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Predlog zakona o

družbenem

pravobranilcu

Republike

Slovenije
- EPA 1259 - skrajšani postopek
Vlada Republike Slovenije je na 163. seji dne 5. oktobra
1995 določila besedilo:
*•

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O DRUŽBENEM PRAVOBRANILCU REPUBLIKE SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204. a
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
skrajšanem postopku.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje,
- Marjan POGAČNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za pravosodje.

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme
po skrajšanem postopku, ker gre za sprejem zakona na
podlagi odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
UVOD

prve stopnje in začne postopek pred pristojnim sodiščem
zoper odločbo disciplinskega organa izdano na drugi stopnji.
Pri uveljavljanju posamičnih pravic iz delovnega razmerja pa
ima delavec pravico zahtevati varstvo pri organih v organizaciji, sodišču, sindikatu, družbenem pravobranilcu, inšpekcijskih organih in drugih organih v skladu z zakonom.

I. OCENA STANJA
Družbeni pravobranilec samoupravljanja je bil uveden z
ustavno ureditvijo leta 1974 kot institucija za varstvo družbene lastnine in varstvo samoupravnih pravic. Glede na spremenjeno družbeno in ekonomsko ureditev družbeni pravobranilec samoupravljanja ni več ustavna kategorija po Ustavi
Republike Slovenije iz leta 1991. Podlaga za nadalnje delovanje družbenega pravobranilca samoupravljanja v novi ustavni
ureditvi je 6. člen ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, $t. 33/91, 21/94), ki določa, da
družbeni pravobranilci samoupravljanja nadaljujejo delo po
dosedanjih predpisih do sprejema novih.

Predpisi s področja delovnih razmerij, ki so v pripravi, teh
pristojnosti ne predvidevajo več. Zato predlog zakona pristojnosti družbenega pravobranilca v sferi varovanja pravic delavcev časovno omejuje do sprejema novega zakona, ki bo urejal
delovna razmerja.
Državni zbor je novembra 1994 sprejel Zakon o družbenem
pravobranilcu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 71/94),
ki je bil z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije št.
U-l-327/94-9 (Uradni list RS, št. 20/95) razveljavljen, razen
določbe 1. odstavka 13. člena, ki določa, da družbeni pravobranilec samoupravljanja RS in njegovi namestniki ter občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja nadaljujejo z
delom.

V predpisih, ki jih je Republika Slovenija sprejela po letu 1991,
je pristojnost družbenega pravobranilca samoupravljanja
določena v predpisih o lastninskem preoblikovanju podjeti.
V drugi sferi svojega delovanja pa je družbeni pravobranilec
obdržal pristojnosti v zvezi z varstvom pravic delavcev na
podlagi Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja
(Uradni list SFRJ, št. 60/69, 42/90), ki se v skladu s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki se smiselno uporablja kot republiški predpis, kolikor ne nasprotuje
pravnemu redu Republike Slovenije. Pristojnosti družbenega
pravobranilca so opredeljene v okviru disciplinskega
postopka in pri uveljavljanju posamičnih pravic iz delovnega
razmerja. V disciplinskem postopku je družbeni pravobranilec
pristojen, da vloži zahtevo za začetek disciplinskega
postopka, vloži ugovor zoper odločbo disciplinskega organa

Iz obrazložitve ustavne odločbe izhaja, da je funkcija varstva
družbene lastnine začasne, prehodne narave do lastninskega
preoblikovanja družbene lastnine v lastnino z znanim lastnikom. Zato mora biti določitev stvarne pristojnosti in pooblastil
družbenega pravobranilca vsebinsko jasno opredeljena tako,
da je mogoče iz njihove opredelitve sklepati tudi, kdaj bodo
le-ta izčrpana.
Glede organizacijske oblike pa je po ustavni odločbi
dopustno podaljšanje delovanja prejšnjih organov z ustrezno
prilagojenimi pristojnostmi.
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Po 3. točki odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije je
potrebno nov zakon sprejeti v roku šestih mesecev od dneva
objave odločbe.

2. člen
Družbeni pravobranilec opravlja svojo funkcijo na celotnem
območju države in ima najmanj deset namestnikov.

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA TER CILJI IN NAČELA
ZAKONA

Sedež družbenega pravobranilca je v Ljubljani.

Obstoj družbene lastnine terja, da se še vedno zagotavlja
varstvo družbene lastnine v segmentu, v katerem ga sedaj
opravlja družbeni pravobranilec samoupravljanja. Takšno varstvo je potrebno zagotoviti do končane transformacije družbene lastnine v lastnino z znanim lastnikom.

Družbeni pravobranilec ima orkogel pečat, v katerem je grb
Republike Slovenije in napis Republika Slovenija, Družbeni
pravobranilec Republike Slovenije.

V tem obsegu je funkcija varstva družbene lastnine začasne,
prehodne narave. Zato so v predlogu zakona pristojnosti
družbenega pravobranilca vsebinsko in časovno opredeljene.
Vsebinsko je pristojnost družbenega pravobranilca opredeljena v funkciji varstva družbene lastnine in varstva pravic
delavcev na podlagi veljavne zakonodaje. Časovno pa bo
funkcija družbenega pravobranilca v segmentu varstva družbene lastnine izčrpana, ko bodo končani sodni postopki v
zvezi z varstvom družbene lastnine.

Družbenega pravobranilca in njegove namestnike imenuje in
razrešuje Državni zbor Republike Slovenije na predlog Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve po opravljenem javnem razpisu
za nedoločen čas.

3. člen

Družbeni pravobranilec in njegovi namestniki so za svoje delo
odgovorni Državnemu zboru Republike Slovenije.
Za družbenega pravobranilca ali njegovega namestnika je
lahko imenovana oseba:

V novi zakonodaji, ki se pripravlja v sferi urejanja delovnih
razmerij, institut družbenega pravobranilca ni več predviden.
Zato je v predlogu zakona pristojnost družbenega pravobranilca v funkciji varstva pravic časovno omejena do sprejema
zakona, ki bo urejal delovna razmerja.

-ki je državljan Republike Slovenije,
-ki je poslovno in zdravstveno sposobna,
-ki je osebnostno primerna za opravljanje funkcije,
-ki aktivno obvlada slovenski jezik,
-ki je diplomirani pravnik s pravniškim državnim izpitom ali
diplomirani ekonomist in ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
-ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se
preganja po uradni dolžnosti.

Glede na navedeno je smotrno, da se sedanja oblika varovanja družbene lastnine in pravic delavcev obdrži. S predlaganim zakonom bi se obstoječa institucija preoblikovala in
vključila v pravni sistem Republike Slovenije. Novi zakon naj
bi torej uzakonil pristojnosti, status in organizacijo družbenega pravobranilca Republike Slovenije.

Ni osebnostno primeren za opravljanje funkcije družbenega
pravobranilca, kdor se je ali se obnaša tako, da je mogoče na
podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da funkcije
družbenega pravobranilca ne bo opravljal pošteno in vestno.

Glede statusa družbenega pravobranilca se predlaga, da se
družbeni pravobranilec organizira kot samostojen državni
organ, ki nadaljuje z opravljanjem funkcije, ki jih je imel
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Republike Slovenije
in občinski družbeni pravobranilci samoupravljanja v Republiki Sloveniji, z določitvijo pristojnosti po veljavni zakonodaji
in njihovo časovno opredelitvijo.

4. člen
Državni zbor Republike Slovenije razreši družbenega pravobranilca in njegovega namestnika:

Z določitvijo pristojnosti in njihovo časovno omejitvijo, predlog zakona sledi stališčem odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.

-če sam zahteva razrešitev,
-če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
-če s svojim delom in ravnanjem krši ugled funkcije,
-če trajno izgubi poslovno sposobnost ali zdravstveno zmožnost za opravljanje službe,
,
-če izgubi državljanstvo Republike Slovenije
-če izpolni pogoje za upokojitev po splošnih predpisih,
-če nastopi funkcijo ali delo ali opravlja dejavnost, ki ni
združljiva s funkcijo družbenega pravobranilca oziroma njegovega namestnika.

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Zakon ne bo zahteval povečanja finančnih sredstev, ker je
organizacijska struktura organa ostala enaka kot je bila sprejeta v razveljavljenem zakonu, prav tako pa so tudi plače
družbenega pravobranilca in namestnikov določene na način
in se izplačujejo v višini, ki se s predlogom zakona ne spreminja.

5. člen
BESEDILO ČLENOV

Funkcija družbenega pravobranilca in njegovega namestnika
ni združljiva s funkcijami ali delom v drugih državnih organih,
organih lokalnih skupnosti, organih političnih strank in sindikatov, kakor tudi v organih oziroma organizacijah, ki opravljajo z zakonom in drugimi predpisi določene naloge v
postopkih lastninskega preoblikovanja družbene lastnine.

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

Za družbenega pravobranilca in njegovega namestnika
veljajo glede opravljanja pridobitne dejavnosti omejitve, ki so
po zakonu določene za funkcionarje, ki poklicno opravljajo
predstavniške in izvršilne funkcije v državnih organih.

Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (v nadaljevanju:
družbeni pravobranilec) opravlja funkcije v zvezi z varstvom
družbene lastnine po predpisih, ki urejajo gospodarjenje in
upravljanje z družbenim-kapitalom in funkcije v zvezi z varstvom pravic delavcev.

6. člen

Družbeni pravobranilec je samostojni državni organ.
Družbeni pravobranilec deluje do dokončanja sodnih postopkov v zvezi z varstvom družbene lastnine, oziroma do uveljavitve novega zakona, ki bo urejal delovna razmerja.
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Plača družbenega pravobranilca in njegovega namestnika se
določi po enakih osnovah, z enakimi dodatki ter na enak
način, kot plača sodnikov višjega sodišča.
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9. člen

Za uvrstitev v plačilno skupino ter za druge pravice iz delovnega razmerja ter pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja družbenega pravobranilca in
njegovega namestnika se smiselno uporabljajo določbe
zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94).

Družbeni pravobranilec je dolžan podati ovadbo pristojnemu
državnemu tožilcu zaradi uvedbe postopka zoper odgovorno
osebo, če meni, da je z oškodovanjem družbene lastnine ali s
kršitvijo pravic delavcev storjeno kaznivo dejanje.

O uvrstitvi v plačilno skupino ter o drugih pravicah iz delovnega razmerja ter pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja družbenega pravobranilca
odloča Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.

10. člen
Državni organi in sodišča so dolžni dajati družbenemu pravobranilcu ustrezno pravno pomoč in podatke, potrebne za
izvajanje njegove funkcije.

O uvrstitvi v plačilno skupino ter o drugih pravicah iz delovnega razmerja ter pokojninskega, invalidskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja namestnika družbenega pravobranilca odloča Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve na
predlog družbenega pravobranilca.

11. člen
Družbeni pravobranilec je dolžan o svojem delu najmanj
enkrat letno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije,
o posameznih vprašanjih pa kadarkoli, če oceni, da je to
potrebno ali ko to zahteva Državni zbor Republike Slovenije
oziroma njegovo delovno telo.

Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
določi družbeni pravobranilec, potem ko pridobi soglasje
Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve,
imenovanja in administrativne zadeve.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

12. člen

Sredstva za delo se družbenemu pravobranilcu zagotavljajo iz
državnega proračuna.

Ne glede na določbe 3. člena tega zakona, družbeni pravobranilec Republike Slovenije in njegovi namestniki ter družbeni
pravobranilci v občinah, ki opravljajo to funkcijo na dan
uveljavitve tega zakona, nadaljujejo z delom kot družbeni
pravobranilec Republike Slovenije in njegovi namestniki.

II. DELOVNO PODROČJE
8. člen
Družbeni pravobranilec začne postopek za varstvo družbene
lastnine in pravic delavcev na lastno pobudo ali na predlog
organov, fizičnih in pravnih oseb, pri čemer s svojimi pobudami in mnenji preprečuje kršitve pravic delavcev in oškodovanje družbene lastnine, z zahtevami in tožbami pa zahteva
odpravo oškodovanja družbene lastnine oziroma odpravo
kršitev pravic delavca.

13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati prvi odstavek 13. člena Zakona o družbenem pravobranilcu Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 71/94).
14. člen

Pri uresničevanju teh funkcij družbeni pravobranilec lahko
zahteva, da mu pravne osebe posredujejo splošne akte in
druge listine.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V temeljnih določbah se predlaga status in pristojnosti družbenega pravobranilca. Predlagane določbe so v drugih
poglavjih podrobneje razdelane.

brazba in usposobljenost pravne in ekonomske smeri, zato je
postavljena alternativa diplomirani pravnik ali diplomirani
ekonomist.

Sprejem zakona je utemeljen glede na to, da je potrebno v
procesu transformacije družbene lastnine le-to varovati,
dokler ne bo preoblikovana v lastnino z znanim lastnikom.
Funkcija družbenega pravobranilca v funkciji varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev ima podlago v sedaj
veljavni zakonodaji in bo izčrpana, ko bodo končani sodni
postopki, ki jih družbeni pravobranilec samoupravljanja
sproži v zvezi z varstvom družbene lastnine oz. s sprejemom
novega zakona, ki bo urejal delovna razmerja.

Družbenega pravobranilca in namestnika imenuje Državni
zbor republike Slovenije brez omejitev mandata. Predviden je
tudi institut razrešitve družbenega pravobranilca in namestnika. Razrešitev bi bila v pristojnosti organa, ki družbenega
pravobranilca imenuje.
V 5. členu so opredeljena ravnanja in opravljanje poslov, ki jih
družbeni pravobranilec glede na izvrševanje svoje funkcije ne
sme opravljati.

Glede na uvodoma navedene razloge bi družbeni pravobranilec Republike Slovenije posloval kot samostojen državni
organ. Nosilec bi bil družbeni pravobranilec Republike Slovenije in namestnik. V izvrševanju svoje funkcije bo družbeni
pravobranilec deloval na ozemlju celotne države.

Glede na uvrstitev v strukturo funkcionarjev oz. glede na
zahtevane pogoje za opravljanje funkcije ter zahtevnost dela,
je tudi plača družbenega pravobranilca in namestnika določena po enakih osnovah, z enakimi dodatki ter na enak način,
kot plača pravosodnih funkcionarjev.

V temeljnih določbah so določeni tudi pogoji za imenovanje
družbenega pravobranilca in namestnika. Glede na položaj,
kakršnega družbeni pravobranilec zavzema, oz. v skladu s
funkcijo, ki jo opravlja, se predlaga, da je za družbenega
pravobranilca in namestnika lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev v pravosodno funkcijo. V sferi varovanja družbene lastnine se zahteva visoka strokovna izo-

Opredeljen sistem določitve plače ima podlago tudi v dejstvu,
da zaradi časovno omejene funkcije družbenega pravobranilca ne pridejo v poštev mehanizmi napredovanja v plači, ki
so temeljnega pomena za določitev plač po Zakonu o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih
skupnosti.
S
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Sredstva za delo se zagotavljajo iz državnega proračuna.
V drugem poglavju predlaganega zakona so določene pristojnosti in metode dela družbenega pravobranilca. V funkciji
varstva družbene lastnine in varstva pravic delavcev, je družbeni pravobranilec pristojen, da s svojimi pobudami in mnenji
preprečuje oškodovanja družbene lastnine in kršitve pravic
delavcev, z zahtevami in tožbami pa zahteva odpravo oškodovanja družbene lastnine oziroma odpravo kršitev pravic delavcev.

merja pa je pristojen za vložitev zahteve za začetek disciplinskega postopka, vložitev ugovora zoper odločbo disciplinskega organa prve stopnje, začne postopek pred pristojnim
sodiščem zoper odločbo disciplinskega organa druge stopnje
ter nudi varstvo pravic delavcev pri uveljavljanju posamičnih
pravic iz delovnega razmerja.
V tretjem poglavju, ki vsebuje prehodne in končne določbe je
predvideno, da družbeni pravobranilec Republike Slovenije in
njegovi namestniki ter družbeni pravobranilci v občinah, ki
opravljajo te funkcije na dan uveljavitve tega zakona, nadaljujejo z delom kot družbeni pravobranilec Republike Slovenije
in njegovi namestniki.

Na podlagi določil Zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij je družbeni pravobranilec pristojen, da začne v 30
dneh po prejemu revizijskega poročila ustrezen postopek za
razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih dejanj ali
pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala ali postopek
za spremembo pogodbeno dogovorjenih velikosti deležev
udeležbe pri upravljanju oz. delitvi dobička, če ti niso določeni v skladu z velikostjo vloženih sredstev.

Iz predloga zakona izhaja načelo kontinuitete zatečenih
kadrov, kar je utemeljeno s časovno omejitvijo obstoja institucije in zaradi izkušenj zatečenih kadrov.
Novi pogoji za imenovanje po določbah tega zakona bi veljali
samo za novo imenovane funkcionarje.

Po določbah Zakona o temeljnih pravicah iz delovnega razBELEŽKE:
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Predlog zakona o

spremembah
prevzemu

in

dopolnitvah

dolgov

preoblikovanju

in

zakona

o

lastninskem

Splošne

plovbe

p.o.,

Portorož
- EPA 1255 - hitri postopek

že sprejetega zakona o prevzemu dolgov in lastninskem
preoblikovanju Splošne plovbe p. o. Portorož (Uradni list
RS, št. 18/95), zaradi potrebe po hitri sanaciji Splošne
plovbe p. o. Portorož, njenega lastninskega preoblikovanja in vpisa nove družbe v sodni register.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih teles sodelovali:
- dr. Maks Tajnikar, minister za gospodarske dejavnosti
- dr. Vlado Dimovski, državni sekretar v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti,
- Branka Kostič, državna podsekretarka v Ministrstvu za
gospodarske dejavnosti.

Vlada Republike Slovenije je na 162. seji dne 29-9-1995
določila besedilo:
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne
plovbe p. o., Portorož,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem v Državni zbor na
podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku, saj bodo v nasprotnem primeru nastopile hude posledice, predvsem zaradi nemožnosti izvedbe

Predlagatelj zakonskega besedila je ob sprejemu zakona
jasno predstavil namen in voljo zakonodajalca, po kateri
sanacija Splošne plovbe p. o. Portorož temelji na stanju v
določenem preseku in to po zaključnem računu na dan
31.12.1993. Stanje negativne bilance podjetja je zahtevalo
zakonski ukrep prevzema dela dolga v višini, kot je določen v
zakonu.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 15. marca
1995 sprejel zakon o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe p. o., Portorož (Uradni list RS št. 18/
95), ki je stopil v veljavo dne 23.3.1995.
V 1. odstavku navedenega zakona je določeno, da Republika
Slovenije prevzema del dolga Splošne banke Koper d. d. iz
naslova deviznega kredita za refinanciranje oziroma reprogramiranje, pridobljenega po pogodbi z Ljubljansko banko d.
d. Ljubljana z dne 25.8.1990, skladno z Novim finančnim
sporazumom z dne 10.9.1988, v višini tolarske protivrednosti
75.000.000 USD skupaj s sorazmernim delom obresti in stroškov kredita. Besedilo zakona ne določa datuma, s katerim
Republika Slovenije omenjeni del dolga prevzema, čeprav je
iz obrazložitve predloga zakona, ki je bil v obravnavi in sprejemu v Državnem zboru Republike Slovenije, kot tudi v razpravi ob sprejemanju zakona razvidna jasna intenca predlagatelja, da gre za prenos dela dolga po stanju na dan 31.12.1993,
s čimer bi bila odpravljena negativna bilanca Splošne plovbe
p. o. Portorož in s tem postavljena osnova za sanacijo njenega
ekonomskega položaja.

Državnemu zboru Republike Slovenije so bile tudi predočene
posledice, v primeru, da do prevzema dolga na dan
31.12.1993 ne bi prišlo (stečaj podjetja in prevzem ladjevja s
strani hipotekarnih upnikov).
Po drugi interpretaciji (prenos dela dolga na dan uveljavitve
zakona), ki ne vsebuje takšne razlage, kot je navedena, zakon
ne dosega namena zakonodajalca, po kateri naj bi se odpravila bistvena ovira sanacije Splošne plovbe p. o. Portorož negativnega bilančnega stanja, saj bi s prevzemom dela dolga
z dnem uveljavitve zakona v znesku, kot je določen v zakonu,
še vedno bilo bilančno stanje Splošne plovbe p. o. Portorož
negativno.
Da ne bi še v nadalje prišlo do različnih interpretacij glede
datuma prenosa dela dolga na Republiko Slovenijo, je predlagana dopolnitev zakona, s katero se določa datum prenosa
dolga in' sicer z dnem 31.12.1993, kar je smisel in namen
zakonodajalca, da se ustvarijo pogoji za sanacijo Splošne
plovbe p. o. Portorož.

Zaradi nedefiniranega datuma prevzema dolga v zakonskem
tekstu je v zvezi z realizacijo zakona prišlo do dveh različnih
interpretacij glede datuma prevzema dolga in sicer na eni
strani datum 31.12.1993 in na drugi strani z dnem uveljavitve
zakona (25.3.1995).
7
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II. CILJI IN NAČELA ZAKONA

Splošne plovbe p. o., Portorož (Uradni list RS št. 18/95) se
besedilo prvega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:

Ta sprememba oz. dopolnitev zakona bo omogočila realizacijo sanacije položaja Splošne plovbe p. o. Portorož in hkrati
njeno lastninsko preoblikovanje, kot predvideva zakon ter
njeno nemoteno poslovanje.

Republika Slovenija prevzema od Splošne banke Koper d. d.
glavnico deviznega kredita za refinanciranje oziroma reprogramiranje, pridobljenega po pogodbi z Ljubljansko banko d.
d. z dne 28.5.1990, skladno z Novim finančnim sporazumom z
dne 10.9.1988, po stanju na dan 31.12.1993 in v višini tolarske
protivrednosti 75,000,000.00 US dolarjev po tečaju na dan
31.12.1993. Republika Slovenija prevzema tudi obveznost pladrugih stroškov prevzetega dela kredita od
31.12.1993 dalje. Republika Slovenija s tem prevzemom pridobi v enaki višini del terjatev Splošne banke Koper d. d. do
Splošne plovbe p. o. Portorož iz naslova deviznih kreditov do
pogodbi št. 8—RFS-89 z dne 9.3.1990.

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
S sprejemom predlagane spremembe zakona ne bodo nastale
dodatne obveznosti za državni proračun, saj dopolnitev
zakona v bistvu pomeni določitev datuma prevzema dolga,
zaradi katerega je bil sprejet zakon, ki se sedaj dopolnjuje.
BESEDILO ČLENOV

2. člen

1. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

V zakonu o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju

OBRAZLOŽITEV
Z dopolnitvijo zakona se smiselno z namenom zakonodajalca
ob sprejemu zakona o prevzemu dolgov in lastninskem preoblikovanju Splošne plovbe, p. o., Portorož določa datum prevzema dela dolga Splošne banke Koper d. d. iz naslova kredita
za refinanciranje oziroma reprogramiranje, pridobljenega po
pogodbi z Ljubljansko banko, d. d., z dne 28.5.1990, skladno z
Novim finančnim sporazumom z dne 10.9.1988, v višini tolarske protivrednosti 75,000.000 USD skupaj s sorazmernim
delom obresti in stroškov kredita ter hkrati pridobi v enaki
višini del njenih terjatev do Splošne plovbe, p. o., Portorož iz
naslova deviznih kreditov po pogodbi št. 8-RFS-89 z dne
9.3.1990.

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMINJA
1. člen
Republika Slovenije prevzema del dolga Splošne banke
Koper d. d., iz naslova deviznega kredita za refinanciranje
oziroma reprogramiranje, pridobljenega po pogodbi z Ljubljansko banko, d. d., z dne 28.5.1990, skladno z Novim finančnim sporazumom z dne 10.9.1988, v višini tolarske protivrednosti 75,000.000 USD skupaj s sorazmernim delom obresti in
stroškov kredita ter hkrati pridobi v enaki višini del njenih
terjatev do Splošne plovbe, p. o., Portorož iz naslova deviznih
kreditov po pogodbi št. 8-RFS-89 z dne 9.3.1990. Ta zakon
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pogodbe, potrebne za ugotovitev prenosa terjatev in obveznosti v skladu s prejšnjim odstavkom, sklene v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za gospodarske dejavnosti.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Predlog zakona o

pravdnem

postopku

- EPA 1256 - prva obravnava

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji dne 28/9-1995
določila besedilo:
PREDLOGA ZAKONA O PRAVDNEM POSTOPKU,

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.

UVOD

postopka so tudi določbe o sodstvu, tako doiočba o neodvisnosti sodnikov (125. člen), o ureditvi in pristojnosti sodišč
(126. člen), ki je podlaga za organizacijske procesne določbe,
o vrhovnem sodišču (127. člen), in določba o udeležbi državljanov pri izvajanju sodne oblasti (128. člen), ki je podlaga za
uveljavitev sodnikov-porotnikov in porote.

I. OCENA STANJA
1. Ustava Slovenije že v 2. členu določa, da je Slovenija pravna
in socialna država, v prvem odstavku 5. člena pa, da država na
svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne svoboščine. Po določbi četrtega odstavka 15. člena ustave sta zagotovljeni sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Pravica do
sodnega varstva je posebej opredeljena v 23. členu, ki določa,
da ima vsakdo pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih
ter o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja
odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno
sodišče. Sodi mu lahko samo sodnik, ki je izbran po pravilih,
vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom.

3. V državi SFRJ je bila zveza pristojna za urejanje sodnih
postopkov, tako tudi civilnega pravdnega postopka. Republike so bile pristojne le za urejanje tistih postopkov, v katerih
so se varovale civilne pravice, ki so bile urejene z republiškimi
zakoni, torej za urejanje posebnih sodnih postopkov
(nepravdnega postopka, zlasti zapuščinskega, postopka v
zakonskih in očetovskih sporih itd.).
Tako je zveza z zakonom o pravdnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 4/77, 36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90)
uredila civilni pravdni postopek.

Vse te določbe, zlasti pa povsem jasna določba 23. člena,
seveda terjajo, da se postopek varstva vseh civilno-pravnih
pravic uredi z zakonom. Zakon o pravdnem postopku je eden
od nosilnih zakonov v vsakem pravnem sistemu, saj ureja
postopek, po katerem sodišče obravnava in odloča v sporih iz
osebnih in družinskih razmerij ter iz premoženjskih in drugih
civilno-pravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb.

4. Veljavni zakon o pravdnem postopku je bil klasičen zakon,
ki je uveljavljal postopek varstva pravic iz osebnih in rodbinskih razmerij, iz delovnih razmerij ter iz premoženjskih in
drugih civilno-pravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb. Pri
tem pa je urejal ta postopek po »klasičnem« modelu, v načelu
neodvisnem od uveljavitve družbeno-lastninskih razmerij v
pravnem sistemu razpadle SFRJ. O tako imenovanih pravicah
iz družbeno-ekonomskih in samoupravnih razmerjih« ni odločalo redno sodišče v civilnem pravdnem postopku, temveč so
odločala sodišča združenega dela po posebej urejenem
postopku. Redna sodišča pa so v civilnem pravdnem
postopku odločala predvsem o premoženjsko-pravnih pravicah, to je pravicah obveznostnega in stvarnega prava ter o
nekaterih drugih osebnostnih in civilnih pravicah (ta pojem je
uporabljen najširše, neupoštevajoč siceršnjo sistematiko
pravnih področij).

2. Ustava pa vsebuje tudi druge določbe, ki usmerjajo pravno
urejanje civilnega pravdnega postopka. To je zlasti določba o
enakem varstvu pravic (22. člen), ki zahteva enake pravice
subjektov v civilnem pravnem postopku (načelo kontradiktornosti in obojestranskega zaslišanja), določba o javnosti sodnih obravnav (24. člen), določba o pravici do pravnega sredstva (25. člen), o prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari (31.
člen), ki je podlaga za institut pravnomočnosti in določba o
pravici do uporabe svojega jezika in pisave v postopkih pred
državnimi organi (62. člen). Podlaaa za urejanje pravdnega
9
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5. Seveda pa je sočasni obstoj zasebne lastnine in klasične
pravne ureditve (obveznostnega in v tem okviru gospodarskega pogodbenega prava ter stvarnega prava) ter družbene
lastnine vplival tudi na oblikovanje nekaterih pravnih institutov v ZPP, čeprav v sorazmerno ozkem obsegu. Določbe, ki so
govorile o družbeni lastnini in samoupravnih razmerjih, so
bile v ZPP maloštevilne, zlasti pa so jih sodišča redko uporabljala. To velja na primer za določbo 3. člena, da sodišče ne
prizna razpolaganje strank, ki nasprotuje prisilnim predpisom
o samoupravnih pravicah delovnih ljudi in o razpolaganju z
družbenimi sredstvi, ali ki nasprotuje moralnim pravilom
samoupravne socialistične družbe in za določbe 204. in 205.
člena o udeležbi družbenega pravobranilca samoupravljanja
in o udeležbi javnega tožilca, kot intervenientov za javni
interes (za varstvo družbene lastnine in samoupravnih pravic).

Določbe tega zakona so namreč namenjene reševanju sporov
o klasičnih premoženjskih in drugih civilnih pravicah. Seveda
pa že samo dejstvo, da gre za zakon razpadle SFRJ, terja da
se civilni pravdni postopek uredi z novim zakonom.

6. Kot zvezni zakon pa je zaradi federalne ureditve razpadle
SFRJ zakon o pravdnem postopku vseboval tudi razmeroma
številne določbe, ki so bile posledica zvezne ureditve. Pri tem
je zakon izhajal iz izhodišča, da naj se vsi redni sodni postopki
končajo v republiki. Zvezni pravosodni organ (Zvezno
sodišče) pa je imel pristojnost, da odloča o nekaterih izrednih
pravnih sredstvih, kadar je vlagatelj uveljavljal kršitev zveznega zakona (določbe o zahtevi za varstvo zakonitosti zveznega javnega tožilca - 409. do 415. člen, določbe o zahtevi za
izredni preizkus pravnomočne odločbe pred zveznim sodiščem - 416. do 420. člen). Zvezno sodišče je odločalo seveda
tudi o nekaterih drugih zadevah (na primer o premoženjskih
sporih med federacijo in republiko, oziroma med republikami,
v določenih primerih v sporih o pristojnosti in dr.).

2. Drug razlog za sprejem novega zakona je tudi spremenjena
družbenoekonomska ureditev, ki temelji na zasebni lastnini. V
sporih, o katerih odločajo sodišča v civilnem pravdnem
postopku, bodo sodišča uporabljala izključno klasično civilno
pravo, predvsem obligacijsko in stvarno pravo, seveda pa tudi
nekatere druge predpise kot so zakoni, ki urejajo družinsko
pravo, dedovanje itd. Tako je treba iz doslej veljavnega
zakona črtati vse tiste določbe, ki so oblikovane upoštevajoč
istočasni obstoj dveh lastninskih modelov, zasebne in družbene lastnine.

II. RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA
1. Že iz ocene stanja je mogoče razbrati glavne razloge za
sprejem novega zakona o pravdnem postopku. Glavna
razloga sta predvsem spremenjena državna ureditev, saj se je
prejšnja federalna enota osamosvojila in postala samostojna
in neodvisna država. Vse funkcije bivših zveznih pravosodnih
organov (kolikor so sploh še smiselne in potrebne) bodo v
prihodnje opravljali pravosodni organi Republike Slovenije.

3. Sprememba političnega sistema (uveljavitev parlamentarne
demokracije, temelječe na načelu delitve oblasti med zakonodajno, izvršilno in sodno) sama po sebi sicer ne bi zahtevala
sprejema novega zakona, saj prejšnji politični sistem ni vplival
na fizionomio pravdnega postopka. Kolikor so odločala o
civilnih zadevah, so sodišča že po prej veljavni ureditvi delovala kot neodvisna in samostojna veja oblasti. Nova ustavna
ureditev sodstva bo tako v mnogo večji meri prišla do izraza v
organizacijskih predpisih o sodiščih in drugih pravosodnih
organih, zlasti o določbah o volitvah in razrešitvah sodnikov
in o njihovi funkciji. Uveljavljeni sistem izločitve sodnika (71.
člen veljavnega zakona) pa je že doslej zagotavljal neodvisnost in nepristranost sodnikov pri odločanju v posamičnih
sporih.

Posledica federalne ureditve so bile tudi določbe, zlasti
določbe o uporabi jezika v postopku (členi 102 do 105), ki so
zagotavljale posebne pravice pripadnikom jugoslovanskih
narodov in narodnosti, in določbe, ki so se nanašale na
enotno jugoslovansko tržišče (na primer določba o reviziji v
sporih, do katerih je prišlo zaradi zatrjevane kršitve enotnega
jugoslovanskega trga - 5. točka četrtega odstavka 382.
člena).
7. Ko se je Republika Slovenija dne 25. 6. 1991 s sprejemom
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije osamosvojila, je ustavni zakon za
izvedbo te listine v prvem odstavku 4. člena tudi predpisal, da
se do izdaja ustreznih predpisov Republike Slovenije v Republiki Sloveniji smiselno uporabljajo kot republiški predpisi
tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob
uveljavitvi tega zakona, kolikor ne nasprotujejo pravnemu
redu Republike Slovenije in kolikor ni s tem zakonom drugače
določeno. Ustavni zakon je obenem v 8. členu predpisal, da se
vsi sodni in upravni postopki, ki so se začeli pred organi
SFRJ, nadaljujejo pred pristojnimi organi Republike Slovenije.

4. Zastavilo se je vprašanje, ali naj obdržimo v sistemu zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo vloži proti pravnomočni sodni
odločbi državni tožilec. Vendar je državni tožilec kot poseben
državni organ urejen tudi v novi ustavi. Po določbi prvega
odstavka 135. člena pa lahko ima državni tožilec poleg pooblastila vlagati in zastopati kazenske obtožbe, tudi druge z
zakonom določene pristojnosti. Njegova pristojnost vložiti
zahtevo za varstvo zakonitosti torej ni v nasprotju z ustavo in z
novo ureditvijo političnega sistema. Zaenkrat pa se ocenjuje,
da kaže funkcijo javnega tožilca v civilnem pravdnem
postopku obdržati. Za to najdemo argumente tudi v primerjalnih sistemih (Francija, Italija).

6. Kot klasičen civilni pravdni postopnik zakon o pravdnem
postopku ni bil v svojih izhodiščih v nasprotju s pravnim
redom Republike Slovenije, bil pa je v nasprotju s pravnim
redom Republike Slovenije v tistih določbah, ki so urejale
pristojnosti zveznih pravosodnih organov (zveznega sodišča
in zveznega javnega tožilca), oziroma ki so urejale institute, ki
so bili posledica federalne ureditve. Teh določb ZPP Slovenija
ni prevzela v svoj pravni sistem. V ostalem pa ZPP ni bil v
nasprotju s tedanjim ustavnim redom Republike Slovenije.

5. Seveda pa že samo dejstvo, da je že potekel rok iz prvega
odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (predpise bi bilo treba po tej določbi uskladiti z
ustavo najkasneje do 31/12-1993) zahteva, da sprejmemo
nov zakon o pravdnem postopku.
III. CILJI IN NAČELA
1. Ena od temeljnih pravic, ki jo zagotavlja ustava Republike
Slovenije v 23. členu, Evropska konvencija o človekovih pravicah pa v 6. členu, je pravica do sodnega varstva. Na področju
civilnega procesnega prava obsega ta pravica pravico do
pristopa k sodišču ter pravico do postopka, v katerem bodo
upoštevani temeljni standardi neodvisnega in poštenega sojenja. Ti standardi so prišli do izraza v temeljnih načelih zakona,
ki so nato konkretizirana v zakonskih določbah, ki se nanašajo na posamezne procesne institute.

Pač pa ustava Republike Slovenije iz leta 1991 več ne pozna
družbene lastnine in samoupravljanja kot integralnega
modela upravljanja, tako da nekatere določbe ZPP (maloštevilne) niso več v skladu z ustavno ureditvijo. To velja za že
citirane določbe o upoštevanju prisilnih predpisov o samoupravnih pravicah delovnih ljudi in o razpolaganju z družbenimi sredstvi in moralnih pravil samoupravne socialistične
družbe, o funkcijah družbenega pravobranilca samoupravljanja in javnega tožilca kot intervenientov za javni interes, ter še
za nekatere druge določbe, kjer pa gre le za redakcijsko
neusklajenost posameznih členov z novim pravnim redom.

2. Pravico do sodnega varstva v konkretnem primeru je
mogoče priznati samo tistemu, ki izkaže pravovarstveni interes. Pravni interes za vložitev tožbe je podan, če stranka
pravne koristi, ki si jo obeta od sodbe, ne more doseči na drug
način, in če si lahko od sodbe obeta boljši pravni položaj, kot

Uporaba zakona v pravdnem postopku tudi po osamosvojitvi
Republike Slovenije ni bila povezana z večjimi problemi.
poročevalec, št. 43
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ga že ima. Gotovo je upravičen zahtevati sodno varstvo tisti,
čigar tožbeni zahtevek je utemeljen. Ker pa je to vprašanje, o
katerem bo treba šele odločiti, je treba pravni inters za vložitev tožbe v načelu priznati vsakomur, ki trdi, da je neka
njegova pravica prekršena ali ogrožena. Pri tem zakon ne
izključuje pravice do sodnega varstva zaradi majhnega
pomena zadeve (de minima non curat pretor), saj bi bila vsaka
opredelitev, kdaj gre za nepomembno zadevo, problematična.
Kljub temu pa zakon upošteva tudi pomen zadev, ki se obravnavajo v sodnih postopkih, saj je od vrednosti spornega
predmeta odvisna stvarna pristojnost (29. in 31. člen) in
sestava sodišča (30. in 33. člen) ter pravica do revizije (369.
člen), za tako imenovane spore majhne vrednosti pa veljajo
posebna bolj poenostavljena pravila postopka (443. do 543.
člen).

sti se odraže tudi v tem, da stranke v pravdnem postopku ni
mogoče prisiliti k nobeni procesni aktivnosti - če je stranka
pasivna, proti njej niso dopustna nobena prisilna sredstva.
Vendar ima to zanjo lahko določene neugodne posledice. Za
tožnika se v nekaterih primerih, ko ne pokaže zadostne procesne aktivnosti, domneva, da umika tožbo, za toženca pa
ima njegova popolna pasivnost, ki se kaže v tem, da ne reagira
na tožbo, lahko za posledico celo to, da izda sodišče sodbo, s
katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba zaradi izostanka 319. člen). Načelo dispozitivnosti je v pravdnem postopku
omejeno samo v nekaterih izjemnih primerih. Zaradi varstva
interesov otrok je sodišče pooblaščeno, da v zakonskih sporih, pod določenimi pogoji pa tudi v sporih o ugotavljanju in
spodbijanju očetovstva ali materinstva, odloči o varstvu,
vzgoji in preživljanju mladoletnih otrok, tudi brez ustreznega
zahtevka, če je tak zahtevek postavljen, pa sodišče nanj ni
vezano (410. člen). Poleg tega lahko v nekaterih posebnih
postopkih sodišče tudi po uradni dolžnosti izdaja začasne
odredbe (v sporih iz razmerij med starši in otroki glede varstva, vzgoje in preživljanja otrok - 412. člen, ter v postopku
zaradi motenja posesti, da se odvrne preteča nevarnost protipravne poškodbe ali prepreči nasilje ali odvrne nenadomestljiva škoda - 428. člen). Kadar stranke ne morejo prosto
razpolagati s svojimi pravicami po materialnem pravu, ker bi
bilo to v nasprotju s prisilnimi predpisi, ali bi z njimi razpolagale v procesu. Zato sodišče ne sme priznati razpolaganj
strank, ki so v nasprotju s prisilnimi predpisi ali z moralo (člen
3/3). V takem primeru sodišče ne sme izdati sodbe na podlagi
odpovedi zahtevku, sodbe na podlagi pripoznave, niti sodbe
zaradi izostanka, prav tako pa ne sme dovoliti, da bi stranki
sklenili sodno poravnavo. V nasprotnem primeru bi namreč
stranki lahko postopek izkoristili za dosego cilja, ki po materialnem pravu ni dopusten.

Zakon posebej določa pravni interes kot procesno predpostavko pri ugotovitveni tožbi (176. člen), kot pogoj za udeležbo stranskega intervenienta (194. člen) in za dopustnost
pravnega sredstva (345. člen).
3. Eno izmed temeljnih načel pravdnega postopka je načelo
zakonitosti. To načelo veže sodišče in stranke. Sodišče je pri
odločanju o zahtevku vezano na pravila procesnega in materialnega prava in ne sme ravnati arbitrarno. Sodišče ne sme
odkloniti odločitve o zahtevku za katerega je pristojno (prepoved denegacije sodnega varstva - člen 2/2). Sodišče in
stranke lahko opravljajo le tista procesna dejanja, ki so predpisana z zakonom. Sodišče lahko ravna po svoji presoji, samo
kadar ga za to pooblašča zakon. Tako npr. sodišče med
pripravami za glavno obravnavo samo presodi, ali bo tožbo
najprej vročilo tožencu zaradi dogovora, ali bo najprej razpisalo pripravljalni narok, ali kar takoj narok za glavno obravnavo (271. člen in nasl.). O nekaterih procesnih vprašanjih
lahko sodišče odloča s posebnim sklepom, ali pa odločitev
pridrži za končno odločbo (288. člen). Zakon tudi ne določa
natančnejših pravil glede vodstva glavne obravnave, ampak to
prepušča predsedniku senata (298. člen). Kadar sodišče ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine, denarnega zneska ali količine nadomestnih stvari, višine zneska oziroma
količine stvari pa ni mogoče ugotoviti ali bi jo bilo mogoče
ugotoviti samo z nesorazmernimi težavami, odloči po prostem preudarku (211. člen). Ker so pravila procesnega prava
prisilne narave, stranke njihove uporabe ne morejo izključiti,
razen če zakon izrecno predvideva to možnost. Tako lahko
pride po volji strank do mirovanja postopka (204. člen),
stranke tudi lahko z dogovorom spreminjajo krajevno pristojnost sodišča (68. člen), pod določenimi pogoji pa lahko celo
izključijo pristojnost sodišč in se dogovorijo za pristojnost
arbitraže.

5. V pravdnem postopku imajo stranke odločilno vlogo tudi
pri zbiranju procesnega gradiva. Sodišče lahko praviloma
ugotavlja samo tista dejstva, ki so jih navedle stranke. Samo
izjemoma, če izhaja iz obravnave in dokazovanja, da imajo
stranke namen razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo
razpolagati, sme sodišče ugotoviti tudi dejstva, ki jih stranke
niso navajale, vendar tudi v tem primeru svoje odločbe ne sme
opreti na dejstva, o katerih se stranke niso imele možnosti
izjaviti (člen 7/4). Vendar pa sodišče praviloma ni vezano na
dokazno ponudbo strank: za ugotovitev pravno relevantnih
dejstev sme izvesti tudi dokaze, ki jih stranke niso predlagale
(člen 7/3). Pri presoji dokazov sodišče ni vezano na vnaprej
postavljena zakonska dokazna pravila (izjema je javna listina,
ki dokler se ne dokaže nasprotno, dokazuje resničnost
tistega, kar je v njej potrjeno ali določeno), ampak odloči o
tem, katera dejstva bo štelo za dokazana, na podlagi skrbne
presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj ter
na podlagi uspeha celotnega postopka (načelo proste presoje
dokazov - 8. člen). Če se zgodi, da sodišče na podlagi
izvedenih dokazov ne more doseči prepričanja o nekem
pravno relevantnem dejstvu, pa odloči o njem po pravilih o
dokaznem bremenu (210. člen). To pomeni/da odloči v škodo
tiste stranke, v katere korist bi bilo to dejstvo, če bi bilo
dokazano, razen če velja po materialnopravnih predpisih pravilo o obrnjenem dokaznem bremenu. Sodišče pri odločanju
o utemeljenosti zahtevka tudi ni vezano na pravne norme, na
katere se sklicujejo stranke. Sodišče vzame tožbo v obravnavo, tudi če tožnik ni navedel pravne podlage svojega zahtevka, če jo je navedel, pa nanjo ni vezano (175. člen). Sodišče
mora pravo poznati po uradni dolžnosti (iura novit curia), zato
mora vprašanje utemeljenosti tožbenega zahtevka presoditi s
stališča vseh pravnih norm, ki bi glede na ugotovljeno dejansko stanje lahko prišle v poštev.

Če sodišče prekrši pravila postopka ali če nepravilno uporabi
materialno pravo, je mogoče njegovo odločbo izpodbijati s
pritožbo in z izrednimi pravnimi sredstvi (revizijo, zahtevo za
varstvo zakonitosti; nekatere najhujše kršitve postopka pa so
celo razlog za obnovo postopka).
4. V pravdnem postopku odloča sodišče v sporih iz medsebojnih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb (1. člen).
Ker gre večinoma za spore o pravicah, s katerimi lahko
stranke po materialnem pravu prosto razpolagajo, v pravdnem postopku prevladuje načelo dispozitivnosti. Odločilno
vlogo v postopku imajo stranke: začetek postopka, njegov tek
in konec je odvisen izključno od njihove volje (nemo iudex
sine actore). Sodišče lahko odloča samo o zahtevkih, ki so jih
postavile stranke (člen 2/1), zato stranki ne more prisoditi več
ali kaj drugega, kot je zahtevala (ne eat iudex extra et ultra
petita partium). Stranke lahko praviloma tudi prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile: tožnik se lahko svojemu
zahtevku odpove, toženec lahko tožnikov zahtevek pripozna,
obe stranki pa lako skleneta sodno poravnavo (3. člen). Če se
tožnik odpove zahtevku oziroma če toženec pripozna tožnikov zahtevek, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja
sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne (sodba na podlagi
odpovedi - 318. člen) oziroma mu ugodi (sodba na podlagi
pripoznave - 317. člen), sodna poravnava pa ima učinek
pravnomočne sodne odločbe (309. člen). Načelo dispozitivno-

6. V pravdnem postopku načelo materialne resnice nima
takega pomena, kot ga ima v kazenskem postopku. Cilj
pravde je z razrešitvijo spora stranki zagotoviti pravno varstvo. Zakon zato vsebuje poleg določb, ki omogočajo ugotavljanje resnice, tudi številne določbe, ki možnost ugotovitve
resnice omejujejo ali celo onemogočajo. Poleg primerov, ko
je možnost ugotovitve resnice omejena zato, ker bi bilo to v
nasprotju z drugimi, pomembnejšimi interesi (npr. interesom
varovanja uradne, poklicne ali osebne skrivnosti), je v pravdnem postopku možnost ugotavljanja resnice omejena tudi z
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načelom dispozitivnosti. Kadar sodišče opre svojo odločbo na
dispozitivna dejanja strank, sploh ne ugotavlja dejanskega
stanja niti se ne spušča v presojo, ali je zahtevek po materialnem pravu utemeljen, razen če gre za zahtevke, s katerimi
stranke ne morejo razpolagati. Najpomembnejšo omejitev
načelu materialne resnice pa postavlja načelo pravne varnosti, ki zahteva, da je spor enkrat razrešen in da se stranke
lahko zanesejo na sodno odločbo. Možnost ugotavljanja dejstev je zato v glavnem omejena na postopek pred sodiščem
prve stopnje. Stranke sicer lahko vložijo pritožbo tudi zaradi
nepravilno in nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja,
vendar v pritožbi praviloma ne morejo več navajati novih
dejstev in predlagati novih dokazov, razen če pritožnik izkaže
za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma
predložiti že v postopku na prvi stopnji (339. člen). Potem, ko
sodba postane pravnomočna, pa so proti njej mogoča samo
še izredna pravna sredstva, s katerimi se praviloma lahko
odpravljajo samo napake pri uporabi materialnega in procesnega prava. Izjema je predlog za obnovo postopka, s katerim
se lahko uveljavljajo tudi nekatere najhujše napake pri ugotavljanju dejanskega stanja. Razen v primeru nekaterih najhujših kršitev postopka se lahko predlaga obnova postopka
tudi v primeru, če je sodba rezultat kaznivega dejanja sodnika, stranke, njenega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca itd., če se opira na krivo izpovedbo priče, izvedenca ali
na krivo listino, ali če stranka zve za nova dejstva ali pridobi
možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila
lahko izdana zanjo ugodnejša odločba (396. člen).

Najpomembnejši pogoj za enakopravno obravnavanje strank
v postopku pa je nepristranski sodnik. Če se v konkretnem
primeru zaradi posebnih okoliščin pojavi dvom v sodnikovo
nepristranost, je v zakonu predvidena možnost izločitve sodnika (69. člen). Če sodeluje pri izdaji odločbe sodnik, ki bi po
zakonu moral biti izločen ali ki je bil z odločbo sodišča
izločen, je to absolutna bistvena kršitev postopka (2. točka 2.
odstavka 341. člena), ki jo je mogoče uveljavljati s pritožbo in
vsemi izrednimi pravnimi sredstvi.
8. V pravdnem postopku odloči sodišče o tožbenem zahtevku
praviloma na podlagi ustnega, neposrednega in javnega
obravnavanja (4. člen). Glavna obravnava je obligatoren stadij
postopka; sodišče lahko odloči brez obravnave, samo kadar
tako določa zakon. Do tega lahko pride, če se postopek konča
še pred glavno obravnavo (iz procesnih razlogov ali zaradi
dispozitivnih dejanj strank), ter v nekaterih posebnih postopkih (v postopku za izdajo plačilnega naloga, če toženec proti
plačilnemu nalogu ne vloži ugovora, ter v postopku v gospodarskih sporih, če med strankama ni sporno dejansko stanje).
Če sodišče odloči brez obravnave, pa bi jo moralo opraviti, je
to absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka (10.
točka 2. odstavka 341. člena). Vendar je to kršitev mogoče
uveljavljati samo s pritožbo, ne pa tudi z izrednimi pravnimi
sredstvi, saj sta revizija in zahteva za varstvo zakonitosti iz
tega razloga izrecno izključeni, kršitev tega načela pa tudi ni
razlog za obnovo postopka.
Načelo javnosti je eno izmed ustavnih načel za delo sodišč
(24. člen ustave RS), s čimer se zagotavlja kontrola nad delom
sodišč in zagotavlja njihova nepristranost. Glavna obravnava
je javna (293. člen). Javnost glavne obravnave pa je izključena, po zakonu ali z odločbo sodišča, kadar je to potrebno
zaradi varstva drugih pomembnejših interesov. Po samem
zakonu je javnost izključena v zakonskih sporih ter sporih iz
razmerij med starši in otroki (409. člen), sodišče pa lahko
izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega dela, če to
zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale (294. člen). Izključitev
javnosti pa nikoli ne velja za stranke, njihove zakonite zastopnike in pooblaščence, ki jim mora sodišče tudi v tem primeru
omogočiti, da zaradi uveljavljanja svojih pravic spremljajo
postopek (295. člen). Tudi kršitev načela javnosti je absolutna
bistvena kršitev postopka (13. točka 2. odstavka 341. člena), ki
se lahko uveljavlja samo v pritožbi, ne pa v izrednih pravnih
sredstvih.

7. V pravdnem postopku nastopata dve stranki z nasprotujočimi si interesi. Obe imata pravico do enakega varstva svojih
pravic (22. člen ustave RS), zato je eno izmed najpomembnejših načel pravdnega postopka načelo kontradiktornosti.
Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke. Samo izjemoma, kadar
tako določa zakon, sme sodišče odločiti o zahtevku, o katerem nasprotni stranki ni bila dana možnost da se izjavi (5.
člen). Tudi v teh primerih pa ima stranka možnost, da se izjavi
pozneje - v pravnem sredstvu zoper izdano odločbo (npr. v
ugovoru zoper plačilni nalog, ki ga sodišče izda brez vročitve
tožbe tožencu). Načelo kontradiktornosti pride najbolj do
izraza na glavni obravnavi; izven obravnave pa se uresničuje
tako, da sodišče vloge ene stranke, vroča drugi stranki, da se
lahko izjavi. Kako velik pomen daje zakon načelu kontradiktornosti, se vidi tudi iz tega, da pomeni kršitev tega načela eno
izmed najhujših kršitev postopka. Kršitev tega načela pomeni
absolutno bistveno kršitev določb pravnega postopka (8.
točka 2. odstavka 341. člena), ki jo je mogoče uveljavljati s
pritožbo in z vsemi izrednimi pravnimi sredstvi. To je ena
izmed redkih kršitev, zaradi katerih se lahko predlaga tudi
obnova postopka, pri tem pa zanjo ne velja absolutni rok petih
let, ampak lahko stranka iz tega razloga predlaga obnovo
postopka kadar koli, le da predlog vloži v tridesetih dneh,
odkar ji je bila odločba vročena (398. člen).

Načelo neposrednosti pomeni, da lahko pri izdaji odločbe
sodelujejo samo tisti sodniki, ki so sodelovali na glavni obravnavi. Med sodnikom in procesnim gradivom ne sme biti
posrednika: samo tisti sodnik, ki je sodeloval pri izvajanju
dokazov, lahko te dokaze oceni in na podlagi tako ugotovljenih dejstev odloči o zahtevku. Iz razlogov ekonomičnosti
postopka pa zakon vendar dopušča, da se posamezni dokazi
izvedejo samo pred predsednikom senata ali pred zaprošenim
sodnikom (212. člen). V tem primeru se na glavni obravnavi
samo prebere zapisnik o izvedbi dokaza. Odraz načela neposrednosti so tudi določbe, ki urejajo pooblastila pritožbenega
sodišča pri preiskusu pravilnosti ugotovljenega dejanskega
stanja. Pritožbeno sodišče lahko spremeni dejansko stanje, ki
ga je ugotovilo sodišče prve stopnje, če samo opravi obravnavo. Na seji pa lahko pritožbeno sodišče spreminja dejansko
stanje samo v primeru, ko je v razmerju do procesnega gradiva v enakem položaju, kot je bilo sodišče prve stopnje: če je
prvostopno sodišče zmotno presodilo listine ali posredno
izvedene dokaze, sodba pa se opira samo na te dokaze, ali če
je prvostopno sodišče iz ugotovljenih dejstev napačno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se opira na ta dejstva
(360. člen). Tudi kršitev načela neposrednosti pomeni absolutno bistveno kršitev postopka (1. točka 2. odstavka 341.
člena). Uveljavlja se lahko v pritožbi, reviziji in zahtevi za
varstvo zakonitosti, ni pa razlog za obnovo postopka.

Načelo enakosti pred sodiščem se uresničuje tudi s pravico
stranke, da v postopku uporablja svoj jezik in spremlja postopek v jeziku, ki ga razume (62. člen ustave RS). Če stranka ne
razume jezika, v katerem teče postopek, ji je treba omogočiti
prevajanje (97. člen). Kljub formalni enakosti pa so stranke
zaradi razlik v premoženjskem stanju, izobrazbi (zlasti poznavanju prava) itd. pogosto dejansko v zelo različnem položaju.
Zakon ni sprejel pravila o obveznem zastopanju po kvalificiranem pooblaščencu (odvetniku) pred sodiščem, kot ga poznajo nekateri tuji pravni sistemi (v Republiki Avstriji je določeno obvezno zastopanje v postopkih na prvi stopnji pred
okrajnim sodiščem, če vrednost spora presega 30.000 ATS, v
postopku pred deželnimi sodišči prve stopnje ter v postopku s
pravnimi sredstvi pred pritožbenim in vrhovnim sodiščem; v
Nemčiji je obvezno zastopanje določeno za vse postopke
pred deželnimi sodišči, višjimi deželnimi sodišči ter zveznim
sodiščem; v obeh pravnih sistemih pa so določene objektivne
in subjektivne izjeme), zato nalaga sodišču dolžnost, da
stranko, ki iz nevednosti ne uporablja svojih pravic v
postopku, pouči, katera pravdna dejanja lahko opravi (11.
člen).
poročevalec, št 43

9. Eno od temeljnih načel pravdnega postopka je tudi načelo
ekonomičnosti. Sodišče si mora prizadevati, da se opravi
postopek brez zavlačevanja in s čim manjšimi stroški (10.
člen). Rezultaf postopka mora biti v sorazmerju s stroški
postopka in s Dorabljenim časom. Odraz načela ekonomično12

sti postopka so številni procesni instituti (npr. pravilo o ustalitvi pristojnosti - 16. člen, sosporništvo - 186. člen, združevanje zahtevkov - 177. člen, sprememba tožbe - 179. do 182.
člen, itd.), načelo ekonomičnosti in hitrosti postopka pa sta še
posebej poudarjeni v nekaterih posebnih postopkih, v katerih
veljajo bolj poenostavljena pravila postopka, krajši roki itd.
(postopek v sporih majhne vrednosti - 443. do 453. člen;
postopek v gospodarskih sporih - 475. do 492. člen).

temelji pravni vir Zivilprozessordnung iz leta 1879, večkrat
noveliran; Avstrija, Zivilprozessordnung iz leta 1895, večkrat
noveliran), romanske (Francija, Code de procedure civil iz leta
1975; Italija, Codice di procedura civile iz leta 1940, nazadnje
noveliran leta 1993) ter anglosaksonske (ZDA, Federal rules of
civil procedure, drugi zakoni zveze in zveznih držav ter pravila
common law).
Vendar je ta delitev zgolj pogojna, saj primerjalno pravno
lahko ugotovimo, da med ureditvami civilnega pravdnega
postopka v modernih pravnih sistemih ni razlik v pravni naravi
tega postopka, v njegovi funkciji in v temeljnih načelih, na
katerih je grajen. V vseh modernih ureditvah civilnega pravdnega postopka ta predstavlja metodo sodnega varstva civilnih
pravic, predpostavlja obstoj dveh strank, ki v pravdi uveljavljata varstvo svojih individualnih pravic privatnega prava in
kot tak temelji na načelih dispozitivnosti in kontradiktornosti.

10. Zakon ureja tudi razmerje med pravdnim postopkom in
drugimi postopki, kadar se v njem pojavi kot predmet obravnavanja neko vprašanje, ki bi bilo lahko tudi predmet nekega
drugega postopka. Zakon izhaja iz načela prirejenosti postopkov, ki ga kombinira z načelom vezanosti na akte drugih
organov.
S problemom razmerja med različnimi postopki se srečamo
takrat, kadar se v pravdnem postopku pojavi neko predhodno
vprašanje, ter v primeru, ko se v različnih postopkih pojavi kot
predmet obravnavanja isto dejansko stanje (isti dogodek).
Glede reševanja predhodnih vprašanj so v primerjalnem
pravu poznani trije sistemi: sistem popolne vezanosti (francoski sistem), sistem popolne nevezanosti (nemški sistem) in
mešani sistem. V sistemu popolne vezanosti mora sodišče v
primeru, ko naleti na neko predhodno vprašanje, prekiniti
postopek in počakati, da o tem vprašanju odloči pristojno
sodišče oziroma drug pristojen organ. Nasprotno lahko v
sistemu popolne nevezanosti sodišče samo reši vsako predhodno vprašanje, ne glede na to, ali je že bilo o njem odločeno pred pristojnim sodiščem oziroma drugim pristojnim
organom, vendar velja odločitev o predhodnem vprašanju
samo za postopek, v katerem je bilo to vprašanje rešeno.
Dobra stran sistema popolne vezanosti je, da se vsako vprašanje rešuje pred pristojnim organom in da ne more priti do
različnih rešitev istega vprašanja v različnih postopkih. Slaba
stran tega sistema pa je, da se zaradi tega postopek pogosto
precej zavleče. Drugače je v sistemu popolne nevezanosti,
kjer lahko postopek nemoteno teče, vendar pa lahko ta sistem
pripelje do različnih rešitev istega vprašanja v različnih
postopkih. Po vzrou avstrijskega zakona o pravdnem
postopku uveljavlja zakon mešani sistem, ki skuša združiti
dobre strani obeh skrajnih sistemov. Sodišče lahko samo reši
predhodno vprašanje, če o njem še ni odločilo pristojno
sodišče ali drug pristojen organ, vendar z učinkom samo za
tisti postopek (12. člen). Če je bilo predhodno vprašanje že
pravnomočno rešeno, pa je sodišče na to odločbo vezano. V
tem se kaže pozitivni učinek pravnomočnosti - vezanost na
vsebino odločbe (res iudicata pro veritate habetur).

2. Velika sorodnost različnih ureditev se kaže tudi v njihovem
historičnem nastajanju. Za prvo moderno ureditev civilnega
pravdnega postopka velja francoski Code de proc6dure civil
iz leta 1806, Ta temelji na koncepciji pravde kot izključno
privatne zadeve med dvema strankama in temu primerno brez
izjem uveljavlja načelo dispozitivnosti ter razpravno načelo in
s tem povezan povsem pasiven položaj sodnika v pravdi.
Nadaljnja značilnost stare francoske ureditve pa je velika
formaliziranost postopka, kar je v praksi omogočalo zlorabe z
zavlačevanjem postopka in tudi povečevalo pravdne stroške
(npr. obvezno zastopanje po odvetniku že na prvi stopnji).
Glede temeljnih načel pravdnega postopka se je po starem
francoskem Code de procćdure civil v celoti zgledovala nemška kodifikacija pravdnega postopka, Zivilprozessordnung iz
leta 1879, ki pa je kljub sicerjšnji naslonitvi na francoski vzor,
upoštevala in odpravila slabosti, ki jih je v praksi v Franciji
povzročala prevelika formaliziranost postopka. Naslednja
kodifikacija civilnega pravdnega postopka, avstrijski Zivilprozessordnung iz leta 1895 se v temeljnih načelih in tudi po
formalni strukturi močno naslanja na omenjeni nemški zakon,
novost tega zakona pa je uveljavljanje bolj aktivne vloge
sodnika v pravdi kot izraz ugotovitve, da pravda ne more biti
zgolj privatna zadeva dveh strank, saj se v pravdi izražajo tudi
javni interesi. S tem v zvezi so korekcije načela dispozitivnosti
z načelom oficialnosti in razpravnega načela z načelom inkvizitornosti (v celoti npr. velja pravilo iura novit curia). Te rešitve
avstrijskega zakona so nato povratno vplivale skozi številne
novele na nemški Zivilprozessordnung, na novi italijanski
Codice di procedura civile in z novim Code de procedure civil
leta 1975 močno tudi na novi francoski civilni pravdni postopek. Nov francoski zakon tudi deloma odpravlja eno temeljnih
značilnosti romanskih pravdnih postopkov - njegovo veliko
formaliziranost. Še vedno pa je vloga sodnika pri zagotavljanju varovanja kogentnih norm pravnega reda v francoskem in
italijanskem civilnem pravdnem postopku bolj omejena kot v
nemškem ali avstrijskem, zato pa romanska sistema varstvo
javnih interesov v pravdi zagotavljata s pooblastili javnemu
tožilcu (pubblico ministero v Italiji oz. ministere public v
Franciji).

Kadar se v različnih postopkih pojavi kot predmet obravnavanja isti dogodek, so sodišča pri presoji tega dogodka praviloma neodvisna. Izjema velja v primeru, kadar temelji tožbeni
zahtevek na istem dejanskem stanju, na podlagi katerega je
že odločalo sodišče v kazenskem postopku. V tem primeru je
sodišče v pravdnem postopku glede obstoja kaznivega dejanja in kazenske odgovornosti storilca vezano na pravnomočno sodbo, izdano v kazenskem postopku, s katero je bil
obdolženec spoznan za krivega (13. člen). Vezanost pravdnega sodišča na obsodilno sodbo kazenskega sodišča temelji
na spoznanju, da je v kazenskem postopku dosti bolj poudarjeno načelo materialne resnice, kot v pravdnem postopku, in
da veljajo za kazensko odgovornost strožji kriteriji. S tem želi
zakon zagotoviti, da bo nekdo, ki je utrpel škodo s kaznivim
dejanjem, v pravdnem postopku uspel s svojim odškodninskim zahtevkom. Nasprotno pa oprostilna sodba, izdana v
kazenskem postopku, pravdnega sodišča ne more vezati, saj
obstoji odškodninska obveznost ne glede na to, ali je bila
škoda povzročena s kaznivim dejanjem.

Tudi angloameriški civilni pravdni postopki temeljijo na predpostavki dveh strank in na načelih dispozitivnosti in kontradiktornosti (adversary system). Zaznamuje jih pasivna vloga
sodnika pri zbiranju procesnega gradiva, kar se predvsem
izraža v ureditvi dokazovanja. Pomembne razlike do kontinentalnih civilnih pravdnih postopkov so v ureditvi pristojnosti,
vračanja, stroškov, uveljavljen je sistem porotnega sojenja.
3. Glede na zavezanost vseh predstavljenih držav z različnimi
mednarodnimi konvencijami s področja varovanja človekovih
pravic je razumljivo, da so skupna značilnost vseh njihovih
ureditev civilnega pravdnega postopka norme, ki naj zagotavijo uresničevanje človekovih pravic v sodnem postopku nepristranskost sodišča, javnost sojenja, pravica do obrambe
in enakost pred sodiščem (načelo kontradiktornosti), pravica
do pritožbe.

IV. FINANČNE POSLEDICE
Za izvajanje zakona o pravdnem postopku ne bo potrebno
zagotoviti dodatnih sredstev iz državnega proračuna.
V. PRIMERJALNOPRAVNI PRIKAZ
i
1. Moderne sisteme civilnega pravdnega postopka lahko razvrstimo v tri skupine; germanske (nosilne ureditve: Nemčija,

4. Predlog Zakona o pravdnem postopku ne odstopa od
predstavljenih načel, ki so uveljavljena v vseh modernih civilnih pravdnih postopkih, pri tem pa je najbližji germanskim,
13
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predvsem avstrijskemu Zivilprozessordnung. Ta zakon je v
Sloveniji neposredno veljal do leta 1921, v popolnosti pa ga je
prevzel tudi prvi jugoslovanski Zakonik o sodnem postopku v
civilnih pravdah iz leta 1929. Tudi Zakona o pravdnem
postopku iz leta 1956 in 1976 od te ureditve v bistvenem ne
odstopata, čeprav vsebujeta, kot jih nadaljnje vsebuje tudi
nov predlog zakona, tudi rezultate domače pravne misli v
teoriji in sodni praksi.

4. člen
Sodišče odloči o tožbenem zahtevku praviloma na podlagi
ustnega, neposrednega in javnega obravnavanja.
5. člen
Sodišče mora dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne
stranke.

Upoštevati je tudi treba, da je v materialnopravni ureditvi (npr.
obligacijsko pravo, stvarno pravo, gospodarsko pravo) v slovenskem pravu očiten vpliv germanskih pravnih redov in
glede na to, da je civilni pravdni postopek metoda varstva
pravic materialnega prava, je temu logična rešitev tudi naslonitev na germansko ureditev civilnega pravdnega postopka.

Samo tedaj, če ta zakon tako določa, sme sodišče odločiti o
zahtevku, o katerem nasprotni stranki ni bila dana možnost,
da se izjavi.
6. člen

Vpliv romanskih pravdnih postopkov se v slovenskem pravdnem postopku najbolj kaže pri ureditvi pravnih sredstev; predvsem pri reviziji, ki je tako kot kasacija (cassazione, cassation)
v Italiji in Franciji izredno pravno sredstvo ter pri zahtevi za
varstvo zakonitosti, kot izrednemu pravnemu sredstvu, ki ga
vloži državni tožilec, ki je institut nepoznan nemškemu in
avstrijskemu pravu, uveljavljen pa v francoskem in italijanskem.

Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi.
Stranke in drugi udeleženci v postopku imajo pravico, da
uporabljajo svoj jezik v skladu z zakonom.
7. člen
Sodišče mora popolnoma in po resnici ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna odločitev o utemeljenosti zahtevka.

Razlike med ureditvami so glede materiae legis. Francoski
CPC, italijanski CPC ter nemški ZPO urejujejo tudi izvršilni
postopek, medtem, ko slovenska ureditev sledi avstrijski, saj
izvršilni postopek, tako kot v Avstriji (Exekutionsordung)
ureja poseben zakon. Avstrijski ZPO pa se od vseh navedenih
zakonov, tudi od Zakona o pravdnem postopku razlikuje po
tem, da ne vsebuje norm o pristojnosti, saj so te določene v
drugem zakonu (Jurisdiktionsnorm).

Stranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje
zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo.
Sodišče sme izvesti tudi dokaze, ki jih stranke niso predlagale, če so ti dokazi pomembni za odločitev, razen če zakon
določa drugače.
Sodišče sme ugotoviti tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale, če izhaja iz obravnave in dokazovanja, da imajo stranke
namen razpolagati z zahtevki, s katerimi ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena), vendar svoje odločbe ne sme
opreti na dejstva, glede katerih strankam ni bila dana možnost, da se o njih izjavijo.
8. člen

BESEDILO ČLENOV
Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE

TEMELJNE DOLOČBE

Katera dejstva je šteti za dokazana, odloči sodišče po svojem
prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega
dokaza posebej in vseh dokazov skupaj in na podlagi uspeha
celotnega postopka.
9. člen

1. člen

Stranke morajo pred sodiščem govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem zakonom.

Prvo poglavje

M
Ta zakon določa pravila postopka, po katerih sodišče obravnava in odloča v sporih iz osebnih in družinskih razmerij, ter v
sporih iz premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij
fizičnih in pravnih oseb, razen če so kateri od navedenih
sporov po posebnem zakonu v pristojnosti specializiranega
sodišča ali drugega organa.

10. člen
Sodišče si mora prizadevati, da se opravi postopek brez
zavlačevanja in s čim manjšimi stroški, in onemogočiti vsako
zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku.
11. člen

2. člen

Stranko, ki iz nevednosti ne uporablja pravic, ki jih ima po tem
zakonu, opozori sodišče, katera pravdna dejanja lahko opravi.

V pravdnem postopku odloča sodišče v mejah postavljenih
zahtevkov.

12. člen

Sodišče ne sme odreči odločitve o zahtevku, za katerega je
pristojno.

Kadar je odločba sodišča odvisna od predhodne rešitve vprašanja, ali obstoji kakšna pravica ali pravno razmerje (predhodno vprašanje), pa o njem še ni odločilo sodišče ali kakšen
drug pristojen organ, lahko sodišče samo reši to vprašanje, če
ni s posebnimi predpisi drugače določeno.

3. člen
Stranke lahko prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile v postopku.

Rešitev predhodnega vprašanja ima pravni učinek samo v
pravdi, V kateri je bilo vprašanje rešeno.

Stranke se lahko odpovejo svojemu zahtevku, pripoznajo
nasprotnikov zahtevek in se poravnajo.

13. člen

Sodišče ne prizna razpolaganja strank:
1. ki nasprotuje prisilnim predpisom;
2. ki nasprotuje moralnim pravilom.
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Kadar temelji tožbeni zahtevek na istem dejanskem stanju, na
podlagi katerega je že odločilo sodišče v kazenskem
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postopku, je sodišče glede obstoja kaznivega dejanja in
kazenske odgovornosti storilca vezano na pravnomočno
obsodilno sodbo, izdano v kazenskem postopku.

posameznikom. Sodnik posameznik je vezan na pravnomočno odločbo, s katero se mu zadeva odstopa.
V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko senat glede na
stanje postopka odloči, da ne odstopi zadeve sodniku posamezniku, temveč da sam opravi postopek. Zoper tako
odločbo senata ni pritožbe.

14. člen
V pravdnem postopku sodi na prvi stopnji sodnik posameznik, razen če zakon določa, da sodi senat.
15. člen

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi
tedaj, če se med postopkom pred senatom spremenijo okoliščine ali če tožnik zmanjša tožbeni zahtevek, tako da bi moral
spor razsoditi sodnik posameznik.

Če za posamezna pravdna dejanja ni z zakonom določeno, v
kakšni obliki se lahko opravijo, jih opravijo stranke izven
naroka pismeno, na naroku pa ustno.

Če je odločil senat o sporu, ki bi ga bil moral razsoditi sodnik
posameznik, se taka odločba ne more izpodbijati zaradi tega,
ker je ni izdal sodnik posameznik.

Drugo poglavje

Če sodnik posameznik med postopkom po uradni dolžnosti
ali na ugovor strank spozna, da bi moral spor razsoditi senat
tega sodišča, se postopek nadaljuje pred senatom. Zoper tak
sklep sodnika posameznika ni pritožbe.

O rednih in izrednih pravnih sredstvih odloča senat.

PRISTOJNOST IN SESTAVA SODIŠČA
1. Skupne določbe

20. člen
16. člen

Kadar sodišče ugotovi, da bi bilo treba opraviti postopek po
pravilih nepravdnega postopka, ustavi s sklepom pravdni
postopek, če še ni izdana odločba o glavni stvari. Po pravnomočnosti sklepa se postopek nadaljuje po pravilih nepravdnega postopka pred pristojnim sodiščem.

Sodišče presodi po uradni dolžnosti takoj po prejemu tožbe,
ali je pristojno in v kakšni sestavi je pristojno.
Pristojnost se presodi na podlagi navedb v tožbi in na podlagi
dejstev, ki so sodišču znana.

Dejanja, ki jih je opravilo pravdno sodišče (ogled, dokaz z
izvedenci, zaslišanje prič idr.), ter izdane odločbe niso brez
veljave samo zaradi tega, ker jih je sodišče opravilo oziroma
izdalo v pravdnem postopku.

Če se med postopkom spremenijo okoliščine, na katere se
opira pristojnost sodišča, ali če tožnik zmanjša tožbeni zahtevek, ostane sodišče, ki je bilo pristojno ob vložitvi tožbe,
pristojno še naprej, čeprav bi bilo zaradi teh sprememb pristojno drugo sodišče iste vrste.
17. člen

21. člen
Sodišče se lahko na ugovor toženca izreče za krajevno nepristojno, če je bil ugovor vložen najpozneje na pripravljalnem
naroku, če tega naroka ni bilo, pa dokler se toženec ne spusti
v obravnavanje glavne stvari na prvem naroku za glavno
obravnavo.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti
paziti, ali spada odločitev o sporu v sodno pristojnost.
Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o sporu
ni pristojno sodišče, temveč kakšen drug organ, se izreče za
nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja in zavrže
tožbo.

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za krajevno
nepristojno le, kadar je kakšno drugo sodišče izključno krajevno pristojno, in sicer najpozneje na pripravljalnem naroku,
če tega naroka ni bilo, pa dokler se toženec ne spusti v
obravnavanje glavne stvari na prvem naroku za glavno obravnavo.

Če sodišče med postopkom ugotovi, da za odločitev o sporu
ni pristojno sodišče Republike Slovenije, se po uradni dolžnosti izreče za nepristojno, razveljavi opravljena pravdna dejanja
in zavrže tožbo, razen v primerih, ko je pristojnost sodišča
Republike Slovenije odvisna od privolitve toženca, on pa je v
to privolil.

22. člen

18. člen

Po pravnomočnosti sklepa, s katerim je izreklo, da ni pristojno (18. in 21. člen), odstopi sodišče zadevo pristojnemu
sodišču. Preden odstopi zadevo pristojnemu sodišču, zahteva
po potrebi izjavo od tožnika.

Vsako sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti paziti na svojo stvarno pristojnost.

Sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojnemu
sodišču, nadaljuje postopek, kot da bi se bil začel pred njim.

Okrožno sodišče se ne more več izreči za stvarno nepristojno
za zadeve iz pristojnosti okrajnega sodišča, ne na ugovor ne
po uradni dolžnosti, potem, ko je bil že opravljen pripravljalni
narok, če ga ni bilo, pa potem, ko se je toženec na prvem
naroku za glavno obravnavo spustil v obravnavanje glavne
stvari.

Če je bila odločba o nepristojnosti izdana na glavni obravnavi,
razpiše sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena, glavno
obravnavo in postopa, kakor da gre za obravnavo pred spremenjenim senatom (tretji odstavek 302. člena). Če pa je bila
odločba o nepristojnosti izdana na pripravljalnem naroku, se
ne razpiše nov pripravljalni narok, če predsednik senata misli,
da ta ni potreben glede na dejanja, ki so bila opravljena na
prejšnjem pripravljalnem naroku.

Zoper sklep okrožnega sodišča, s katerim se je izreklo ža
stvarno pristojno, ni pritožbe.

Pravdna dejanja nepristojnega sodišča (ogled, dokaz z izvedenci, zaslišanje prič idr.) niso brez veljave samo zaradi tega,
ker jih je opravilo nepristojno sodišče.

19. člen
Kadar senat med postopkom, oziroma predsednik senata na
pripravljalnem naroku, po uradni dolžnosti ali na ugovor
strank, ugotovi, da gre za spor, ki bi ga moral razsoditi sodnik
posameznik tega sodišča, se nadaljuje postopek po pravnomočnosti sklepa pred sodnikom posameznikom, in sicer, če
je mogoče, pred predsednikom tega senata kot sodnikom

23. člen
•
Če sodišče, ki mu je bila zadeva odstopljena kot pristojnemu
sodišču, misli, da je pristojno tisto sodišče, ki mu je zadevo
odstopilo, ali kakšno drugo sodišče, pošlje zadevo sodišču, ki
15
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Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrajna sodišča
pristojna, da sodijo:
1) spore o zakonitem preživljanju, če se ne rešujejo skupaj z
zakonskimi spori ali spori o ugotavljanju in spodbijanju očetovstva ali materinstva;
2) spore zaradi motenja posesti;
3) spore o služnostih in realnih bremenih;
4) spore iz najemnih in zakupnih razmerij.

naj reši spor o pristojnosti, razen če spozna, da mu je bila
zadeva odstopljena očitno pomotoma, ker bi morala biti
odstopljena kakšnemu drugemu sodišču; v tem primeru
odstopi zadevo drugemu sodišču in obvesti o tem sodišče, ki
mu jo je odstopilo.
Če je na pritožbo zoper odločbo sodišče prve stopnje, s
katero je to izreklo, da ni krajevno pristojno, izdalo odločbo
sodišče druge stopnje, je na to odločbo glede pristojnosti
vezano tudi sodišče, ki mu je zadeva odstopljena, če je bilo
sodišče druge stopnje, ki je izdalo odločbo, pristojno za
odločitev v sporu o pristojnosti med tema dvema sodiščema.

V pristojnost okrajnih sodišč spadajo tudi spori, za katere
niso po tem ali po kakšnem drugem zakonu pristojna okrožna
sodišča.
Okrajna sodišča opravljajo tudi zadeve pravne pomoči, za
katere ni po zakonu pristojno drugo sodišče, ter druge
zadeve, ki jih določa zakon.

Odločba sodišča druge stopnje o stvarni nepristojnosti
sodišča prve stopnje veže vsako sodišče, ki mu je pozneje
odstopljena ista zadeva, če je sodišče druge stopnje pristojno
za odločitev v sporu o pristojnosti med tema dvema sodiš-

30. člen
V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči s
svojega območja odloča višje sodišče.

Spore iz pristojnosti okrajnih sodišč sodi sodnik posameznik.

V sporu o pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči z
območja različnih višjih sodišč ter v sporih o pristojnosti med
sodišči razne vrste odloča Vrhovno sodišče.

Okrožna sodišča

25. člen

Okrožna sodišča so pristojna za sojenje sporov o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta presega 1.000.000 tolarjev.

31. člen

V sporu o pristojnosti se sme odločiti tudi tedaj, ko se stranke
niso pred tem izjavile o pristojnosti.

Ne glede na vrednost spornega predmeta so okrožna sodišča
pristojna, da sodijo;

Dokler se ne odloči v sporu o pristojnosti, je sodišče, ki mu je
zadeva odstopljena, dolžno opravljati tista pravdna dejanja, ki
bi jih bilo nevarno odlašati.

1) spore o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva;
2) zakonske spore;
3) spore o zakonitem preživljanju, kadar se rešujejo skupaj s
spori iz 1. in 2. točke tega člena;
4) spore o varstvu in vzgoji otrok;
5) spore iz avtorske pravice in spore, ki se tičejo varstva ali
uporabe izumov in znakov razlikovanja ali pravice do uporabe
firme ter spore v zvezi z varstvom konkurence;
6) gospodarske spore;
7) spore, ki nastanejo med stečajnim postopkom.

Zoper sklep, s katerim se odloči v sporu o pristojnosti, ni
pritožbe.
26. člen
Vsako sodišče opravlja pravdna dejanja na svojem območju;
če pa bi bilo nevarno odlašati, opravi posamezna dejanja tudi
na območju sosednega sodišča. To mora sporočiti sodišču,
na območju katerega je bilo dejanje opravljeno.
27. člen

Okrožna sodišča so pristojna tudi za opravljanje zadev pravne
pomoči v zadevah, ki spadajo v njihovo pristojnost, ter za
opravljanje zadev mednarodne pravne pomoči.

Glede pristojnosti sodišč Republike Slovenije za sojenje tujcem, ki uživajo v Republiki Sloveniji imuniteto, in za sojenje
tujim državam in mednarodnim organizacijam veljajo pravila
mednarodnega prava.

Okrožna sodišča opravljajo tudi druge zadeve, ki jih določa
zakon.

Če nastane dvom o obstoju in obsegu imunitetne pravice, da
pojasnilo ministrstvo, pristojno za pravosodje.

32. člen
Spore iz pristojnosti okrožnega sodišča sodi senat ali sodnik
posameznik.

2. Pristojnost sodišč v sporih z mednarodnim elementom
28. člen

Senat okrožnega sodišča sestavljajo en sodnik kot predsednik in dva sodnika porotnika.

Sodišče Republike Slovenije je pristojno za sojenje, kadar je
njegova pristojnost v sporu z mednarodnim elementom
izrečno določena z zakonom ali z mednarodno pogodbo. Če v
zakonu ali mednarodni pogodbi ni izrečne določbe o mednarodni pristojnosti za določeno vrsto spora, je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje v tovrstnem sporu tudi
tedaj, kadar njegova pristojnost izvira iz določb o krajevni
pristojnosti.

33. člen
Sodnik posameznik sodi v sporih o premoženjskopravnih
zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne presega
10.000.000 SIT.
V sporih iz avtorskih pravic in v sporih, ki se tičejo varstva ali
uporabe izumov in znakov razlikovanja ali pravice do uporabe
firme ter v sporih v zvezi z varstvom konkurence, sodi senat,
ne glede na vrednost spornega predmeta.

3. Stvarna pristojnost
Okrajna sodišča

V premoženjskih sporih, razen v sporih iz drugega odstavka
tega člena, se lahko stranke sporazumejo, da sodi sodnik
posameznik, ne glede na vrednost spornega predmeta.

29. člen
Okrajna sodišča so pristojna za sojenje sporov o premoženjskopravnih zahtevkih, če vrednost spornega predmeta ne
presega 1.000.000 tolarjev.
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Sodnik posameznik opravlja zadeve pravne pomoči iz pristojnosti okrožnega sodišča.
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Višja sodišča

43. (len

34. člen

Če se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega zneska, pa tožnik v
tožbi navede, da je pripravljen namesto izpolnitve zahtevka
sprejeti določen denarni znesek, se vzame kot vrednost spornega predmeta ta znesek.

Višja sodišča so pristojna:
1) za odločanje o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč;
2) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

V drugih primerih, ko se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega
zneska, je odločilna vrednost spornega predmeta, ki jo je
tožnik navedel v tožbi.

35. člen

Če je v primeru iz drugega odstavka tega člena tožnik navedel
očitno previsoko ali prenizko vrednost, tako da nastane vprašanje o stvarni pristojnosti, sestavi sodišča ali pravici do
revizije, se mora sodišče najpozneje na pripravljalnem
naroku, če tega naroka ni, pa na glavni obravnavi pred začetkom obravnavanja glavne stvari na hiter in primeren način
prepričati o pravilnosti navedene vrednosti.

Višje sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
Vrhovno sodišče
36. člen
Vrhovno sodišče je pristojno:

44. člen

1) za odločanje o pritožbah zoper odločbe višjih sodišč;
2) za odločanje o reviziji in zahtevi za varstvo zakonitosti;
3) za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon.

Če se tožbeni zahtevek ne tiče denarnega zneska, tožnik pa v
tožbi ne navede vrednosti spornega predmeta, postopa
sodišče po določbah 103. člena, ki veljajo za nepopolne
vloge.

37. člen
Vrhovno sodišče odloča o pritožbah zoper odločbe višjih
sodišč v senatu treh sodnikov.

4. Krajevna pristojnost

Kadar odloča Vrhovno sodišče o reviziji ali zahtevi za varstvo
zakonitosti zoper pravnomočno odločbo sodišča nižje stopnje, odloča v senatu petih sodnikov.

a) Splošna krajevna pristojnost
45. člen

Ugotovitev vrednosti spornega predmeta
38. člen

Če ni z zakonom določena izključna krajevna pristojnost
kakšnega drugega sodišča, je za sojenje pristojno sodišče, ki
je splošno krajevno pristojno za toženca.

Če je za ugotovitev stvarne pristojnosti, sestave sodišča, pravice do revizije in v drugih primerih, ki so določeni v tem
zakonu, odločilna vrednost spornega predmeta, se vzame kot
vrednost spornega predmeta samo vrednost glavnega zahtevka.

V primerih, ki so določeni v tem zakonu, je poleg sodišča
splošne krajevne pristojnosti pristojno za sojenje tudi drugo
določeno sodišče.

Obresti, pravdni stroški, pogodbena kazen in druge postranske terjatve se ne upoštevajo, če se ne uveljavljajo kot glavni
zahtevek.

Za sojenje je splošno krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega ima toženec stalno prebivališče.

48. člen

Če je sodišče Republike Slovenije pristojno za sojenje, zato
ker ima toženec v Republiki Sloveniji začasno prebivališče, je
splošno krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima
toženec začasno prebivališče.

39. člen
Če se tiče zahtevek bodočih dajatev, ki se ponavljajo, se
vzame kot vrednost spornega predmeta seštevek dajatev,
toda največ znesek, ki ustreza seštevku dajatev za dobo petih
let.
40. člen

Če ima toženec poleg stalnega prebivališča tudi začasno
prebivališče v kakšnem drugem kraju in se da po okoliščinah
domnevati, da bo tam prebival daljši čas, je splošno krajevno
pristojno tudi sodišče toženčevega začasnega prebivališča.

Če uveljavlja tožnik v tožbi zoper istega toženca več zahtevkov, ki se opirajo na isto dejansko in pravno podlago, se
določi pristojnost po seštevku vrednosti vseh zahtevkov.

47. člen
Za sojenje v sporih zoper pravne osebe je splošno krajevno
pristojno sodišče, na območju katerega je njihov sedež. Če
nastane dvom, velja za sedež kraj, kjer so njihovi organi
upravljanja.

Če imajo zahtevki v tožbi različno podlago ali če se uveljavljajo zoper več tožencev, se določi pristojnost po vrednosti
vsakega posameznega zahtevka.
41. člen
Če gre za spor o obstoju najemnega ali zakupnega razmerja,
se vzame kot vrednost spornega predmeta enoletna najemnina oziroma zakupnina, razen če gre za najemno ali zakupno
razmerje, sklenjeno za krajši čas.

b) Posebna krajevna pristojnost

42. člen

48. člen

Če se zahteva s tožbo samo zavarovanje za določen^ terjatev
ali ustanovitev zastavne pravice, se določi vrednost spornega
predmeta po znesku terjatve, ki naj se zavaruje. Če pa ima
zastavni predmet manjšo vrednost kot terjatev, ki naj se zavaruje, se vzame kot vrednost spornega predmeta vrednost
zastavnega predmeta.

Če je z isto tožbo toženih več oseb (1. točka prvega odstavka
186. člena), pa zanje ni krajevno pristojno isto sodišče, je
pristojno sodišče, ki je krajevno pristojno za enega izmed
tožencev; če so med njimi glavni in stranski zavezanci, pa
sodišče, ki je krajevno pristojno za kakšnega glavnega zavezanca.

Pristojnost za sospornike
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Pristojnost v sporih za zakonito preživljanje

54. člen

49. člen

Če je v sporih o premoženjskih razmerjih med zakoncema
pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je premoženje
zakoncev v Republiki Sloveniji, ali zato, ker ima tožnik ob
vložitvi tožbe stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče, na ombočju katerega ima tožnik ob vložitvi tožbe stalno ali začasno prebivališče.

Če )e v sporih za zakonito preživljanje tožnik oseba, ki zahteva
preživaljanje, je za sojenje poleg sodišča splošne krajevne
pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega ima
tožnik stalno oziroma začasno prebivališče.
Če je v sporih za zakonito preživljanje z mednarodnim elementom pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je
tožnik otrok, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega ima
tožnik stalno prebivališče.

Pristojnost v sporih o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva
ali materinstva
55. člen

Če je v sporih za zakonito preživljanje pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker ima toženec v Republiki Sloveniji
premoženje, iz katerega se lahko poplača preživljanje, je
krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega je to
premoženje.

V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva lahko vloži otrok tožbo tudi pri sodišču, na območju
katerega ima stalno oziroma začasno prebivališče.
Če je v sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali
materinstva pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker
ima tožnik stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega ima tožnik
stalno prebivališče.

50. člen
Če je v sporih iz pogodbenih razmerij pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker je v Republiki Sloveniji kraj izpolnitve
obveznosti, je krajevno pristojno sodišče, na območju katerega bi bilo treba izpolniti obveznost, ki je predmet spora.

Pristojnost v sporih o nepremičninah ali zaradi motenja
posesti

Pristojnost v odškodninskih sporih

56. člen

51. člen

Za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na nepremičninah, v
sporih zaradi motenja posesti nepremičnin ter v sporih iz
zakupa ali najema nepremičnin je izključno krajevno pristojno
sodišče, na območju katerega leži nepremičnina.

Za sojenje v sporih o nepogodbeni odgovornosti za škodo je
poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi
sodišče, na območju katerega je bilo storjeno škodno dejanje,
ali sodišče, na območju katerega je nastopila škodljiva posledica.

Če leži nepremičnina na območju več sodišč, je pristojno
vsako od teh sodišč.

Če je nastala škoda zaradi smrti ali hude telesne poškodbe, je
pristojno poleg sodišča iz prvega odstavka tega člena tudi
sodišče, na območju katerega ima tožnik stalno oziroma
začasno prebivališče.

Za spore zaradi motenja posesti premičnih stvari je poleg
sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče,
na območju katerega je bila posest motena.
Pristojnost v sporih o letalu in ladji

Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo tudi v
sporih zoper zavarovalnico za povračilo škode tretjim osebam
po predpisih o neposredni odgovornosti zavarovalnice,
določba prvega odstavka tega člena pa tudi v sporih o regresnih odškodninskih zahtevkih proti regresnim dolžnikom.

57. člen
Če je za sojenje v sporih o stvarnih pravicah na ladjah oziroma
letalih, ter v sporih iz zakupa ladje ali letala, pristojno sodišče
Republike Slovenije, je izključno krajevno pristojno sodišče,
na območju katerega se vodi vpisnik, v katerega je vpisana
ladja oziroma letalo.

Pristojnost v sporih za varstvo pravice na podlagi
proizvajalčeve garancije

Če je za sojenje v sporih zaradi motenja posesti na ladjah
oziroma letalih iz prvega odstavka tega člena pristojno
sodišče, Republike Slovenije, je poleg sodišča, na območju
katerega se vodi vpisnik, v katerega je vpisana ladja oziroma
letalo, krajevno pristojno tudi sodišče, na območju katerega
je bila posest motena.

52. člen
Za sojenje v sporih za varstvo pravice na podlagi pismene
garancije proti proizvajalcu, ki je dal garancijo, je poleg
sodišča, ki je splošno krajevno pristojno za toženca, pristojno
tudi sodišče, ki je splošno krajevno pristojno za prodajalca, ki
je ob prodaji stvari izročil kupcu pismeno garancijo proizvajalca.

Pristojnost za osebe, za katere ni splošne krajevne
pristojnosti v Republiki Sloveniji

Pristojnost v zakonskih sporih

58. člen

53. člen

Če je za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije, zato
ker je na območju Republike Slovenije predmet, na katerega
se nanaša tožba, oziroma kakšno toženčevo premoženje, je
krajevno pristojno tisto sodišče, na območju katerega je ta
predmet oziroma toženčevo premoženje.

Za sojenje v zakonskih sporih je pristojno poleg sodišča
splošne krajevne pristojnosti tudi sodišče, na območju katerega sta imela zakonca svoje zadnje skupno stalno prebivališče.
Če je v zakonskih sporih pristojno sodišče Republike Slovenije, zato ker sta imela zakonca zadnje skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, oziroma zato, ker ima tožnik stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, je krajevno pristojno tisto
sodišče, na območju katerega sta imela zakonca zadnje
skupno stalno prebivališče, oziroma sodišče, na območju
katerega ima tožnik stalno prebivališče.
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Pristojnost po kraju, v katerem je podružnica pravne osebe
59. člen
Za sojenje v sporih zoper pravno osebo, ki ima podružnico
zunaj svojega sedeža, je poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti pristojno tudi sodišče, na območju katerega je ta
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podružnica, če izvira spor iz pravnega razmerja s to podružnico.

Vrhovno sodišče na predlog stranke, katero stvarno pristojno
sodišče naj bo krajevno pristojno.

Pristojnost za tuje osebe, ki poslujejo v Republiki Sloveniji

d) Sporazum o krajevni pristojnosti

60. člen

68. člen

Za tožbe zoper tujo fizično ali pravno osebo, ki ima sedež v
tujini, je za sojenje sporov, ki izvirajo iz njenega poslovanja v
Republiki Sloveniji, krajevno pristojno sodišče, na območju
katerega je v Republiki Sloveniji njena podružnica ali prebivališče oziroma sedež osebe, ki ji je zaupano opravljanje njenih
poslov.

Če zakon ne določa izključne krajevne pristojnosti kakšnega
sodišča, se stranki lahko sporazumeta, da jima sodi na prvi
stopnji sodišče, ki ni krajevno pristojno, toda le, če je to
sodišče stvarno pristojno.
Če zakon določa, da je za sojenje v določenem sporu krajevno
pristojnih dvoje ali več sodišč, se stranki lahko sporazumeta,
da jima sodi na prvi stopnji eno teh sodišč ali katero drugo
stvarno pristojno sodišče.

Pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij
61. člen

Ta sporazum velja le tedaj, če je pismen in se tiče določenega
spora ali bodočih sporov, ki utegnejo nastati iz določenega
pravnega razmerja.
Listino o sporazumu mora tožnik priložiti tožbi.

Dokler zapuščinski postopek ni pravnomočno končan, je za
sojenje v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o terjatvah upnika proti zapustniku poleg sodišča splošne krajevne
pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče, ki vodi zapuščinski postopek, oziroma sodišče, na območju katerega je
sodišče, ki vodi zapuščinski postopek.

Tretje poglavje
IZLOČITEV

Pristojnost za sporp v izvršilnem in stečajnem postopku

69. člen

62. člen

Sodnik ali sodnik porotnik ne sme opravljati sodniške dolžnosti:
1. če je sam stranka, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec,
če je s stranko v razmerju soupravičenca, sozavezanca ali
regresnega zavezanca, ali če je bil v isti zadevi zaslišan kot
priča ali izvedenec;
2. če je stalno ali začasno zaposlen pri stranki ali če je
družbenik v družbi z neomejeno odgovornostjo, komanditni
družbi ali družbi z omejeno odgovornostjo, ki je stranka v
postopku;
3. če je stranka ali njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec z
njim v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v
stranski vrsti pa do četrtega kolena, ali če je z njim v zakonu
ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala ali ne;
4. če je skrbnik, posvojitelj ali posvojenec stranke, njenega za
konitega zastopnika ali pooblaščenca;
5. če je v isti zadevi sodeloval pri izdaji odločbe nižjega
sodišča, arbitraže ali drugega organa;
6. če so podane druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi
nepristranosti.
70. člen

Za sojenje v sporih, ki nastanejo med sodnim ali upravnim
izvršilnim postopkom, oziroma zaradi sodnega ali upravnega
izvršilnega postopka, oziroma med stečajnim postopkom ali
zaradi stečajnega postopka, je izključno krajevno pristojno
sodišče, ki vodi izvršilni ali stečajni postopek, oziroma
sodišče, na območju katerega je sodišče, ki vodi izvršilni
postopek, oziroma sodišče, na območju katerega se opravlja
upravna izvršbo.
Pristojnost po plačilnem kraju
63. člen
Za sojenje v sporih imetnika menice ali čeka zoper podpisnika
je pristojno poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti tudi
sodišče plačilnega kraja.
Vzajemna pristojnost za tožbe zoper tuje državljane
64. člen
Če je v tuji državi državljan Republike Slovenije lahko tožen
pri sodišču, ki po določbah tega zakona ne bi bilo krajevno
pristojno za sojenje v tisti civilnopravni stvari, velja enaka
pristojnost tudi za sojenje državljanu te tuje države pred
sodiščem Republike Slovenije.

Brž ko sodnik ali sodnik porotnik zve za kakšen razlog izločitve iz 1. do 5. točke 69. člena zakona, mora prenehati s
kakršnimkoli delom v tej zadevi in to sporočiti predsedniku
sodišča, ki mu določi namestnika. Če gre za izločitev predsednika sodišča, si ta določi namestnika izmed sodnikov tega
sodišča, če to ni mogoče, pa ravna po 65. členu tega zakona.

c) Določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču

Če sodnik ali sodnik porotnik misli, da so podane kakšne
druge okoliščine, ki spravljajo v dvom njegovo nepristranost
(6. točka 69. člena), sporoči to predsedniku sodišča, ki odloči
o izločitvi. Do odločitve predsednika sodišča sme sodnik
opravljati samo tista dejanja, ki bi jih bilo nevarno odlašati.

65. člen
če zaradi izločitve sodnika ne more postopati, sporoči
okrajno ali okrožno sodišče to višjemu sodišču, višje sodišče
pa Vrhovnemu sodišču, ki odloči, da naj postopa v zadevi
drugo stvarno pristojno sodišče z njegovega območja.

71. člen

66. člen

Izločitev lahko zahtevajo tudi stranke.

Vrhovno sodišče lahko na predlog stranke ali pristojnega
sodišča določi drugo stvarno pristojno sodišče, da postopa v
zadevi, če je očitno, da se bo tako laže opravil postopek, ali če
so za to drugi tehtni razlogi.

Stranka mora zahtevati izločitev sodnika oziroma sodnika
porotnika, brž ko zve, da je podan razlog za izločitev, vendar
najpozneje do konca obravnavanja pred sodiščem prve stopnje, če ni bilo obravnavanja, pa do izdaje odločbe.
Izločitev sodnika višjega sodišča lahko zahteva stranka v
pravnem sredstvu ali v odgovoru na pravno sredstvo, če je
pred višjim sodiščem obravnava, pa do konca obravnave.

67. člen
Če je po pravilih o mednarodni pristojnosti za sojenje pristojno sodišče Republike Slovenije, vendar se po tem zakonu
ne da dognati, katero sodišče je krajevno pristojno, odloči

Stranka mora v zahtevi navesti okoliščine, na katere opira
svojo zahtevo za izločitev.
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72. člen

78. člen

O zahtevi stranke za izločitev odloča predsednik sodišča.

Zakoniti zastopnik lahko opravlja v imenu stranke vsa
pravdna dejanja; če je za vložitev ali umik tožbe, za pripoznanje tožbenega zahtevka oziroma za odpoved tožbenemu zahtevku, za sklenitev sodne poravnave ali za druga pravdna
dejanja v posebnih predpisih določeno, da mora imeti zastopnik posebno dovoljenje, sme to storiti le tedaj, če ima tako
dovoljenje.

Če zahteva stranka izločitev predsednika sodišča, odloči o
izločitvi predsednik neposredno višjega sodišča.
O zahtevi strank za izločitev predsednika Vrhovnega sodišča
odloča občna seja tega sodišča.
Preden se izda sklep o izločitvi, je treba dobiti izjavo sodnika
ali sodnika porotnika, katerega izločitev se zahteva; po
potrebi pa se opravijo tudi druge poizvedbe.

Kdor nastopi kot zakoniti zastopnik, mora na zahtevo sodišča
dokazati, da je zakoniti zastopnik. Če se zahteva za določena
pravdna dejanja posebno dovoljenje, mora zakoniti zastopnik
dokazati, da ima tako dovoljenje.

Zoper sklep, s katerim se zahtevi za izločitev ugodi, ni pritožbe, zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni posebne
pritožbe.

Kadar sodišče ugotovi, da zakoniti zastopnik osebe, ki je pod
skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri zastopanju, sporoči to organu, pristojnemu za socialne zadeve. Če bi zaradi
opustitve zastopnika lahko nastala škoda za tistega, ki je pod
skrbništvom, počaka sodišče s postopkom in predlaga, naj se
določi drug zakoniti zastopnik.

73. člen
Ko sodnik ali sodnik porotnik zve, da se zahteva njegova
izločitev, mora takoj prenehati z vsakim nadaljnjim delom v tej
zadevi; če gre za izločitev po 6. točki 69. člena tega zakona, pa
sme do odločitve o zahtevi opravljati samo tista dejanja, ki bi
jih bilo nevarno odlašati.

79. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti
paziti, ali je tisti, ki nastopa kot stranta, lahko pravdna stranka
in ali je pravdno sposoben, ali zastopa pravdno nesposobno
stranko njen zakoniti zastopnik in ali ima zakoniti zastopnik
posebno dovoljenje, kadar je to potrebno.

74. člen
Določbe o izločitvi sodnikov in sodnikov porotnikov veljajo
smiselno tudi za zapisnikarje.

80. člen

O izločitvi zapisnikarja odloča predsednik senata oziroma
senat.

Če sodišče ugotovi, da tisti, ki nastopa kot stranka, ne more
biti pravdna stranka, pa se da ta pomanjkljivost odpraviti,
zahteva od tožnika, naj popravi v tožbi, kar je treba, ali ukrene
kaj drugega, da se postopek lahko nadaljuje z osebo, ki je
lahko pravdna stranka.

Četrto poglavje
STRANKE IN NJIHOVI ZAKONITI ZASTOPNIKI

Prav tako zahteva sodišče, kadar ugotovi, da stranka nima
zakonitega zastopnika ali da zakoniti zastopnik nima posebnega dovoljenja, če je to potrebno, organ, pristojen za socialne zadeve postavi skrbnika pravdno nesposobni osebi, oziroma zahteva od zakonitega zastopnika, naj si priskrbi
posebno dovoljenje, ali pa ukrene kaj drugega, kar je
potrebno, da bi bila pravdno nesposobna stranka pravilno
zastopana.

75. člen
Pravdna stranka je lahko vsaka fizična in pravna oseba.
S posebnimi predpisi se določa, kdo je poleg fizičnih in
pravnih oseb lahko pravdna stranka.
Pravdno sodišče sme izjemoma, s pravnim učinkom v določeni pravdi, priznati lastnost stranke tudi tistim oblikam združevanja, ki nimajo sposobnosti biti stranka po prvem in drugem odstavku tega člena, če ugotovi, da glede na sporno
zadevo v bistvu izpolnjujejo glavne pogoje za pridobitev sposobnosti biti stranka, zlasti če imajo premoženje, na katero je
mogoče seči z izvršbo.

Sodišče lahko da stranki rok za odpravo pomanjkljivosti iz
prvega in drugega odstavka tega člena.
Dokler se ne odpravijo te pomanjkljivosti, se smejo opravljati
samo tista pravdna dejanja, zaradi katerih bi lahko nastale za
stranko škodljive posledice, če bi se odložila.

76. člen

Če se omenjene pomanjkljivosti ne dajo odpraviti ali če brez
uspeha preteče dani rok, razveljavi sodišče s sklepom
pravdna dejanja, ki jih je opravilo v postopku, kolikor jih
zadenejo te pomanjkljivosti; če pa so pomanjkljivosti take, da
onemogočajo nadaljnjo pravdo, zavrže tožbo.

Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko sama
opravlja pravdna dejanja (pravdna sposobnost).

Zoper sklep, s katerim se odredijo ukrepi za odpravo
pomanjkljivosti, ni pritožbe.

Polnoletna oseba, ki ji je delno omejena poslovna sposobnost, je pravdno sposobna v mejah svoje poslovne sposobnosti.

81. člen

Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti, je
pravdno sposoben v mejah, v katerih mu je priznana poslovna
sposobnost.

Če se med postopkom pred sodiščem prve stopnje pokaže, da
bi reden postopek s postavitvijo zakonitega zastopnika
tožencu predolgo trajal, tako da bi lahko zaradi tega nastale
škodljive posledice za eno ali za obe stranki, postavi sodišče
tožencu začasnega zastopnika.

Zoper sklep iz tretjega odstavka tega člena, s katerim se
prizna lastnost stranke v pravdi, ni posebne pritožbe.

77. člen

Ob pogoju iz prvega odstavka tega člena postavi sodišče
tožencu začasnega zastopnika zlasti v tehle primerih:
1. če toženec ni pravdno sposoben, pa nima zakonitega
zastopnika;
2. če si koristi toženca in njegovega zakonitega zastopnika
nasprotujejo;

Stranko, ki nima pravdne sposobnosti, zastopa njen zakoniti
zastopnik.
Zakoniti zastopnik je določen z zakonom ali z aktom, ki ga
izda organ, pristojen za socialne zadeve, na podlagi zakona.
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3. če imata obe stranki istega zakonitega zastopnika;
4. če je prebivališče toženca neznano, pa toženec nima pooblaščenca;

87. člen
Pravdna dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah pooblastila, imajo enak pravni učinek, kakor če bi jih bila opravila
sama stranka.

5. če sta toženec ali njegov zakoniti zastopnik, ki nimata
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini, in se ni mogla
opraviti vročitev.

88. člen
Stranka lahko spremeni ali prekliče izjavo svojega pooblaščenca na naroku, na katerem je bila dana.

O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče brez odlašanja organ, pristojen za socialne zadeve, če je to mogoče, pa
tudi stranke.

Če je pooblaščenec priznal kakšno dejstvo na naroku, na
katerem stranka ni bila navzoča, ali ga je priznal v vlogi, pa
stranka to priznanje pozneje spremeni ali prekliče, presodi
sodišče obe izjavi v smislu drugega odstavka 209. člena tega
zakona.
89. člen

82. člen
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen,
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
Te pravice in dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva postavitve in vse dotlej, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, da je postavil skrbnika.

Obseg pooblastila določi stranka.
Stranka lahko pooblasti pooblaščenca samo za določena
dejanja ali pa za vsa pravdna dejanja.

83. člen

90. člen

Če je postavljen tožencu začasni zastopnik iz razlogov, ki so
navedeni v 4. in 5. točki drugega odstavka 81. člena tega
zakona, izda sodišče oglas, ki ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in na sodni deski, po potrebi pa tudi na
drug primeren način.

Če da stranka odvetniku pooblastilo za pravdo, ne da bi v
pooblastilu natančneje določila njegove pravice, Ima odvetnik
na podlagi takega pooblastila pravico:
1. opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti pa vložiti tožbo, jo
umakniti, pripoznati tožbeni zahtevek ali se mu odpovedati,
skleniti sodno poravnavo, vložiti redno pravno sredstvo, se
mu odpovedati ali ga umakniti ter predlagati začasne
odredbe;

Oglas mora obsegati: navedbo sodišča, ki je postavilo začasnega zastopnika, zakonito podlago, ime toženca, kateremu se
postavlja zastopnik, sporni predmet, ime zastopnika ter njegov poklic in prebivališče in pa opozorilo, da bo zastopnik
zastopal toženca v postopku vse dotlej, dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.

2. zahtevati izvršbo ali zavarovanje in opravljati vsa dejanja, ki
so potrebna v tem postopku;
3. sprejeti od nasprotne stranke prisojene stroške;

84. člen

4. prenesti pooblastilo na drugega odvetnika ali pooblastiti
drugega odvetnika za posamezna pravdna dejanja.

Tuj državljan, ki ni pravdno sposoben po zakonu svoje države,
pač pa je pravdno sposoben po zakonu Republike Slovenije,
lahko sam opravlja pravdna dejanja. Zakoniti zastopnik sme
opravljati dejanja samo toliko časa, dokler tuj državljan ne
izjavi, da' bo sam nastopal v pravdi.

Za vložitev predloga za obnovo postopka mora odvetnik predložiti novo pooblastilo.

Peto poglavje

Odvetnika lahko nadomestuje odvetniški pripravnik, ki je pri
njem v službi samo pred sodiščem prve stopnje.

POOBLAŠČENCI

91. člen

85. člen

Če stranka v pooblastilu ni natančneje določila pravice pooblaščenca, sme opravljati pooblaščenec, ki ni odvetnik, s
takim pooblastilom vsa pravdna dejanja, vendar pa mora imeti
vselej izrečno pooblastilo za umik tožbe, za pripoznanje tožbenega zahtevka ali za odpoved tožbenemu zahtevku, za
sodno poravnavo, za odpoved ali umik pravnega sredstva, za
prenos pooblastila na drugega ter za vložitev izrednih pravnih
sredstev.

Stranke smejo opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu, vendar pa lahko sodišče zahteva od stranke, ki
ima pooblaščenca, naj se pred sodiščem sama izjavi o dejstvih, ki jih je treba ugotoviti v pravdi.
Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, sme vselej priti pred
sodišče in dajati izjave poleg svojega pooblaščenca.

92. člen

86. člen

Stranka da pooblastilo pismeno ali ustno na zapisnik pri
sodišču.

Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je popolnoma poslovno
sposoben, razen tistih, ki se ukvarjajo z zakotnim pisaštvom.

Stranka, ki ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na
pismeno pooblastilo namesto podpisa odtisk kazalca. Če se
da v takem primeru pooblastilo osebi, ki ni odvetnik, morata
biti navzoči dve priči, ki se na pooblastilu podpišeta.

Za zastopanje pred sodiščem se lahko pooblasti tudi odvetniška družba.
Če nastopa kot pooblaščenec oseba, ki se ukvarja z zakotnim
pisaštvom, ji sodišče ne dovoli nadaljnjega zastopanja in to
takoj sporoči stranki.

Če sodišče dvomi v pristnost pismenega pooblastila, lahko s
sklepom odredi, naj se predloži overjeno pooblastilo. Zoper
tak sklep ni pritožbe.

Pritožba zoper sklep, s katerim se ne dovoli zastopanje, ne
zadrži njegove izvršitve.

93. člen

Če sodišče ugotovi, da pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben za zastopanje, opozori stranko na škodljive posledice,
ki lahko nastanejo zaradi nepravilnega zastopanja.

Pooblaščenec mora predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo dano pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju.
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Stranke in drugi udeleženci morajo biti poučeni o tem, da
imajo pravico spremljati ustni postopek pred sodiščem v
svojem jeziku po tolmaču. Pravici do prevajanja se lahko
odpovedo, če izjavijo, da znajo jezik, v katerem teče postopek.
V zapisnik se zapiše, da so bili poučeni, in kaj so glede tega
izjavili.

Sodišče lahko dovoli, da opravlja pravdna dejanja za stranko
začasno oseba, ki ni predložila pooblastila, vendar pa ji hkrati
naloži, da v določenem roku predloži pooblastilo ali izkaže
odobritev stranke za opravljena pravdna dejanja.
Dokler ne poteče rok za
sodišče izdajo odločbe; če
nadaljuje sodišče postopek,
ki jih je opravila oseba brez

predložitev pooblastila, odloži
pa preteče ta rok brez uspeha,
ne da bi jemalo v poštev dejanja,
pooblastila.

Prevajajo tolmači.
98. člen

Če pooblaščenec v roku, ki ga je določilo sodišče, ne predloži
pooblastila za vložitev tožbe ali pravnega sredstva, sodišče
tožbo oziroma pravno sredstvo zavrže.

Vabila, odločbe in druga sodna pisanja se pošiljajo strankam
in drugim udeležencem v postopku v jeziku, ki je v uradni rabi
pri sodišču.

Sodišče mora med postopkom ves čas paziti, ali je tisti, ki
nastopa kot pooblaščenec, upravičen za zastopanje. Če ugotovi, da tisti, ki nastopa kot pooblaščenec, ni upravičen za
zastopanje, razveljavi opravljena pravdna dejanja, razen če jih
je stranka pozneje odobrila.

99. člen
Stranke in drugi udeleženci v postopku podajajo sodišču
svoje tožbe, pritožbe in druge vloge v slovenskem jeziku ali v
jeziku narodne skupnosti, ki je pri sodišču v uradni rabi.

94. člen

Če poda stranka svojo vlogo v jeziku, ki pri sodišču ni v uradni
rabi, postopa sodišče po določbah 109. člena tega zakona, ki
veljajo za nerazumljive vloge.

Stranka lahko pooblastilo ob vsakem času prekliče, pooblaščenec pa ga lahko ob vsakem času odpove.
Preklic oziroma odpoved pooblastila se mora naznaniti
sodišču, pred katerim teče postopek, bodisi pismeno ali ustno
na zapisnik.

Sedmo poglavje

Preklic oziroma odpoved pooblastila velja za nasprotno
stranko od trenutka, ko se ji naznani.

100. člen

VLOGE

Tožba, odgovor na tožbo, pravna sredstva in druge izjave,
predlogi in sporočila, ki se dajejo izven obravnave, se vlagajo
pismeno (vloge).

Po odpovedi pooblastila je pooblaščenec dolžan še en mesec
opravljati dejanja za tistega, ki mu je pooblastilo dal, če je
treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala zanj v tem
času.

Vloge morajo biti razumljive in obsegati vse, kar je treba, da
se lahko obravnavajo. Predvsem morajo obsegati: navedbo
sodišča, ime, ter stalno oziroma začasno prebivališče oziroma
sedež strank, morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev, sporni predmet, vsebino izjave in podpis vložnika. Brzojavno ali s telefaksom vložena vloga se šteje za
podpisano od osebe, ki je na vlogi navedena kot podpisnik.

95. člen
Če je pooblaščencu dana pravica, da opravlja vsa pravdna
dejanja, pa stranka oziroma njen zakoniti zastopnik umre ali
postane poslovno nesposoben, ali če je zakoniti zastopnik
razrešen, ima pooblaščenec še naprej pravico opravljati
pravdna dejanja, vendar pa lahko dedič oziroma novi zakoniti
zastopnik prekliče pooblastilo.

Če vsebuje izjava kakšno zahtevo, mora stranka v vlogi navesti dejstva, na katera jo opira, in dokaze, kadar je te potrebno.

V primerih iz prvega odstavka tega člena prenehajo pooblaščencu, ki ni odvetnik, vselej pravice, ki se morajo v pooblastilu
izrečno navesti (91. člen).

101. člen
Vloge, ki jih je treba vročiti nasprotni stranki, se morajo
izročiti sodišču v toliko izvodih, kolikor jih je treba za sodišče
in nasprotno stranko. Tako je treba ravnati tudi s prilogami, ki
so priložene vlogi.

96. člen
S prenehanjem pravne osebe preneha tudi pooblastilo, ki ga
je dala.

Če je na nasprotni strani več oseb, ki imajo skupnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se lahko izročijo vloge in
priloge za vse skupaj v enem izvodu.

Ob stečaju preneha pooblastilo, ki ga je dal stečajni dolžnik,
ko nastanejo po veljavnih predpisih pravne posledice začetka
stečajnega postopka.

102. člen
Listine, ki se priložijo vlogi, so lahko v izvirniku ali v prepisu.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je
pooblaščenec dolžan še en mesec opravljati pravdna dejanja,
če je treba odvrniti škodo za stranko.

Če priloži stranka listino v izvirniku, jo sodišče obdrži,
nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Ko sodišču listina
ni več potrebna, jo na zahtevo vrne vložniku, vendar pa lahko
zahteva, da priloži spisom njen prepis.

šesto poglavje

Če je listina priložena v prepisu, zahteva sodišče na predlog
nasprotne stranke od vložnika, naj predloži listino v izvirniku,
nasprotni stranki pa dovoli, da jo pregleda. Če je treba, določi
sodišče rok, v katerem je treba listino izročiti oziroma pregledati.

JEZIK V POSTOPKU
97. člen
Stranke in drugi udeleženci v postopku smejo na narokih in
ob drugih ustnih procesnih dejanjih pred sodiščem uporabljati svoj jezik. Če postopek ne teče v jeziku stranke oziroma v
jeziku drugih udeležencev v postopku, se jim zagotovi ustno
prevajanje tistega, kar se navaja na naroku, v njihov jezik, ter
ustno prevajanje listin, ki se uporabljajo na naroku za dokazovanje.
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Zoper te sklepe ni pritožbe.
103. člen
Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje vsega, kar je treba, da
bi se lahko obravnavala, pouči sodišče vložnika, kako mora
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vlogo popraviti oziroma dopolniti; v ta namen mu vrne vlogo v
popravek, lahko pa ga tudi povabi na sodišče in mu pomaga
vlogo popraviti.

Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje
dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je
naslovljena.

Kadar sodišče vrne vložniku vlogo v popravek ali dopolnitev,
določi rok, do katerega jo mora znova vložiti.

Če se pošlje vloga brzojavno, pa ne vsebuje vsega, kar je
treba, da bi se mogla obravnavati, velja, da je vložena pravočasno, če se nato vloga, kakršna je predpisana, izroči ali
priporočeno pošlje sodišču v treh dneh od oddaje brzojavke
na pošto.

Če je vloga vezana na rok in je popravljena oziroma dopolnjena in izročena sodišču v roku, ki je bil določen za dopolnitev oziroma popravo, se šteje, da je bila vložena pri sodišču
tisti dan, ko je bila prvič vložena.

Za osebe, ki so v obvezni vojaški službi, se šteje dan izročitve
vloge pristojnemu vojaškemu poveljstvu za dan izročitve sodišču.

Šteje se, da je vloga umaknjena, če se ne vrne sodišču v
določenem roku; če pa se vloga vrne brez popravka oziroma
dopolnitve, se zavrže.

Določba četrtega odstavka tega člena velja tudi za druge
osebe, ki službujejo v vojaških enotah oziroma v vojaških
zavodih ali štabih v krajih, kjer ni redne pošte.

Če vložnik ne vloži zadostnega števila izvodov vloge ali prilog,
mu sodišče naloži, naj v določenem roku to stori. Če vložnik
ne ravna po tem nalogu, sodišče vlogo zavrže. Izjemoma
lahko sodišče odredi, da se vloge in priloge prepišejo na
stroške stranke.

Za osebo, ki ji je vzeta prostost, se šteje dan, ko izroči vlogo
upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem prestaja kazen ali
ukrep odvzema prostosti, za dan izročitve sodišču.

104. člen

Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana
nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno
vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti ali očitni pomoti vložnika.

Pravdno sodišče kaznuje z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev tistega, ki v vlogi žali sodišče, stranko ali drugega udeleženca v postopku.
Kazen, izrečena po prvem odstavku tega člena, ni ovira za
kaznovanje zaradi kaznivega dejanja.

Določbe prvega do sedmega odstavka tega člena veljajo tudi
za rok, v katerem se mora po posebnih predpisih vložiti tožba,
in pa za rok zastaranja terjatve ali kakšne druge pravice.

Če tisti, ki je kaznovan z denarno kaznijo, kazni ne more
plačati, se ta spremeni v zapor; trajanje zapora odmeri
sodišče v sorazmerju z višino kazni, vendar zapor ne sme biti
daljši kot deset dni.

Naroki
108. člen

Določba tretjega odstavka tega člena velja v vseh primerih,
kadar izreče sodišče denarno kazen (236., 243., 303. in 305.
člen).

Narok določi sodišče, če je to z zakonom predpisano ali če je
za postopek potrebno. Zoper sklep o določitvi naroka ni
pritožbe.

Osmo poglavje

105. člen

Sodišče mora na narok pravočasno povabiti stranke in druge
osebe, za katere misli, da je potrebna njihova navzočnost.
Skupaj z vabilom pošlje stranki vlogo, ki je bila povod za
določitev naroka, v vabilu pa navede kraj, prostor in čas
naroka. Če se skupaj z vabilom ne pošlje vloga, se v vabilu
navedejo stranke, sporni predmet in dejanje, ki se bo opravilo
na naroku.

Če roki niso določeni z zakonom, jih določa sodišče glede na
okoliščine primera.

Sodišče opozori v vabilu posebej na zakonite posledice izostanka.

Rok, ki ga določi sodišče, se na predlog prizadete osebe
lahko podaljša, če so za to opravičeni razlogi.

109. člen

ROKI IN NAROKI
Roki

Narok se opravi praviloma v sodnem poslopju.

Podaljšanje roka se mora predlagati, preden rok izteče.

Sodišče lahko sklene, da se opravi narok izven sodnega
poslopja, če spozna, da je to potrebno ali da se bo tako
prihranilo na času ali na stroških postopka. Zoper tak sklep ni
pritožbe.

Zoper sklep o podaljšanju roka ni pritožbe.
106. člen
Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih.

110. člen

Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali
sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti
rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan.

Sodišče lahko preloži narok, če je to potrebno za izvedbo
dokazov ali če so za to drugi opravičeni razlogi.
Če se narok preloži, nazi^ini sodišče navzočim po možnosti
takoj ustno kraj in čas novega naroka.

Roki, ki so določeni po mesecih oziroma po letih, se končajo s
pretekom tistega dne v zadnjem mesecu oziroma letu, ki se po
svoji številki ujema z dnem, ko je rok začel teči. Če tega dneva
v zadnjem mesecu ni, se konča rok zadnji dan v tem mesecu.

Zoper sklep o preložitvi naroka ni pritožbe.

Če je zadnji dan roka, ko se pri sodišču ne dela, se izteče rok s
pretekom prvega prihodnjega delavnika.

Vrnitev v prejšnje stanje
111. člen

107. člen

Če stranka zamudi narok ali rok za kakšno pravno dejanje in
izgubi zaradi tega pravico opraviti to dejanje, ji sodišče na
nien predlog dovoli, da ga opravi pozneje (vrnitev v prejšnje

Če je vloga vezana na rok, velja, da je vložena pravočasno, če
je izročena pristojnemu sodišču, preden rok izteče.
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Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se pravda vrne v tisto
stanje, v katerem je bila pred zamudo, in razveljavijo vse
odločbe, ki jih je sodišče izdalo zaradi zamude.

Zapisnik mora obsegati bistvene podatke o vsebini dejanja. V
zapisnik o glavni obravnavi se vpiše zlasti: ali je bila obravnava javna ali pa je bila javnost izključena, izjave strank,
njihovi predlogi, dokazi, ki so jih ponudile, dokazi, ki so bili
izvedeni, z navedbo izpovedb prič in izvedencev, ter odločbe
sodišča na naroku.

112. člen

Zapisnik se mora pisati v redu; ne sme se nič izbrisati, dodati
ali spremeniti. Prečrtana mesta morajo ostati čitljiva.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda pri sodišču, pri
katerem bi bilo treba opraviti zamujeno dejanje.

119. člen

stanje), če spozna, da je stranka zamudila narok oziroma rok
iz opravičenega vzroka.

Zapisnik se sestavlja tako, da predsednik senata glasno narekuje zapisnikarju, kaj naj zapiše v zapisnik.

Predlog se mora vložiti v petnajstih dneh od dneva, ko je
prenehal vzrok, zaradi katerega je stranka zamudila narok ali
rok; če je stranka šele pozneje zvedela za zamudo, pa od
dneva, ko je za to zvedela.

Stranke imajo pravico prebrati zapisnik ali zahtevati, naj se
jim prebere, in ugovarjati zoper vsebino zapisnika.

Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več zahtevati
vrnitev v prejšnje stanje.

To pravico imajo tudi druge osebe, katerih izjava je vpisana v
zapisnik, vendar samo glede tistega dela zapisnika, v katerem
je njihova izjava.

Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude roka,
mora predlagatelj obenem, ko vloži predlog, opraviti tudi
zamujeno dejanje.

Kar je treba v zapisniku popraviti ali dodati glede na ugovore
strank ali drugih oseb ali po uradni dolžnosti, se zapiše na
koncu zapisnika. Na zahtevo teh oseb se vpišejo v zapisnik
tudi ugovori, katerim ni bilo ugodeno.

113. člen
Vrnitev v prejšnje stanje se ne dovoli, če je bil zamujen rok za
predlog, da se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, ali če je bil
zamujen narok, določen na predlog za vrnitev v prejšnje
stanje.

120. člen
Predsednik senata lahko zapisnik narekuje tudi v diktafon ali
odredi, da se potek naroka stenografira.

114. člen

Glede ugovorov v zvezi z vsebino zapisnika se smiselno uporabljajo določbe drugega do četrtega odstavka prejšnjega
člena.

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje praviloma ne vpliva na
potek pravde, vendar pa sodišče lahko odloči, da se postopek
prekine do pravnomočnosti sklepa o predlogu.

Prepis zvočnega oziroma stenografskega zapisa zapisnika
mora biti izdelan v treh dneh. Stranka ima pravico v nadaljnih
treh dneh vpogledati prepis zapisa in ugovarjati morebitno
nepravilnost prepisa.

Če sodišče sklene, da se postopek prekine, pred višjim sodiščem pa teče postopek zaradi pritožbe, mora to sporočiti
višjemu sodišču.

O ugovoru iz prejšnjega odstavka tega člena odloči predsednik senata brez naroka.

115. člen
Prepozne in nedovoljene predloge za vrnitev v prejšnje stanje
zavrže predsednik senata s sklepom.

Zvočni zapis zapisnika se lahko izbriše po preteku roka za
ugovor, če je stranka ugovarjala točnosti prepisa pa po pravnomočnosti odločbe o glavni stvari.

Na predlog za vrnitev v prejšnje stanje razpiše sodišče narok,
razen če so dejstva, na katera se opira predlog, splošno
znana.

121. člen

116. člen

Zapisnik podpišejo predsednik senata, zapisnikar, stranke
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci in pa
tolmač.

Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za vrnitev v prejšnje
stanje, ni pritožbe, razen če se ugodi predlogu v nasprotju s
113. členom tega zakona ali predlogu, ki ni bil pravočasno
vložen.

Priča in izvedenec podpišeta svojo izpovedbo na zapisniku,
kadar se zaslišita pred zaprošenim sodnikom ali predsednikom senata.

Deveto poglavje

Kdor ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na
zapisnik odtis kazalca, zapisnikar pa zapiše pod odtisom
njegovo ime in priimek.

ZAPISNIK
117. člen

Če kakšna stranka, njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec
priča ali izvedenec odide, preden podpiše zapisnik, ali če
noče podpisati zapisnika, se to zapiše v zapisnik in pove
razlog, ki so ga za to navedli.

Zapisnik se sestavi o dejanjih, ki so bila opravljena na naroku.
Zapisnik se sestavi tudi o važnejših izjavah ali sporočilih, ki jih
dajo stranke ali drugi udeleženci izven naroka. O manj važnih
izjavah ali sporočilih se ne sestavi zapisnik, temveč se napravi
v spisu samo uradni zaznamek.

122. člen

Zapisnik piše zapisnikar.

O posvetovanju in glasovanju se sestavi poseben zapisnik. Če
je višje sodišče v postopku o pravnem sredstvu odločilo
soglasno, se ne sestavi zapisnik, temveč se na izvirniku
odločbe zapiše zaznamek o posvetovanju in glasovanju.

118. člen
V zapisnik se vpiše: naslov in sestava sodišča, kraj, dan in ura
dejanja, sporni predmet in imena navzočih strank ali drugih
oseb ter njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev.
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Zapisnik o posvetovanju in glasovanju obsega potek glasovanja in sprejeto odločbo.
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Posebna mnenja se priložijo zapisniku o posvetovanju in
glasovanju, če niso vpisana v sam zapisnik.

Enajsto poglavje
VROČANJE PISANJ IN PREGLED SPISOV

Zapisnik oziroma zaznamek o glasovanju podpišejo vsi člani
senata in zapisnikar.

Način vročanja

Zapisnik o posvetovanju in glasovanju se zapre v poseben
ovitek. Ta zapisnik sme pregledati samo višje sodišče, ko
odloča o pravnem sredstvu; v tem primeru mora višje sodišče
zapisnik spet zapreti v poseben ovitek in na ovitku označiti, da
je zapisnik pregledalo.

127. člen
Pisanja se vročajo praviloma po pošti, lahko pa se vročajo
tudi po delavcu sodišča, pri sodišču ali na drug način, določen s tem zakonom.
128. člen

Deseto poglavje

Državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom posameznikom se vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je
pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki se najde v pisarni
oziroma v poslovnem prostoru.

ODLOČANJE
123. člen

Po prvem odstavku tega člena se vročajo pisanja tudi, kadar
so v tem odstavku navedene stranke določile za svojega
pooblaščenca osebo, ki je njihov delavec.

Sodišče izdaja odločbe v obliki sodbe ali sklepa.
O tožbenem zahtevku odloča sodišče s sodbo, v postopku
zaradi motenja posesti pa s sklepom.

129. člen
Subjektu vpisa v sodni register, ki mu ni mogoče vročiti
sodnega pisanja na naslovu, ki je naveden v sodnem registru,
se vročitev opravi tako, da se pisanje pritrdi na sodno desko,
na njegovem naslovu pa se pusti obvestilo o načinu vročitve.

Kadar sodišče ne odloči s sodbo, odloči s sklepom.
V postopku za izdajo plačilnega naloga se izda sklep, s
katerim se ugodi tožbenemu zahtevku, v obliki plačilnega
naloga.

Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je
bilo pisanje pritrjeno na sodno desko.

Odločba o stroških v sodbi se šteje za sklep.

130. člen
124. člen

Vojaškim osebam in policijskim uslužbencem se lahko vročajo vabila tudi po njihovem poveljstvu oziroma neposrednemu predstojniku; po potrebi se jim lahko vročajo na ta
način tudi druga pisanja.

Senat sprejema odločbe po posvetovanju z glasovanjem.
Pri posvetovanju in glasovanju smejo biti navzoči samo člani
senata in zapisnikar.

131. člen

Kadar je treba odločiti o enostavnejših vprašanjih, lahko
odloči senat tudi na samem zasedanju.

Kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v tujini ali tujcu, ki
uživa imunitetno pravico, se opravi vročitev po diplomatski
poti, če ni v mednarodni pogodbi ali v tem zakonu (141. člen)
določeno kaj drugega.

125. člen

Če naj se pisanje vroči državljanu Republike Slovenije v tujini,
se lahko opravi vročitev po pristojnem konzularnem predstavniku ali po diplomatskem predstavniku Republike Slovenije,
ki opravlja konzularne zadeve v tisti tuji državi. Taka vročitev
je veljavna le tedaj, če je tisti, kateremu naj se pisanje vroči,
pripravljen ga sprejeti.

Predsednik senata vodi posvetovanje in glasovanje in glasuje
zadnji. Njegova dolžnost je skrbeti, da se vsa vprašanja vsestransko in popolnoma raziščejo.
Za vsako odločbo senata je potrebna večina glasov.
Člani senata ne smejo odkloniti glasovanja o vprašanjih, ki jih
postavi predsednik senata. Član senata, ki je pri glasovanju o
kakšnem prejšnjem vprašanju ostal v manjšini, se ne sme
vzdržati glasovanja o vprašanju, o katerem naj se odloči
pozneje.

132. člen
Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vročajo pisanja po upravi
zapora ali drugega zavoda v katerem prestaja kazen ali ukrep
odvzema prostosti.

Če so glasovi glede posameznih vprašanj, o katerih se glasuje, porazdeljeni na več različnih mnenj, tako da nobeno od
njih nima večine, se vprašanja ločijo in glasovanje ponavlja,
dokler se ne doseže večina. Če se glede višine denarnega
zneska ali količine razdelijo glasovi na več kot dve mnenji, se
znova obravnavajo razlogi za vsako mnenje; če se niti tedaj ne
doseže večina, se glasovi, oddani za največji denarni znesek
ali količino, prištejejo glasovom, oddanim za najbližji manjši
denarni znesek ali količino, dokler se ne doseže večina.

133. člen
Kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca,
se vročajo pisanja njemu, če ni v tem zakonu drugače določeno.
Če ima stranka več zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev,
zadostuje, da se pisanje vroči enemu izmed njih.
134. član

126. člen

Vročitev odvetniku kot pooblaščencu se lahko opravi tudi
tako, da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njegovi
odvetniški pisarni.

Preden sodišče odloči o glavni stvari, odloči o tem, ali je treba
dopolniti postopek, in o drugih predhodnih vprašanjih.

135. člen

Če je treba pri odločanju o glavni stvari odločiti o več zahtevkih, se glasuje o vsakem zahtevku posebej.

Vroča se ob delavnikih, in sicer podnevi, v stanovaniu ali na
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zakonitega razloga noče sprejeti pisanja, ga vročevalec pusti
v stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela, ali v njenem
poštnem nabiralniku, če tega ni, pa pisanje pritrdi na vrata
stanovanja oziroma prostorov. Na vročilnici zapiše dan, uro in
razlog odklonitve sprejema ter kraj, kjer je pustil pisanje: šteje
se, da je s tem vročitev opravljena.

delovnem mestu tistega, kateremu naj se vroči, ali pa na
sodišču, če je naslovnik tam.
S privolitvijo tistega, kateremu je treba pisanje vročiti, ali po
posebni odločbi sodišča, ki jo mora vročevalec na zahtevo
pokazati, se lahko opravi vročitev tudi ob drugem času in na
drugem kraju.

Sprememba naslova

Določba, da se vroča samo ob delavnikih, ne velja za vročanje
po pošti.

140. člen
Če stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve odločbe
druge stopnje, s katero se konča postopek, spremeni svoj
naslov, mora to takoj sporočiti sodišču.

136. člen
Če se tisti, kateremu je treba pisanje vročiti, ne najde v
stanovanju, se pisanje vroči tako, da se izroči kateremu od
njegovih odraslih članov gospodinjstva, ki so ga dolžni sprejeti. Če se tudi ti ne najdejo v stanovanju, se pisanje izroči
hišniku ali sosedu, če v to privolita.

Če tega ne stori, pa vročevalec ne more zvedeti za kraj
oziroma stanovanje, kamor se je odselil, odredi sodišče, da
naj se vse nadaljnje vročitve v pravdi za to stranko opravljajo
tako, da se pisanje pritrdi na sodno desko.

Če se vroča na delovnem mestu tistega, kateremu naj se vroči,
pa tega ni najti tam, se lahko vroči pisanje osebi, ki je zaposlena na tistem mestu, če ga hoče sprejeti.

Vročitev velja za opravljeno po preteku osmih dni, odkar je
bilo pisanje pritrjeno na sodno desko.
Če pooblaščenec oziroma pooblaščenec za sprejemanje
pisanj do vročitve odločbe druge stopnje, s katero se konča
postopek, spremeni svoje stalno prebivališče ali stanovanje,
pa tega ne sporoči sodišču, se opravljajo vročitve tako, kakor
da pooblaščenec sploh ne bi bil postavljen.

Izročitev pisanja drugi osebi ni dovoljenja, če je ta udeležena
v pravdi kot nasprotnik tistega, kateremu naj se pisanje vroči.
Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke odredi, da naj se
vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje
kot registrirano dejavnost na podlagi posebnega pooblastila
ministra, pristojnega za pravosodje.

Pooblaščenec za sprejemanje pisanj
141. člen

Stroške vročitve iz prejšnjega odstavka tega člena založi
stranka, ki takšno vročitev zahteva.

Stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki sta v tujini, pa
nimata pooblaščenca v Republiki Sloveniji, naloži sodišče,
naj v primernem roku imenujeta pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji. Če stranka ali njen zakoniti
zastopnik ne imenujeta pooblaščenca, postavi sodišče stranki
na njene stroške začasnega zastopnika, upravičenega za
sprejemanje pisanj, in sporoči to stranki oziroma njenemu
zakonitemu zastopniku.

Minister, pristojen za pravosodje določi pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja po četrtem
odstavku in pravila za njihovo delovanje.
137. člen
Tožba, plačilni nalog, izredno pravno sredstvo, sodba in
sklep, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba, se vročajo osebno stranki oziroma njenemu zakonitemu zastopniku
ali pooblaščencu. Druga pisanja se vročajo osebno, če je v
tem zakoriu izrecno tako določeno ali če sodišče misli, da je
potrebna zaradi listin, ki so priložene v izvirniku, ali iz kakšnega drugega razloga večja previdnost.

142. člen
Če več oseb skupaj toži, pa nimajo skupnega zakonitega
zastopnika oziroma pooblaščenca, jim sodišče lahko naloži,
naj imenujejo v določenem roku skupnega pooblaščenca za
sprejemanje pisanj. Obenem sporoči sodišče tožnikom, katerega izmed njih bo štelo za skupnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj, če ga ti ne imenujejo sami.

Če se tisti, kateremu se mora pisanje osebno vročiti, ne najde
tam, kjer naj bi se mu vročilo, poizve vročevalec, kdaj in na
katerem mestu bi ga lahko našel, in mu pusti pri kateri od
oseb, ki so omenjene v prvem in drugem odstavku 136. člena
tega zakona, pismeno sporočilo, naj bo določeni dan ob
določeni uri v stanovanju oziroma na svojem delovnem
mestu, da sprejme pisanje. Če vročevalec niti potem ne najde
tistega, kateremu naj bi pisanje vročil, ravna po 136. členu
tega zakona in velja, da je s tem vročitev opravljena.

Določba prvega odstavka tega člena velja tudi tedaj, če je več
oseb toženih kot enotni sosporniki.
Ugotovitev naslova
143. člen

Če je treba vročiti pisanje iz prvega odstavka tega člena
državnim organom in pravnim osebam, se opravi vročitev po
128. členu tega zakona.

Če stranka ne more sama zvedeti za naslov tistega, kateremu
naj se vroči pisanje, poskusi sodišče dobiti potrebne podatke
od pristojnega upravnega organa ali kako drugače.

138. člen

Vročilnica

Če se ugotovi, da je tisti, kateremu naj se vroči pisanje,
odsoten in da mu osebe, omenjene v prvem in drugem
odstavku 136. člena tega zakona, pisanja ne morejo pravočasno izročiti, se pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je
naslovnik.

144. člen
Potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik in vročevalec. Prejemnik zapiše sam z besedo na vročilnici dan prejema.

Odklonitev sprejema
139. člen

Če prejemnik ne zna pisati ali če se ne more podpisati, zapiše
vročevalec njegovo ime in priimek in z besedo dan prejema,
poleg tega pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal.

Kadar tisti, na katerega je pisanje naslovljeno, oziroma odrasel član njegovega gospodinjstva oziroma pooblaščena
oseba ali delavec državnega organa in pravne osebe brez

Če prejemnik noče podpisati vročilnice, zapiše vročevalec to
na vročilnici in navede z besedami dan izročitve; šteje se, da
je s tem vročitev opravljena.
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Če se opravi vročitev po drugem odstavku 137. člena tega
zakona, se mora poleg potrdila o prejemu zapisati na vročilnici, da je bil naslovnik pred tem pismeno obveščen.

pa upoštevajoč vse okoliščine primera naloži eni stranki, naj
povrne drugi stranki in intervenientu ustrezen del stroškov.
Sodišče lahko odloči, da mora ena stranka povrniti vse stroške, ki sta jih imela nasprotna stranka in njen intervenient, če
nasprotna stranka ni uspela samo s sorazmerno majhnim
delom svojega zahtevka, pa zaradi tega dela niso nastali
posebni stroški.

Če je bilo po določbah tega zakona pisanje izročeno komu
drugemu, ne pa tistemu, kateremu bi ga bilo treba vročiti,
navede vročevalec na vročilnici njuno medsebojno razmerje.
Če je v vročilnici netočno zapisan dan vročitve, se šteje, da je
bila vročitev opravljena tistega dne, ko je bilo pisanje izročeno.

Glede na uspeh dokazovanja odloči sodišče, ali naj plača
stroške iz četrtega odstavka 148. člena tega zakona ena
stranka ali obe, ali pa naj se plačajo iz sredstev sodišča.

Če se vročilnica izgubi, se vročitev lahko dokazuje tudi drugače.

150. člen

Pregledovanje in prepisovanje spisov

Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki,
upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za
pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo,
odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin.

145. člen
Stranke imajo pravico pregledovati in prepisovati spise
pravde, v kateri so udeležene.

Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge
stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Drugim osebam, ki imajo opravičeno korist, se lahko dovoli
pregled in prepis posameznih spisov. Dokler postopek teče,
dovoli to predsednik senata, potem ko je končan, pa predsednik sodišča oziroma delavec na sodišču, ki ga ta določi.

151. člen
Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprotni
stranki stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po
naključju, ki se je njej primerilo.

Dvanajsto poglavje
STROŠKI POSTOPKA
Pravdni stroški

Sodišče lahko odloči, da mora zakoniti zastopnik ali pooblaščenec stranke povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je
povzročil po svoji krivdi.

146. člen

152. člen

Pravdni stroški so izdatki, ki nastanejo med postopkom ali
zaradi postopka.
Pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in
drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade.

Če toženec ni dal povoda za tožbo in če je pripoznal tožbeni
zahtevek v odgovoru na tožbo oziroma na pripravljalnem
naroku, če tega ni bilo, pa na glavni obravnavi, preden se je
spustil v obravnavanje glavne stvari, mu mora tožnik povrniti
pravdne stroške.

147. člen

153. člen

Vsaka stranka predhodno sama trpi stroške, ki jih povzroči s
svojimi dejanji.

Tožnik, ki umakne tožbo, mora povrniti nasprotni stranki
pravdne stroške, razen če jo je umaknil takoj, ko je toženec
izpolnil zahtevek.

148. člen

Stranka, ki umakne pravno sredstvo, mora nasprotni stranki
povrniti stroške, nastale zaradi pravnega sredstva.

Kadar predlaga stranka izvedbo dokaza, mora po nalogu
sodišča založiti znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali z
izvedbo dokaza.

154. člen

Če predlagata izvedbo dokaza obe stranki ali če to odredi
sodišče po uradni dolžnosti, sodišče odloči, da naj za stroške
potrebni znesek založita obe stranki po enakih delih. Če je
sodišče odredilo izvedbo dokaza po uradni dolžnosti, lahko
odloči, naj založi znesek samo ena stranka.

Vsaka stranka trpi svoje stroške, če se pravda konča s sodno
poravnavo, pa ni v poravnavi drugače dogovorjeno.

Sodišče opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potreben za
stroške, ni založen v roku, ki ga je določilo. V tem primeru
sodišče glede na vse okoliščine po svojem prepričanju presodi, kakšen pomen ima to, da stranka ni v roku založila
zneska, potrebnega za stroške.

155. člen

Stroški poravnave, ki je bila poskušena (310. člen), pa ni
uspela, spadajo med pravdne stroške.

Če se v izločitveni pravdi ugodi tožbenemu zahtevku za izločitev stvari, pa sodišče ugotovi, da je toženec kot upnik v
izvršilnem postopku utemeljeno mislil, da na teh stvareh ne
obstajajo pravice drugih, odloči, da mora vsaka stranka trpeti
svoje stroške.

Če odredi sodišče po uradni dolžnosti izvedbo dokaza za
ugotovitev dejstev v zvezi z uporabo tretjega odstavka 3. člena
tega zakona, pa stranki ne založita določenega zneska, se
izplačajo stroški za izvedbo dokaza kljub določbi tretjega
odstavka tega člena iz sredstev sodišča.

156. člen
Sosporniki trpijo stroške po enakih delih.

149. člen

Če je med njimi precejšnja razlika glede njihovega deleža pri
spornem predmetu, določi sodišče po tem sorazmerju, kolikšen del stroškov naj povrne vsak izmed sospornikov.

Stranka, ki v pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške.

Sosporniki, ki so nerazdelno odgovorni glede glavne stvari,
so nerazdelno odgovorni tudi za stroške, prisojene nasprotni
stranki.

Če stranka deloma zmaga v pravdi, lahko sodišče glede na
doseženi uspeh odloči, da trpi vsaka stranka svoje stroške, ali
27

poročevalec, št. 43

predlagala zavarovanje. Ta stranka mora povrniti stroške tudi
nasprotni stranki oziroma postavljenemu začasnemu zastopniku.

Za stroške, ki jih povzročijo posamezni sosporniki s posebnimi pravdnimi dejanji, niso odgovorni drugi sosporniki.
157. člen

Te stroške lahko stranka pozneje uveljavlja kot del pravdnih
stroškov glede na uspeh v pravdi.

Kadar se državni organ udeležuje postopka kot stranka, ima
pravico do povračila stroškov po določbah tega zakona, nima
pa pravice do nagrade.
158. člen

Oprostitev plačila stroškov postopka

O povrnitvi stroškov odloči sodišče na določeno zahtevo
stranke brez obravnavanja.

163. člen

Stranka mora v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere
zahteva povračilo.

Sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki po svojem splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh stroškov
brez škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine.

Povrnitev stroškov mora stranka zahtevati najpozneje do
konca obravnave, ki je bila pred odločitvijo o stroških; če pa
gre za odločbo brez poprejšnjega obravnavanja, mora stranka
zahtevati povrnitev stroškov v predlogu, o katerem naj
sodišče odloči.

Oprostitev stroškov postopka obsega oprostitev taks in oprostitev predujma za stroške prič, izvedencev, ogledov in sodnih
oglasov.
Sodišče lahko oprosti stranko samo plačila taks, če bi bila s
plačilom taks občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se
preživlja ali se preživljajo njeni družinski člani.

O zahtevi za povrnitev stroškov odloči sodišče v sodbi ali v
sklepu, s katerim se konča postopek pred njim.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko
sodišče stranki plačilo taks tudi odloži do izdaje odločbe ali
pa ji dovoli obročno plačilo.

Kadar sodišče ustno razglasi sodbo ali sklep, s katerim se
nalaga povrnitev stroškov, lahko odloči, da bo znesek stroškov odmerilo v pismenem sestavku sodbe oziroma sklepa, če
je treba sklep vročiti strankam.

Pri odločanju o oprostitvi stroškov postopka mora sodišče
skrbno presoditi vse okoliščine, zlasti pa mora upoštevati
vrednost spornega predmeta, število oseb, ki jih stranka preživlja, in dohodke, ki jih imajo stranka in njeni družinski člani.

Med postopkom odloči sodišče s posebnim sklepom o stroških le tedaj, kadar pravica do povračila stroškov ni odvisna
od odločbe o glavni stvari.

Določbe o oprostitvi plačila stroškov postopka ter določbe o
možnosti odložitve plačila oziroma obročnega plačila taks ne
veljajo za podjetnika posameznika, v sporih v zvezi z njegovo
dejavnostjo, in za pravne osebe.

Če sodišče izda sklep o ustavitvi postopka zaradi umika
tožbe, umika pravnega sredstva ali drugih okoliščin, ki povzročijo konec postopka izven obravnave, se lahko zahteva
povrnitev stroškov v petnajstih dneh od prejema sklepa o
ustavitvi postopka.
159. člen

164. člen
O oprostitvi plačila stroškov postopka odloči sodišče prve
stopnje na predlog stranke.

V delni sodbi ali v vmesni sodbi lahko izreče sodišče, da se
odločitev o stroških pridrži za poznejšo sodbo.

Stranka je dolžna predlogu priložiti potrdilo pristojnega
upravnega organa o premoženjskem stanju.

160. člen

V potrdilu o premoženjskem stanju se mora navesti, koliko
davka plačajo gospodinjstvo in posamezni člani gospodinjstva, ali imajo kakšne druge vire dohodkov, in sploh, kakšno
je premoženjsko stanje stranke, ki se ji izdaja potrdilo.

Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o
stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.
Če sodišče spremeni odločbo, zoper katero je bilo vloženo
pravno sredstvo, ali če to odločbo razveljavi in tožbo zavrže,
odloči o stroških vsega postopka.

Natančnejše predpise o izdajanju potrdil o premoženjskem
stanju izda pristojni organ.

Če sodišče razveljavi odločbo, zoper katero je bilo vloženo
pravno sredstvo, in zadevo vrne v novo sojenje, pridrži odločitev o stroških postopka v zvezi s pravnim sredstvom za
končno odločbo.

Če je to potrebno, si lahko sodišče tudi samo po uradni
dolžnosti preskrbi potrebne podatke in obvestila o premoženjskem stanju stranke, ki prosi za oprostitev, lahko pa
zasliši o tem tudi nasprotno stranko.

Sodišče lahko ravna po tretjem odstavku tega člena tudi
tedaj, kadar le delno razveljavi odločbo, zoper katero je bilo
vloženo pravno sredstvo.

Zoper sklep, s katerim sodišče ugodi predlogu stranke, ni
pritožbe.

161. člen

165. člen

Izrek o stroških, ki je vsebovan v sodbi, se sme izpodbijati
samo s pritožbo zoper sklep, če se hkrati ne izpodbija tudi
izrek o glavni stvari.

Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov
postopka (drugi odstavek 163. člena), sodišče prve stopnje na
njeno zahtevo odloči, naj jo zastopa pooblaščenec, kadar je
to nujno, da se varujejo njene pravice.

Če izpodbija ena stranka sodbo samo glede stroškov, druga
pa glede glavne stvari, odloči višje sodišče z eno samo
odločbo o obeh pravnih sredstvih.

Stranka, ki ji je postavljen pooblaščenec, je oproščena plačila
dejanskih izdatkov in nagrade postavljenemu pooblaščencu.

Stroški v postopku za zavarovanje dokazov

Za pooblaščenca se postavi odvetnik; če pa na sedežu
sodišča ni zadosti odvetnikov, se lahko postavi za pooblaščenca tudi kdo drug, ki ima pravniško izobrazbo in je zmožen
dati stranki potrebno pravno pomoč. Pooblaščenca izmed
odvetnikov postavi predsednik sodišča.

162. člen
Stroške postopka za zavarovanje dokazov trpi stranka, ki je
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dejanje, ki nasprotuje javnemu redu Republike Slovenije. V
tem primeru pošlje sodišče, ki je pristojno za pravno pomoč,
po uradni dolžnosti zadevo Vrhovnemu sodišču v dokončno
odločitev.

Postavljeni pooblaščenec lahko iz opravičenih razlogov zahteva razrešitev. O tem odloča izven glavne obravnave predsednik senata, na obravnavi na senat. Zoper sklep sodišča, s
katerim se ugodi zahtevi stranke za postavitev pooblaščenca,
ni pritožbe.

Določbe drugega in tretjega odstavka 169. člena tega zakona
veljajo tudi za postopek s prošnjo tujega sodišča.

166. člen

171. člen

Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov
postopka (drugi odstavek 163. člena), se izplačajo iz sredstev
sodišča predujmi za stroške prič, izvedencev, tolmačev, ogledov in sodnih oglasov ter dejanski izdatki postavljenega pooblaščenca.

Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč na tak način,
kakor ga določa domači zakon. Dejanje, za katero prosi tuje
sodišče, se lahko opravi na način, ki ga želi tuje sodišče, če
tak postopek ne nasprotuje javnemu redu Republike Slovenije.

167. člen

172. člen

Sklep o oprostitvi plačila stroškov in o postavitvi pooblaščenca lahko sodišče prve stopnje med postopkom razveljavi,
če ugotovi, da stranka zmore stroške postopka. Pri tem
sodišče odloči, ali naj stranka popolnoma ali deloma povrne
tudi tiste stroške in takse, ki jih je bila prej oproščena, ter
dejanske izdatke in nagrado postavljenega pooblaščenca.

Če ni z mednarodno pogodbo določeno kaj drugega, vzame
sodišče v postopek prošnjo tujega sodišča za pravno pomoč
le tedaj, če je prošnja poslana po diplomatski poti in če so
prošnja in priloge sestavljene v slovenskem jeziku ali je priložen overjen prevod v slovenskem jeziku.

V prvi vrsti se morajo povrniti zneski, ki so bili plačani iz
sredstev sodišča.

173. člen
Če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno, se pošiljajo
prošnje domačih sodišč za pravno pomoč tujim sodiščem po
diplomatski poti. Prošnje in priloge morajo biti sestavljene v
jeziku zaprošene države ali pa mora biti priložen njih overjen
prevod v tem jeziku.

168. člen
Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, ter
dejanski izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca so
del pravdnih stroškov.
Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stranke, ki je
oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodišče po
določbah o povrnitvi stroškov.

Drugi del
POTEK POSTOPKA

Takse in stroške, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, izterja
po uradni dolžnosti sodišče prve stopnje od stranke, ki jih je
dolžna povrniti.

A. Postopek pred sodiščem prve stopnje

Če je nasprotnik stranke, ki je oproščena plačila stroškov
postopka, obsojen na povrnitev pravdnih stroškov, pa se
ugotovi, da on ne zmore teh stroškov, lahko sodišče pozneje
odloči, da mora plačati vse stroške iz prvega odstavka tega
člena ali del stroškov stranka, ki je oproščena plačila stroškov
postopka, iz tistega, kar ji je bilo prisojeno. S tem pa se ne
posega v pravico te stranke, da lahko zahteva od nasprotnika
povrnitev tistega, kar je plačala.

TOŽBA

štirinajsto poglavje

174. člen
Pravdni postopek se začne s tožbo.
Vsebina tožbe
175. člen

Trinajsto poglavje

Tožba mora obsegati določen zahtevek glede glavne stvari in
stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek,
dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo, in druge podatke,
ki jih mora imeti vsaka vloga (100. člen).

PRAVNA POMOČ
169. člen
Sodišča morajo dajati v pravdnem postopku drugo drugemu
pravno pomoč.

Če je pristojnost, sestava sodišča ali pravica do revizije
odvisna od vrednosti spornega predmeta, pa predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, mora navesti tožnik v tožbi
tudi vrednost spornega predmeta.

Če zaprošeno sodišče ni pristojno za dejanje, za katero je
zaprošeno, odstopi prošnjo pristojnemu sodišču oziroma drugemu državnemu organu in sporoči to sodišču, od katerega je
prejelo prošnjo; če pa ne ve, katero sodišče oziroma kateri
državni organ je pristojen, vrne prošnjo.
•

Sodišče vzame tožbo v postopek tudi tedaj, če tožnik ni
navedel pravne podlage tožbenega zahtevka, če pa jo je
navedel, sodišče ni nanjo vezano.

Če je v kakšnem kraju več sodišč, ki so stvarno pristojna, da
dajejo pravno pomoč, se lahko prošnja za pravno pomoč vloži
pri kateremkoli izmed njih, če ni s posebnimi predpisi drugače določeno.

Če tožnik ne plača predpisane takse za tožbo v roku določenem s predpisi o sodnih taksah in niso dani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, se šteje, da je tožbo umaknil.
Če tožnik ob vložitvi tožbe zaprosi za oprostitev plačila sodnih
taks, je dolžno sodišče o predlogu za oprostitev odločiti takoj,
najkasneje pa v roku 30 dni.

170. člen
Sodišča dajejo tujim sodiščem pravno pomoč v primerih, ki
jih določajo mednarodne pogodbe, in pa tedaj, če velja glede
pravne pomoči vzajemnost. Ce se dvomi o vzajemnosti, daje
pojasnila ministrstvo, pristojno za pravosodje.

Ugotovitvena tožba
176. člen

Sodišče odkloni pravno pomoč tujemu sodišču, če prosi za

Tožnik lahko s tožbo zahteva, da sodišče le ugotovi obstoj
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oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega razmerja, ali pa
pristnost oziroma nepristnost kakšne listine.

Sprememba tožbe je sprememba istovetnosti zahtevka, povečanje obstoječega zahtevka ali uveljavljanje drugega zahtevka poleg obstoječega.

Takšna tožba se lahko vloži, če je tako določeno s posebnimi
predpisi, če ima tožnik pravno korist od tega, da sodišče
ugotovi obstoj oziroma neobstoj kakšne pravice ali pravnega
razmerja, ali pristnost oziroma nepristnost kakšne listine,
preden zapade dajatveni zahtevek iz takega razmerja, ali če
ima tožnik kakšno drugo pravno korist od vložitve take tožbe.

Tožba ni spremenjena, če tožnik spremeni pravno podlago
tožbenega zahtevka, če zmanjša tožbeni zahtevek ali če spremeni, dopolni ali popravi posamezne navedbe, tako da zaradi
tega tožbeni zahtevek ni spremenjen.
180. člen

Če je odločitev o sporu odvisna od vprašanja, ali obstoji ali ne
obstoji kakšna pravica ali pravno razmerje, lahko uveljavlja
tožnik poleg obstoječega zahtevka tudi tožbeni zahtevek, naj
sodišče ugotovi, da tako razmerje obstoji oziroma ne obstoji,
če je sodišče, pred katerim teče pravda, zanj stvarno pristojno
in če je za odločanje o tem zahtevku predpisana ista vrsta
postopka.

Ko je tožba vročena tožencu, je za spremembo potrebna
njegova privolitev; vendar pa lahko sodišče dovoli spremembo, čeprav se toženec temu upira, če misli, da bi bilo to
smotrno za dokončno ureditev razmerja med strankama.
Šteje se, da je toženec privolil v spremembo tožbe, če se
spusti v obravnavanje o glavni stvari po spremenjeni tožbi, ne
da bi bil pred tem nasprotoval spremembi.

Uveljavljanje več tožbenih zahtevkov v eni tožbi
177. člen

Če pravdno sodišče za spremenjeno tožbo ni stvarno pristojno, pošlje zadevo potem, ko je toženec privolil v spremembo oziroma je kljub nasprotovanju toženca dovolilo spremembo, pristojnemu sodišču.

V eni tožbi lahko uveljavlja tožnik več zahtevkov zoper istega
toženca, kadar imajo vsi zahtevki isto dejansko in pravno
podlago.

Na način, kakor je to določeno v tretjem odstavku tega člena,
ravna sodišče tudi, če mora o spremenjeni tožbi soditi isto
sodišče v drugi sestavi (19. člen).

Če zahtevki nimajo iste dejanske in pravne podlage, se lahko
uveljavljajo z eno tožbo zoper istega toženca samo tedaj,
kadar je isto sodišče stvarno pristojno za vsakega od teh
zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista vrsta
postopka. Če veljajo za enega od zahtevkov pravila o izključni
krajevni pristojnosti, jih je mogoče uveljavljati z isto tožbo
samo pri sodišču, ki je pristojno po pravilih o izključni krajevni pristojnosti.

Kadar sodišče dovoli spremembo tožbe, mora pustiti tožencu
čas, ki mu je potreben, da se lahko pripravi za obravnavanje o
spremenjeni tožbi, če za to ni imel dovolj časa. Enako ravna
sodišče, če toženec, ki ne nasprotuje spremembi, zahteva, naj
se mu pusti potreben čas za pripravo.

Dva ali več tožbenih zahtevkov, ki so v medsebojni zvezi,
lahko uveljavlja tožnik z eno tožbo tudi tako, da naj sodišče
ugodi naslednjemu zahtevku, če spozna, da tisti zahtevek, ki
ga uveljavlja pred njim, ni utemeljen.

Če tožnik spremeni tožbo na naroku, na katerem toženec ni
navzoč, preloži sodišče narok in pošlje tožencu prepis zapisnika o tem naroku.
Zoper sklep, s katerim se ugodi spremembi tožbe, ni posebne
pritožbe.
181. člen

Zahtevki se lahko uveljavljajo po tretjem odstavku tega člena
z eno tožbo le, če je sodišče stvarno pristojno za vsakega od
uveljavljanih zahtevkov in je za vse zahtevke predpisana ista
vrsta postopka.
Če bi moral o nekaterih zahtevkih, ki se uveljavljajo z isto
tožbo, soditi senat, o drugih pa sodnik posameznik istega
sodišča, sodi o vseh zahtevkih senat.

Privolitev toženca ni potrebna, če tožnik spremeni tožbo tako,
da zahteva zaradi okoliščin, ki so nastale po vložitvi tožbe, iz
iste dejanske podlage drug predmet ali denarni znesek, ali če
uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek po 3. odstavku 176.
člena tega zakona.

Nasprotna tožba

182. člen

178. člen

Tožnik lahko vse do konca glavne obravnave spremeni svojo
tožbo tudi tako, da toži namesto prvotnega toženca koga
drugega.

Toženec lahko vloži do konca glavne obravnave pred sodiščem pri istem sodišču nasprotno tožbo:

Za spremembo tožbe v smislu prvega odstavka tega člena je
potrebna privolitev tistega, ki naj stopi v pravdo namesto
toženca. Če pa se je toženec že spustil v obravnavanje glavne
stvari, je potrebna tudi njegova privolitev.

1) če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom;
2) če se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe lahko
pobotata;
3) če se z nasprotno tožbo zahteva ugotovitev kakšne pravice
ali pravnega razmerja, od katerih obstoja ali neobstoja je v
celoti ali deloma odvisna odločba o tožbenem zahtevku.

Kdor stopi v pravdo namesto toženca, mora prevzeti pravdo v
tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.
Umik tožbe

Nasprotna tožba se ne more vložiti, če je za zahtevek iz
nasprotne tožbe stvarno pristojno višje sodišče ali če je za
odločanje o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga vrsta
postopka.

183. člen
Tožnik lahko umakne tožbo brez privolitve toženca, preden se
toženec spusti v obravnavanje glavne stvari.

Nasprotna tožba se lahko vloži tudi, če mora o zahtevku iz
nasprotne tožbe soditi isto sodišče v drugi sestavi.

Tožbo lahko umakne tudi pozneje vse do konca glavne
obravnave, če toženec v to privoli. Če se toženec o tem ne
izjavi v 15 dneh od dneva, ko je obveščen o umiku tožbe, se
šteje, da je privolil v umik.

Sprememba tožbe
179. člen

V primeru umika tožbe izda sodišče sklep o ustavitvi
postopka. Ta sklep vroči sodišče tožencu, samo če mu je bila
predhodno vročena tožba.

Tožnik lahko do konca glavne obravnave spremeni tožbo.
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189. člen

Če je tožba umaknjena, se šteje, kakor da sploh ni bila
vložena in se lahko znova vloži.
Obstoj pravde

Glavni dolžnik in porok sta lahko skupaj tožena, če to ne
nasprotuje pogodbi o poroštvu.

184. člen

190. člen
Vsak sospornik je v pravdi samostojna stranka; njegova dejanja ali opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim sospornikom.

Pravda začne teči z vročitvijo tožbe tožencu.
O zahtevku, ki ga stranka postavi med postopkom, začne
pravda teči od trenutka, ko je o njem obveščena nasprotna
stranka.

191. člen

Dokler pravda teče, se ne more o istem zahtevku začeti nova
pravda med istimi strankami; če se taka pravda začne,
sodišče zavrže tožbo.

Če je mogoče po zakonu ali po naravi pravnega razmerja spor
rešiti samo na enak način za vse sospornike (enotni sosporniki), se štejejo ti za enotno pravdno stranko, tako da se
razteza, če zamudijo posamezni sosporniki kakšno pravdno
dejanje, tudi nanje učinek pravdnih dejanj, ki so jih opravili
drugi sosporniki.

Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti
paziti, ali ne teče morda med istimi strankami druga pravda o
istem zahtevku.

192. člen

185. člen

Če iztečejo roki za določena pravdna dejanja za posamezne
enotne sospornike ob različnem času, lahko opravi vsak
sospornik to pravdno dejanje vse dotlej, dokler še teče rok za
kateregakoli izmed njih.

Če katera od strank odtuji stvar ali pravico, o kateri teče
pravda, to ni ovira, da se pravda med istima strankama ne
dokonča.

193. člen

Tisti, ki je pridobil stvar ali pravico, o kateri teče pravda, more
stopiti v pravdo namesto tožnika oziroma toženca samo tedaj,
če v to privolita obe stranki.

Vsak sospornik ima pravico vlagati predloge, ki se tičejo
poteka pravde.

Petnajsto poglavje
SOSPORNIKI

Šestnajsto poglavje

186. člen

UDELEŽBA DRUGIH OSEB V PRAVDI

Več oseb lahko toži oziroma je lahko toženih z isto tožbo
(sosporniki):

Udeležba intervenienta
194. člen

1. če so glede na sporni predmet v pravni skupnosti ali če se
opirajo njihove pravice oziroma obveznosti na isto dejansko
in pravno podlago (varianta: doda se besedilo: ter če gre za
solidarne terjatve ali solidarne obveznosti)-,
2. če so predmet spora zahtevki oziroma obveznosti iste vrste,
ki se opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago, in velja stvarna in krajevna pristojnost istega sodišča za
vsak zahtevek in za vsakega toženca;
3. če drug zakon tako določa.

Kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugimi,
zmaga ena od strank, se lahko pridruži tej stranki.
Intervenient lahko stopi v pravdo ves čas postopka vse do
pravnomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku, ter ves čas
postopka, ki se nadaljuje, ker je bilo vloženo izredno pravno
sredstvo.
Izjavo o vstopu v pravdo lahko da intervenient na naroku ali s
pismeno vlogo.

Do konca glavne obravnave se lahko ob pogojih iz prvega
odstavka tega člena pridruži tožniku nov tožnik ali se tožba
razširi na novega toženca, če v to privoli.

Vloga intervenienta se vroči obema pravdnima strankama; če
pa je dal intervenient izjavo na naroku, se vroči prepis zadevnega dela zapisnika samo tisti stranki, ki ni prišla na narok.

Kdor se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razširi, mora
prevzeti pravdo v tistem stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.

195. člen

187. člen

Vsaka stranka lahko oporeka intervenientu pravico udeležbe
v postopku in predlaga, naj se intervenient zavrne; sodišče pa
lahko tudi brez izjave strank zavrne intervencijo, če ugotovi,
da ni podan pravni interes intervenienta.

Tožnik lahko s tožbo zajame dva ali več tožencev tudi tako, da
zahteva, naj se ugodi tožbenemu zahtevku proti naslednjemu
tožencu, če bi bil pravnomočno zavrnjen zahtevek proti
tistemu, ki je v tožbi naveden pred njim.

Do pravnomočnosti sklepa, s katerim se zavrne intervencija,
se intervenient lahko udeležuje postopka in se njegova
pravdna dejanja ne morejo izključiti.

Na način, ki je določen v prvem odstavku tega člena, lahko
zajame tožnik s tožbo dva ali več tožencev samo tedaj, če
uveljavlja nasproti vsakemu od njih isti zahtevek ali če uveljavlja proti posameznim od njih različne zahtevke, ki so v medsebojni zvezi, in je isto sodišče stvarno in krajevno pristojno za
vsak zahtevek.

Zoper odločbo, s katero sodišče dopusti intervencijo, ni
posebne pritožbe.
196. člen

188. člen

Intervenient mora sprejeti pravdo v tistem stanju, v katerem je,
ko stopi vanjo. V nadaljnjem teku pravde ima pravico podajati
predloge in opravljati vsa druga pravdna dejanja v rokih, v
katerih bi lahko to storila stranka, kateri se je pridružil.

Kdor v celoti ali deloma zahteva stvar ali pravico, o kateri že
teče pravda med drugimi, lahko toži pri sodišču, pri katerem
teče pravda, obe stranki z eno tožbo vse dotlej, dokler postopek ni pravnomočno končan.

Če je intervenient stopil v pravdo do pravnomočnosti odločbe
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201. člen

o tožbenem zahtevku, ima pravico vložiti tudi izredno pravno
sredstvo.

Sodišče odredi prekinitev postopka:
1. če sklene, da ne bo samo reševalo predhodnega vprašanja
(12. člen);
2. če živi stranka na območju, ki je zaradi izrednih dogodkov
(poplave ipd.) odrezano od sodišča.

Če vloži intervenient pravno sredstvo, se izvod njegove vloge
vroči tudi stranki, kateri se je pridružil.
Pravdna dejanja intervenienta imajo pravni učinek za stranko,
kateri se je pridružil, če niso v nasprotju z njenimi dejanji.

Sodišče lahko odredi prekinitev postopka, če je odločba o
tožbenem zahtevku odvisna od tega, ali je bil storjen gospodarski prestopek ali je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero
se storilec preganja po uradni dolžnosti, kdo je storilec in ali
je storilec odgovoren, zlasti še, kadar je podan sum, da sta
priča ali izvedenec po krivem izpovedala ali da je listina, ki je
bila uporabljena kot dokaz, ponarejena.

S privolitvijo obeh pravdnih strank lahko vstopi intervenient v
pravdo kot stranka namesto stranke, kateri se je pridružil.
197. člen
Kot intervenient lahko vstopi v pravdo tudi oseba, na katero se
sodna odločba neposredno nanaša. Ta oseba ima položaj
enotnega sospornika (191. člen).

202. člen
Prekinitev postopka ima za posledico, da prenehajo teči vsi
roki, določeni za pravdna dejanja.

Intervenient s položajem enotnega sospornika lahko vloži
izredno pravno sredstvo tudi v pravdi, katere se do pravnomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku ni udeležil kot intervenient.

Dokler traja prekinitev postopka, ne more sodišče opravljati
nobenih pravdnih dejanj. Če pa je prekinitev nastala po koncu
glavne obravnave, lahko sodišče na podlagi te obravnave izda
odločbo.

Imenovanje prednika
198. člen

Pravdna dejanja, ki jih opravi ena stranka medtem, ko traja
prekinitev postopka, nimajo nasproti drugi stranki nobenega
pravnega učinka. Njihov učinek se začne šele, ko se postopek
nadaljuje.

Kdor je tožen kot posestnik kakšne stvari ali imetnik kakšne
pravice, pa trdi, da ima stvar v posesti ali da izvršuje pravico v
imenu koga drugega, lahko po sodišču pozove tega drugega
(prednika) najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega ni
bilo, pa na glavni obravnavi, preden se spusti v obravnavanje
glavne stvari, naj stopi namesto njega v pravdo kot stranka.

203. člen
Postopek, ki je bil prekinjen iz kakšnega razloga, ki je naveden v 1. do 4. točki 200. člena tega zakona, se nadaljuje, ko ga
dedič ali skrbnik zapuščine, novi zakoniti zastopnik, stečajni
upravitelj ali pravni nasledniki pravne osebe prevzamejo, ali
ko jih sodišče povabi, naj to storijo.

Privolitev tožnika, da stopi v pravdo namesto toženca prednik,
je potrebna le, če uveljavlja tožnik zoper toženca tudi take
zahtevke, ki niso odvisni od tega, ali ima toženec stvar v
posesti oziroma ali izvršuje pravico v prednikovem imenu.

Če je sodišče prekinilo postopek iz razlogov, ki so navedeni v
1. točki prvega odstavka in v drugem odstavku 201. člena tega
zakona, se postopek nadaljuje, ko se pravnomočno konča
postopek pred sodiščem ali pred drugim pristojnim organom
ali ko sodišče spozna, da ni več razlogov, da bi se čakalo na
njegov konec.

Če prednik, ki je bil v redu povabljen, ne pride na narok ali
noče stopiti v pravdo, se toženec ne more več upirati, da bi se
spustil v pravdo.
Obvestitev drugega o pravdi
199. člen

V vseh primerih se nadaljuje prekinjeni postopek na predlog
stranke, brž ko preneha razlog za prekinitev.

Če mora tožnik ali toženec obvestiti koga drugega o začeti
pravdi, da si s tem zagotovi kakšen civilnopravni učinek,
lahko to stori po pravdnem sodišču z vlogo, v kateri navede
razlog obvestitve in stanje, v katerem je pravda, vse dotlej,
dokler se pravda pravnomočno ne konča.

Roki, ki so zaradi prekinitve postopka nehali teči, začnejo teči
za prizadeto stranko v celoti znova od dneva, ko ji sodišče
vroči sklep o nadaljevanju postopka.
Stranki, ki ni predlagala nadaljevanja postopka, se vroči sklep
o nadaljevanju postopka po 137. členu tega zakona.

Stranka, ki je drugega obvestila o pravdi, ne more zaradi tega
zahtevati, da bi se prekinila začeta pravda, podaljšali roki ali
preložil narok.

204. člen
Mirovanje postopka nastane, če se obe stranki pred koncem
glavne obravnave o tem sporazumeta ali če nobena od strank
ne pride na pripravljeni narok ali na narok za glavno obravnavo oziroma če se stranki, ki sta prišli na narok, nočeta
spustiti v obravnavanje, ali če pride na narok samo tožnik, pa
ne predlaga, naj se izda sodba zaradi izostanka. Mirovanje
postopka nastane tudi, če ena stranka, ki je bila v redu
povabljena, ne pride, druga pa predlaga mirovanje, razen če
je stranka, ki ni prišla na narok, predlagala, naj se narok
opravi v njeni odsotnosti.

Sedemnajsto poglavje
PREKINITEV IN MIROVANJE POSTOPKA
200. člen
Postopek se prekine:
1. če stranka umre ali izgubi pravdno sposobnost, pa v pravdi
nima pooblaščenca;
2. če zakoniti zastopnik stranke umre ali preneha njegova
pravica za zastopanje, pa stranka nima pooblaščenca v
pravdi;
3. če stranka, ki je pravna oseba, preneha obstajati, oziroma
če ji pristojni organ pravnomočno prepove delovanje;
4. če nastanejo pravne posledice začetka stečajnega postopka;
5. če zaradi vojne ali iz drugih vzrokov sodišče preneha z
delom;
6. če drug zakon tako določa.
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Če se stranki sporazumeta, naj postopek miruje, se začne
mirovanje postopka z dnem, ko stranki to naznanita sodišču.
Mirovanje postopka ne nastane, če nobena od strank ne pride
na narok za izvedbo dokazov pred predsednikom senata ali
pred zaprošenim sodnikom. V takem primeru se narok opravi,
če sta bili stranki nanj v redu povabljeni.
Če so v istem postopku ponovno izpolnjeni pogoji za mirovanje postopka, se šteje, da je tožba umaknjena.
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205. člen

211. člen

Če postopek miruje, nastanejo iste pravne posledice, kakor če
se postopek prekine, le da ne prenehajo teči z zakonom
določeni roki.

Če se ugotovi, da ima stranka pravico do odškodnine, do
denarnega zneska ali do nadomestnih stvari, pa se višina
zneska oziroma količina stvari ne da ugotoviti ali bi se mogla
ugotoviti samo z nesorazmernimi težavami, odloči sodišče o
tem po prostem preudarku.

Postopek miruje, dokler kakšna stranka ne predlaga, naj se
nadaljuje. Tega ne more predlagati prej, preden ne pretečejo
trije meseci od dneva, ko je nastalo mirovanje.

212. člen

Če nobena stranka v štirih mesecih od dneva, ko je nastalo
mirovanje postopka, ne predlaga nadaljevanja, se šteje, da je
tožba umaknjena.

Dokazi na glavni obravnavi se izvajajo pred senatom, vendar
pa lahko senat iz tehtnih razlogov sklene, da se posamezni
dokazi izvedejo pred predsednikom senata ali sodnikom
zaprošenega sodišča (zaprošenim sodnikom). V tem primeru
se zapisniki o izvedbi dokazov preberejo na glavni obravnavi.

V sklepu, s katerim se ugotavlja mirovanje postopka, je treba
navesti, od katerega dneva postopek miruje, in stranke opozoriti na pravne posledice iz prvega do tretjega odstavka tega
člena.

Če senat sklene, naj se kakšen dokaz izvede pred zaprošenim
sodnikom, se v zaprosilu za izvedbo dokaza opiše stanje
stvari po poteku glavne obravnave in se posebej navede, na
katere okoliščine je treba posebno paziti pri izvedbi dokaza.

206. člen
Pritožba zoper sklep, s katerim se ugotovi (200. člen) ali
določi (201. člen) prekinitev postopka, ter zoper sklep, s
katerim se ugotovi mirovanje postopka (204. člen), ne zadrži
izvršitve sklepa.

O naroku za izvedbo dokazov pred predsednikom senata ali
zaprošenim sodnikom se obvestita tudi stranki, razen če sta
se temu odpovedali.
Predsednik senata ali zaprošeni sodnik ima pri izvedbi dokazov vse pravice, ki jih ima senat oziroma predsednik senata,
kadar se izvajajo dokazi na glavni obravnavi.

Če sodišče na naroku zavrne predlog za prekinitev postopka
in sklene, da se postopek takoj nadaljuje, zoper tak sklep ni
posebne pritožbe.

Zoper sklep sodišča, s katerim se prepusti izvedba dokaza
predsedniku senata ali zaprošenemu sodniku, ni posebne
pritožbe.
213. člen

Osemnajsto poglavje
DOKAZI IN IZVAJANJE DOKAZOV
Splošne določbe

Predsednik senata ali zaprošeni sodnik, ki mu je zaupana
izvedba kakšnega dokaza, sme izvesti tudi druge dokaze, če
misli, da je to smotrno.

207. člen

214. člen

Vsaka stranka mora navesti dejstva in predlagati dokaze, na
katere opira svoj zahtevek, ali s katerimi izpodbija navedbe in
dokaze nasprotnika.
208. člen

Če se da glede na okoliščine pričakovati, da se kakšen dokaz
ne bo mogel izvesti ali da se ne bo mogel izvesti v primernem
roku, ali če je treba izvesti dokaz v tujini, določi sodišče v
dokaznem sklepu rok, do katerega bo čakalo na izvedbo
dokaza.

Dokazovanje obsega vsa dejstva, ki so pomembna za odločbo.

Če preteče določeni rok, se opravi obravnava ne glede na to,
da dovoljeni dokaz ni bil izveden.

O tem, kateri dokazi naj se izvedejo za ugotovitev odločilnih
dejstev, odloča sodišče.

Ogled
215. člen

209. člen

Ogled se opravi, če je za ugotovitev kakšnega dejstva ali za
pojžisnitev kakšne okoliščine potrebno, da si sodišče stvar
neposredno ogleda.

Ni treba dokazovati dejstev, ki jih je stranka pred sodiščem
med postopkom priznala, vendar pa lahko sodišče odredi, naj
se dokazujejo tudi taka dejstva, če misli, da jih je stranka
priznala z namenom, da bi razpolagala z zahtevkom, s katerim
ne more razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Ogled se lahko opravi tudi ob sodelovanju izvedencev.
216. člen

Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč vse
okoliščine, ali naj se šteje za priznano ali za izpodbijano
dejstvo, ki ga je stranka najprej priznala, potem pa popolnoma ali deloma zanikala, ali pa omejila priznanje s tem, da je
dodala druga dejstva.

Senat pooblasti predsednika senata, da opravi ogled, če se
stvar, ki jo je treba ogledati, ne more prinesti na sodišče, ali če
bi to povzročilo precejšnje stroške, senat pa misli, da ni
nujno, da bi si jo morali neposredno ogledati vsi člani senata.

Dejstev, ki se po zakonu domnevajo, ni treba dokazovati,
vendar pa se lahko dokazuje, da ta dejstva ne obstajajo, če ni
z zakonom določeno kaj drugega.

217. člen
Če je treba ogledati stvar, ki je pri kateri od strank, pri kom
drugem, pri državnem organu ali pri pravni osebi, ki ji je
zaupano izvrševanje javnega pooblastila, veljajo smiselno
določbe tega zakona o listinah, ki naj se preskrbijo od teh
organov ali oseb (členi 221 do 223).

Dejstev, ki so splošno znana, ni treba dokazovati.
210. člen
Če sodišče na podlagi izvedenih dokazov (8. člen) ne more
zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi
pravila o dokaznem bremenu.

218. člen
Če se ogled opravi izven sodnega poslopja, lahko predsednik
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senata odredi, da se potek izvedbe dokaza z ogledom delno
ali v celoti snema. Posnetek se priloži zapisniku o izvedbi
ogleda.

Preden izda sodišče odločbo, s katero naloži drugi osebi, naj
predloži listino, jo povabi, naj se o tem izjavi.

Listine

Če druga oseba zanika, da bi morala predložiti listino, ki je pri
njej, odloči pravdno sodišče, ali je druga oseba dolžna predložiti listino.

219. člen

Če druga oseba zanika, da bi bila listina pri njej, lahko izvede
sodišče dokaze za ugotovitev tega dejstva.

Listina, ki jo v predpisani obliki izda državni organ v mejah
svoje pristojnosti, in listina, ki jo izda v taki obliki samoupravna lokalna skupnost, podjetje ter druga organizacija ali
posameznik pri izvrševanju javnega pooblastila, ki ji je poverjeno z zakonom (javna listina), dokazuje resničnost tistega,
kar se v njej potrjuje ali določa.

Pravnomočni sklep o tem, da mora druga oseba predložiti
listino, se lahko izvrši po pravilih izvršilnega postopka.
Druga oseba ima pravico do povračila stroškov, ki jih je imela
v zvezi s predložitvijo listine. Določbe 237. člena tega zakona
veljajo smiselno tudi v tem primeru.

Enako dokazno moč imajo tudi druge listine, ki so glede
dokazne moči po posebnih predpisih izenačene z javnimi
listinami.

Priče

Dovoljeno je dokazovati, da so v javni listini dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama listina nepravilno sestavljena.

224. člen
Vsak, kdor je povabljen za pričo, mora na povabilo priti, in če
ni z zakonom drugače določeno, mora tudi pričati.

Če sodišče dvomi v pristnost listine, lahko zahteva, da da o
tem izjavo organ, od katerega naj bi izvirala.

Kot priče se smejo zaslišati le osebe, ki so zmožne dati
podatke o dejstvih, ki se dokazujejo.

220. člen

225. člen

Če ni z mednarodno pogodbo določeno kaj drugega, imajo
tuje javne listine, ki so po predpisih overjene, ob vzajemnosti
enako dokazno moč kot domače javne listine.

Kot priča ne sme biti zaslišan, kdor bi s svojo izpovedbo
prekršil dolžnost varovanja uradne ali vojaške skrivnosti,
dokler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti.

221. člen

226. člen

Stranka mora sama predložiti listino, na katero se sklicuje v
dokaz svojih navedb.

Priča sme odreči pričanje:

Listini, sestavljeni v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen prevod.

1. o tistem, kar ji je stranka zaupala kot svojemu pooblaščencu;
2. o tistem, česar se je stranka ali druga oseba spovedala njej
kot verskemu spovedniku;
3. o dejstvih, za katera je zvedela kot odvetnik ali zdravnik ali
pri opravljanju kakšnega drugega poklica ali kakšne druge
dejavnosti, če velja dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost
tisto, kar je zvedela pri opravljanju takega poklica ali take
dejavnosti.

Če je listina pri državnem organu ali pri osebi, kateri je
poverjeno izvrševanje javnega pooblastila, pa sama stranka
ne more doseči, da se listina izroči ali pokaže, si jo sodišče
preskrbi po uradni dolžnosti.
222. člen
Če se ena stranka sklicuje na listino in trdi, da je ta pri drugi
stranki, zahteva sodišče od te stranke, naj listino predloži, in ji
določi za to rok.

Predsednik senata opozori navedene osebe, da jim ni treba
pričati.
227. člen

Stranka ne sme odreči predložitve listine, če se je v pravdi
sama nanjo sklicevala v dokaz svojih navedb, ali če gre za
listino, ki jo mora po zakonu izročiti ali pokazati, ali če velja
listina po vsebini za skupno za obe stranki.

Priča ne sme odreči pričanja iz razloga varovanja poklicne
skrivnosti, če je razkritje določenih dejstev potrebno zaradi
javne koristi ali koristi koga drugega, če je ta korist večja
kakor pa ohranitev skrivnosti.

Glede pravice stranke, da odreče predložitev drugih listin,
veljajo smiselno določbe 226. do 229. člena tega zakona.

228. člen

Če stranka, od katere je sodišče zahtevalo, naj predloži
listino, zanika, da bi bila listina pri njej, lahko izvede sodišče
dokaze za ugotovitev tega dejstva.
Sodišče presodi po prostem prepričanju, upoštevajoč vse
okoliščine, kakšnega pomena je to, da stranka, ki ima listino,
noče ugoditi sklepu sodišča, s katerim ji je naloženo, naj jo
predloži, ali če proti prepričanju sodišča zanika, da bi bila
listina pri njej.

Priča lahko odreče odgovor na posamezna vprašanja, če ima
za to tehtne razloge, zlasti še, če bi s svojim odgovorom na
taka vprašanja spravila v hudo sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali pa v kazenski pregon sebe ali svoje krvne
sorodnike v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti
pa do vštetega tretjega kolena; svojega zakonca ali sorodnike
po svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska
zveza že prenehala, ali pa svojega skrbnika ali oskrbovanca,
posvojitelja ali posvojenca.

Zoper odločbo sodišča iz prvega odstavka tega člena ni
posebne pritožbe.

Predsednik senata opozori pričo, da lahko odreče odgovor na
postavljeno vprašanje.

223. člen

229. člen

Drugi osebi sme sodišče naložiti, naj predloži listino, le tedaj,
če jo mora ta po zakonu pokazati ali predložiti, ali če gre za
listino, ki je po svoji vsebini skupna zanjo in za stranko, ki se
sklicuje na listino.

Priča ne sme zaradi nevarnosti pred kakšno premoženjsko
škodo odreči pričanja o pravnih poslih, pri katerih je bila
navzoča kot povabljena priča, o dejanjih, ki jih je glede spornega razmerja opravila kot pravni prednik ali zastopnik katere
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od strank, o dejstvih, ki se tičejo premoženjskih razmerij,
vezanih na rodbinsko ali zakonsko zvezo, o dejstvih, ki se
tičejo rojstva, sklenitve zakonske zveze ali smrti, kakor tudi
tedaj, kadar mora na podlagi posebnih predpisov vložiti prijavo ali dati izjavo.

236. člen
Če priča, ki je bila v redu povabljena, ne pride in svojega
izostanka ne opraviči, ali če se brez dovoljenja ali opravičenega razloga odstrani s kraja, kjer bi morala biti zaslišana,
sme sodišče odrediti, da se privede s silo na njene stroške,
sme pa jo tudi kaznovati v denarju do 200.000 tolarjev.

230. člen
Opravičenost razlogov za odklonitev pričanja ali odgovora na
posamezna vprašanja presodi sodišče, pred katerim bi priča
morala pričati. Če je treba, o tem poprej zasliši stranke.

Če priča pride, pa potem ko je bila opozorjena na posledice,
noče pričati ali odgovoriti na posamezna vprašanja, sodišče
pa presodi, da so njeni razlogi za to neopravičeni, jo lahko
kaznuje v denarju do 200.000 tolarjev; če pa tudi potem noče
pričati, jo sme zapreti. Zapor traja vse dotlej, dokler priča ni
pri volji pričati ali dokler ne postane njeno zaslišanje nepotrebno, vendar največ mesec dni.

Zoper sklep sodišča iz prvega odstavka tega člena stranke
nimajo pravice do posebne pritožbe, priča pa ga lahko izpodbija v pritožbi zoper sklep o denarni ali zaporni kazni, izrečene zaradi tega, ker ni hotela pričati ali odgovoriti na posamezno vprašanje (drugi odstavek 236. člena).

Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o zaporu ne zadrži
izvršitve sklepa, razen če se v tej pritožbi izpodbija tudi
odločitev, s katero sodišče ni pritrdilo razlogom, iz katerih je
priča odrekla pričanje ali odgovor na posamezno vprašanje.

231. člen
Stranka, ki predlaga, naj se določena oseba zasliši kot priča,
mora poprej navesti, o čem naj priča, ter povedati njeno ime
in priimek in prebivališče oziroma zaposlitev.

Sodišče odloči na zahtevo stranke, da mora priča povrniti
stroške, ki jih je povzročila s svojim neopravičenim izostankom oziroma neopravičeno odklonitvijo pričanja.

232. člen

Če priča pozneje opraviči svoj izostanek, prekliče sodišče
svoj sklep o kazni, lahko pa jo tudi popolnoma ali deloma
oprosti povrnitve stroškov. Sodišče lahko prekliče svoj sklep
o kazni tudi tedaj, če priča pozneje izjavi, da je pri volji pričati.

Priče se vabijo s pismenim vabilom, v katerem se navede:
priimek, ime in poklic povabljenega, kdaj in kam naj pride,
zadeva, zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot priča. V
vabilu se priča opozori na posledice neopravičenega izostanka (236. člen), in na pravico do povračila stroškov (237.
člen).

Vojaške osebe in policijski uslužbenci se ne smejo zapreti,
pač pa se o tem, da niso hoteli pričati, obvesti njihovo pristojno poveljstvo, da jih kaznuje. Če je treba, da se s silo
privedejo, da bi pričali, se obrne sodišče na njihovega starešino, ki odredi njihovo privedbo k sodišču.

Priče, ki se zaradi starosti, bolezni ali hudih telesnih napak ne
morejo odzvati vabilu, se zaslišijo v njihovem stanovanju.
233. člen

237. člen

Priče se zaslišijo vsaka zase in brez navzočnosti prič, ki bodo
zaslišane pozneje. Priča mora dajati odgovore ustno.

Priča ima pravico do povračila potnih stroškov in stroškov za
prehrano in prenočišče, kakor tudi do povračila izgubljenega
zaslužka.

Pričo je treba najprej opomniti, da je dolžna govoriti resnico
in da ne sme ničesar zamolčati, nato pa jo opozoriti na
posledice krive izpovedbe.

Priča mora zahtevati povračilo takoj po zaslišanju, sicer
izgubi to pravico. Sodišče jo je dolžno na to opozoriti.

Pričo je treba nato vprašati za ime in priimek, ime očeta,
poklic, prebivališče, rojstni kraj, starost in njeno razmerje do
strank.

V sklepu, s katerim se odmerijo stroški za priče, odredi
sodišče, naj se določeni znesek izplača iz predujma; če predujem ni bil položen, pa naloži stranki, naj plača določeni
znesek priči v osmih dneh. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži
njegove izvršitve.

234. člen
Po splošnih vprašanjih se od priče zahteva, naj pove vse, kar
ve o dejstvih, o katerih naj priča. Nato se ji lahko postavljajo
vprašanja, da se njene izpovedbe preizkusijo, dopolnijo ali
razjasnijo. Ni dovoljeno postavljati vprašanj, v katerih je že
vsebovano, kako je treba odgovoriti.

Izvedenci
238. člen

Pričo je treba vselej vprašati, od kod ve to, o čemer priča.

Sodišče izvede dokaz z izvedencem, če je za ugotovitev ali za
razjasnitev kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, s
katerim sodišče ne razpolaga.

Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo
glede pomembnih dejstev. Soočenci se o vsaki okoliščini,
glede katere se ne ujemajo, zaslišijo vsak zase in se njihovi
odgovori vpišejo v zapisnik.

239. člen
Izvedensko delo opravijo izvedenci, ki jih določi pravdno
sodišče.

235. člen

Preden sodišče odloči, koga bo vzelo za izvedenca, mora dati
strankam možnost, da se o tem izjavijo. V nujnih primerih
lahko sodišče določi izvedenca, ne da bi dalo strankam možnost, da se o tem izjavijo.

Če priča ne zna jezika, ki se uporablja v postopku, se zasliši
po tolmaču.
Če je priča gluha, se ji postavljajo vprašanja pismeno, če je
nema, pa se zahteva od nje, naj pismeno odgovarja. Če se ne
more zaslišati na ta način, se povabi kot tolmač kdo, ki se zna
s pričo sporazumeti.

Pravdno sodišče lahko pooblasti predsednika senata ali
zaprošenega sodnika, da določita izvedenca, če je njima
prepuščena izvedba dokaza z izvedencem.

Sodišče opozori tolmača, da mora natančno pretolmačiti
vprašanja, ki so postavljena priči, in izjave, ki jih bo dajala.

Sodišče lahko namesto določenega izvedenca vselej določi
drugega izvedenca.
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240. člen

zaslužka in stroškov za izvedensko delo, kakor tudi pravico do
nagrade za to delo.

Izvedensko delo opravlja praviloma en izvedenec; če pa
sodišče presodi, da je izvedensko delo zapleteno, lahko
določi tudi dva ali več izvedencev.
Izvedenci se določijo predvsem izmed sodnih izvedencev za
določeno vrsto izvedenskega dela.

Glede povračila stroškov in nagrade za izvedence veljajo
smiselno določbe drugega in tretjega odstavka 237. člena
tega zakona.
245. člen

Izvedensko delo se sme zaupati tudi strokovni instituciji (bolnišnici, kemičnemu laboratoriju, fakulteti ipd.).

Izvedenci se vabijo s pismenim vabilom, v katerem se navede:
ime in priimek, poklic povabljenega, kdaj in kam naj pride,
zadeva, zaradi katere je vabljen, in da se vabi kot izvedenec. V
vabilu se izvedenec opozori na posledice neopravičenega
izostanka (243. člen) in na pravico do povračila stroškov (244.
člen).

Če so za določene vrste izvedenskega dela (glede ponarejanja
denarja, glede pisave, za prstne odtiske ipd.), posebni zavodi,
se tako delo, zlasti če je bolj zapleteno, zaupa predvsem taki
strokovni instituciji.
241. člen

246. člen

Kdor je določen za izvedenca, se je dolžan odzvati vabilu in
podati svoj izvid in mnenje.

Pred začetkom dokazovanja z izvedencem je treba izvedencu
naročiti, naj predmet skrbno pregleda, natančno navede vse,
kar opazi in dožene, in naj poda svoje mnenje vestno in v
skladu s pravili znanosti in stroke. Pri tem se opozori tudi na
posledice krive izpovedbe.

Sodišče oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te dolžnosti iz
razlogov, iz katerih sme priča odreči pričanje ali odgovor na
posamezna vprašanja.

Nato se izvedenec vpraša za ime in priimek, ime očeta, poklic,
prebivališče, rojstni kraj, starost in njegovo razmerje do
strank.

Sodišče lahko oprosti izvedenca na njegovo zahtevo te dolžnosti tudi iz drugih opravičenih razlogov. Oprostitev lahko
zahteva tudi pooblaščeni delavec organa ali organizacije, v
kateri izvedenec dela.

247. člen

242. člen

Sodišče vodi dokazovanje z izvedenci, označi izvedencu
predmet, ki naj ga pregleda, mu postavlja vprašanja in zahteva po potrebi pojasnila glede danega izvida in mnenja.

Izvedenec je lahko izločen iz istih razlogov, iz katerih je lahko
izločen sodnik ali sodnik porotnik; pač pa se lahko vzame za
izvedenca tudi tisti, ki je bil prej zaslišan kot priča.

Izvedencu se lahko dajejo pojasnila, lahko pa se mu dovoli
tudi pregled spisov. Na zahtevo izvedenca se lahko izvedejo
tudi novi dokazi, da se ugotovijo okoliščine, ki so pomembne,
da bi si mogel izvedenec ustvariti mnenje.

Stranka mora zahtevati izločitev izvedenca, brž ko zve, da je
podan razlog za izločitev, najpozneje pa do začetka dokazovanja z izvedencem. Če je sodišče pred določitvijo izvedenca
dalo stranki možnost, da se izjavi, se mora stranka ob tej
priložnosti izjaviti o izločitvi.

248. člen
Sodišče odloči, ali naj izvedenec da svoj izvid in mnenje samo
ustno na obravnavi, ali pa naj ju da tudi pismeno pred obravnavo. Sodišče določi rok, v katerem mora izvedenec dati
pismeni izvid in mnenje.

V zahtevi za izločitev izvedenca mora stranka navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.
O zahtevi za izločitev odloči pravdno sodišče. Sodnik zaprošenega sodišča in predsednik senata odločita o izločitvi, če je
njima prepuščena izvedba dokaza z izvedenci.

Izvedenec mora vselej obrazložiti svoje mnenje.

Zoper sklep, s katerim se ugodi zahtevi za izločitev, ni pritožbe, zoper sklep, s katerim se zahteva zavrne, pa ni posebne
pritožbe.

Če je mogoče, vroči sodišče strankam pismeni izvid in mnenje
pred narokom, na katerem se bosta obravnavala.

Če zve stranka za razlog izločitve šele potem, ko je izvedenec
že opravil izvedensko delo, in zaradi tega ugovarja zoper
izvedensko delo, ravna sodišče, kakor da bi bila izločitev
izvedenca zahtevana, preden je izvedenec opravil svoje delo.

249. člen
Če je določenih več izvedencev, lahko skupaj dajo izvid in
mnenje, če se glede njiju strinjajo. Če pa se glede izvida in
mnenja ne strinjajo, da vsak izvedenec svoj izvid in mnenje
posebej.

243. člen

Če se podatki izvedencev v njihovem izvidu bistveno razlikujejo ali če je izvid enega ali več izvedencev nejasen, nepopoln
ali pa sam s seboj ali z raziskanimi okoliščinami v nasprotju,
te pomanjkljivosti pa se ne dajo odpraviti z novim zaslišanjem
izvedencev, se dokazovanje ponovi z istimi ali z drugimi
izvedenci.

Sodišče lahko kaznuje v denarju do 200.000 tolarjev izvedenca, ki ne pride na narok, čeprav je bil v redu povabljen, in
svojega izostanka ne opraviči, kakor tudi izvedenca, ki brez
opravičenega razloga noče opraviti izvedenskega dela.
Sklep o kazni lahko sodnik prekliče ob pogojih iz petega
odstavka 236. člena tega zakona.

Če so v mnenju
pomanjkljivosti ali
podanega mnenja,
odpraviti z novim
izvedencev.

Na zahtevo stranke lahko sodišče s sklepom naloži izvedencu,
da mora povrniti stroške, ki jih je povzročil s tem, da je
neopravičeno izostal ali neopravičeno odklonil izvedensko
delo.

enega ali več izvedencev nasprotja ali
če nastane utemeljen dvom o pravilnosti
te pomanjkljivosti ali dvom pa se ne dajo
zaslišanjem, se zahteva mnenje drugih

244. člen

250. člen

Izvedenec ima pravico do povračila potnih stroškov in stroškov za prehrano in prenočišče, do povračila izgubljenega

Zoper sklep sodišča iz 239., 240. in 249. člena tega zakona ni
pritožbe.
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251. člen

Zavarovanje dokazov je dovoljeno zahtevati tudi potem, ko
postane odločba, s katero je postopek končan, pravnomočna,
če je to potrebno pred postopkom ali med postopkom z
izrednimi pravnimi sredstvi.

Določbe 239. člena, drugega odstavka 240. člena, 241. do 245.
člena, drugega odstavka 246. člena in 250. člena tega zakona
veljajo smiselno tudi za tolmače.

260. člen

Zaslišanje strank

Če se predlaga zavarovanje dokazov med pravdnim postopkom, je za zavarovanje pristojno sodišče, pred katerim teče
postopek.

252. člen
Sporna dejstva, ki so pomembna za odločbo, lahko ugotovi
sodišče tudi z zaslišanjem strank.

Če se zahteva zavarovanje dokazov pred uvedbo postopka,
kakor tudi v nujnih primerih, ko postopek že teče, je okrajno
sodišče, na območju katerega so stvari, ki jih je treba ogledati, oziroma sodišče, na območju katerega prebiva tisti, ki ga
je treba zaslišati.

253. člen
Če se sodišče prepriča, da stranki oziroma osebi, ki jo je treba
zaslišati kot stranko, niso znana sporna dejstva, ali če zaslišanje te stranke ni mogoče, lahko odloči, da se zasliši samo
druga stranka.

O predlogu iz prvega odstavka tega člena odloča predsednik
senata ali sodnik posameznik, ki vodi postopek, v primeru iz
drugega odstavka tega člena pa sodnik posameznik pristojnega sodišča.

Prav tako lahko sodišče odloči, da zasliši samo eno stranko,
če druga stranka noče izpovedati ali če se ne odzove sodnemu vabilu.
254. člen

261. člen
V vlogi, s katero se zahteva zavarovanje dokazov, mora predlagatelj navesti dejstva, ki naj se dokažejo, dokaze, ki naj se
izvedejo, in razloge, zaradi katerih misli, da se pozneje dokaz
ne bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba težja. V vlogi je
treba navesti tudi nasprotnikovo ime in priimek, razen če
izhaja iz okoliščin, da nasprotnik ni znan.

Dokazovanje z zaslišanjem strank po predsedniku senata ali
po zaprošenem sodniku je dovoljeno le tedaj, če stranka
zaradi nepremagljivih ovir ne more sama priti ali če bi njen
prihod povzročil nesorazmerne stroške.
255. člen

262. člen

Za stranko, ki nima pravdne sposobnosti, se zasliši njen
zakoniti zastopnik. Sodišče lahko sklene, da se namesto
zakonitega zastopnika ali poleg njega zasliši sama stranka, če
je to zaslišanje mogoče.

Vloga, v kateri se predlaga zavarovanje dokazov, se vroči
nasprotniku, če je znan. Če pa bi bilo nevarno odlašati, odloči
sodišče o predlogu tudi brez poprejšnje izjave nasprotnika.

Za pravno osebo se zasliši oseba, ki jo je po zakonu ali po
njenih pravilih upravičena zastopati.

V sklepu, s katerim ugodi predlogu, določi sodišče narok za
izvedbo dokazov, navede dejstva, o katerih se bodo izvajali
dokazi, in kateri dokazi se bodo izvedli, če je treba, pa imenuje tudi izvedence.

Če je kot stranka v sporu na eni strani udeleženih več oseb,
odloči sodišče, ali naj se zaslišijo vse te osebe ali pa samo
nekatere izmed njih.
256. člen

Če nasprotniku ni bila prej vročena vloga, v kateri se predlaga
zavarovanje dokazov, se mu ta vroči skupaj s sodnim sklepom, s katerim je sodišče ugodilo predlogu za zavarovanje
dokazov.

Vabilo na narok, na katerem se izvede dokaz z zaslišanjem
strank, se vroči osebno stranki oziroma osebi, ki naj se zasliši
za stranko.

Nasprotniku, ki ni znan ali se ne ve za njegovo prebivališče,
lahko postavi sodišče začasnega zastopnika, da se udeleži
naroka za izvedbo dokazov (81. člen). O taki postavitvi ni treba
izdati oglasa.

V vabilu se mora navesti, da se bo na naroku izvedel dokaz z
zaslišanjem strank in da je lahko stranka, ki pride na narok,
zaslišana, čeprav druga stranka ne bi prišla (drugi odstavek
253. člena).
257. člen

Sodišče lahko v nujnih primerih odloči, da se začne izvajanje
dokazov, še preden se vroči nasprotniku sklep, s katerim je
bilo ugodeno predlogu za zavarovanje dokazov.

Nobeni prisilni ukrepi niso dovoljeni zoper stranko, ki se ni
odzvala sodnemu vabilu na zaslišanje; prav tako se stranka ne
more prisiliti k izpovedbi.

Zoper sodni sklep, s katerim se ugodi predlogu za zavarovanje dokazov, kakor tudi zoper sklep, s katerim se odloči, da se
začne z izvedbo dokazov, še preden se sklep vroči nasprotniku, ni pritožbe.

Sodišče presodi glede na vse okoliščine, kakšen pomen ima
to, da stranka ni prišla na zaslišanje ali da ni hotela izpovedati.

263. člen

258. člen

Če se izvedejo dokazi, še preden je uveden postopek, se
zapisnik o izvedbi dokazov shrani pri sodišču, pred katerim so
bili dokazi izvedeni.

Določbe o dokazovanju s pričami veljajo tudi pri dokazovanju
z zaslišanjem strank, če ni za zaslišanje strank predpisano kaj
drugega.
Devetnajsto poglavje

Če postopek teče, pa zavarovanja dokazov ni izvedlo pravdno
sodišče, se pošlje zapisnik pravdnemu sodišču.

ZAVAROVANJE DOKAZOV

Dvajseto poglavje

259. člen

PRIPRAVE ZA GLAVNO OBRAVNAVO

Če je utemeljena bojazen, da se kakšen dokaz pozneje ne bo
mogel izvesti ali da bo njegova izvedba pozneje težja, se lahko
med pravdo ali pred pravdo predlaga, naj se ta dokaz izvede.

264. člen
Po prejemu tožbe se opravijo priprave za glavno obravnavo.
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Te priprave obsegajo predhoden preizkus tožbe, vročitev
tožbe tožencu zaradi odgovora, pripravljalni narok in razpis
glavne obravnave.

Pripravljalni narok in odgovor na tožbo
271. člen

Priprave za glavno obravnavo vodi predsednik senata.

Če predsednik senata misli, da je mogoče na podlagi tožbe
dalje postopati, razpiše praviloma pripravljalni narok in
odredi, naj se en izvod tožbe vroči tožencu.

Med pripravami za glavno obravnavo lahko stranke pošiljajo
vloge, v katerih navedejo dejstva, ki jih imajo namen zatrjevati
na glavni obravnavi, in dokaze, ki jih nameravajo predlagati.

Pripravljalni narok se ne razpiše, če je za sojenje pristojen
sodnik posameznik.

265. člen

Predsednik senata lahko takoj razpiše narok za glavno obravnavo, če misli, da glede na navedbe v tožbi in na naravo spora
pripravljalni narok ni potreben.

Med pripravami za glavno obravnavo do naroka za glavno
obravnavo ima predsednik senata pravico odločati: o vstopu
prednika v pravdo, o intervenciji, o zavarovanju dokazov, o
spremembi tožbe, o ustavitvi postopka zaradi umika tožbe, o
prekinitvi ali mirovanju postopka, o začasnih odredbah, o
združitvi pravd, o razločitvi postopka, o določitvi ali podaljšanju sodnih rokov, o razpisu ali preložitvi narokov, o vrnitvi v
prejšnje stanje zaradi zamude roka ali naroka, o oprostitvi
stranke plačila stroškov postopka, o varščini za pravdne stroške, o položitvi predujma za stroške posameznih pravdnih
dejanj, o postavitvi začasnega zastopnika, o vročitvi sodnih
pisanj, o ukrepih za popravo vlog, o pravilnosti pooblastila in
o vseh vprašanjih, ki se tičejo vodstva postopka.

272. člen
Preden razpiše pripravljalni narok, lahko predsednik senata
zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo, če je zaradi
zamotanosti spora ali zaradi večjega števila zahtevkov, uveljavljenih v tožbi, smotrno, da se toženec pismeno izjavi o
navedbah v tožbi.
Odgovor na tožbo se vloži v roku, ki ga določi predsednik
senata, vendar pa rok ne sme biti daljši kot petnajst dni od
vročitve tožbe. Izjemoma sme znašati ta rok glede na posebne
okoliščine primera tudi do trideset dni.

Zoper odločbe, ki jih izda predsednik senata med pripravami
za glavno obravnavo in se tičejo vodstva postopka, ni pritožbe.

Če toženec vloži odgovor na tožbo, presodi predsednik
senata, ali je glede na predloge in navedbe strank potrebno,
da se razpiše pripravljalni narok, ali pa se lahko takoj razpiše
narok za glavno obravnavo.

266. člen
Predsednik senata lahko izda med pripravami za glavno
obravnavo sodbo na podlagi pripoznave, sodbo na podlagi
odpovedi in sodbo zaradi izostanka ter sprejme na zapisnik
sodno poravnavo.

Če toženec v določenem roku ne odgovori na tožbo, razpiše
predsednik senata pripravljalni narok ali narok za glavno
obravnavo.

Predhoden preizkus tožbe

Toženec lahko pismeno odgovori na tožbo, čeprav mu
sodišče tega ni naložilo.
Po sprejemu odgovora na tožbo lahko izda predsednik senata
vse tiste sklepe, ki jih lahko izda po predhodnem preizkusu
tožbe.

267. člen
Po predhodnem preizkusu tožbe ima predsednik senata pravico izdati sklepe iz 265. člena tega zakona, če ne gre za
vprašanja, o katerih je mogoče po naravi stvari ali po določbah tega zakona odločiti šele v nadaljnjem postopku.

273. člen
Pripravljalni narok je treba določiti tako, da ostane strankama
zadosti časa za pripravo, vendar najmanj osem dni od prejema vabila.

268. člen
Če ugotovi, da je tožba nerazumljiva ali nepopolna, ali da
obstoje pomanjkljivosti, ki se tičejo sposobnosti tožnika ali
toženca biti pravdna stranka, ali da obstoje pomanjkljivosti
glede zakonitega zastopanja stranke, ali pa pomanjkljivosti, ki
se tičejo pravice zastopnika, da lahko začne pravdo, kadar se
zahteva za to posebno dovoljenje, izda predsednik senata
potrebne ukrepe, ki jih določa ta zakon (80. in 103. člen), da se
pomanjkljivosti odpravijo.

V vabilu na pripravljalni narok se strankama naloži, naj prinesejo na narok vse listine, ki naj se uporabijo kot dokaz, in vse
predmete, ki si jih je treba ogledati na sodišču.
Če je treba za pripravljalni narok preskrbeti spise, listine ali
predmete, ki so pri sodišču ali pri kakšnem drugem državnem
organu ali organizaciji oziroma osebi, ki ji je poverjeno izvrševanje javnega pooblastila, odredi predsednik senata, naj se ti
predmeti oziroma listine pravočasno preskrbijo.

269. člen

274. člen

Po predhodnem preizkusu tožbe izda predsednik senata
sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da odločanje o
tožbenem zahtevku ne spada v sodno pristojnost (17. člen),
da je bila tožba vložena prepozno, če je s posebnimi predpisi
določen rok za tožbo, da o tožbenem zahtevku že teče pravda,
da je stvar pravnomočno razsojena, da je bila o spornem
predmetu sklenjena sodna poravnava ali da ni podana pravna
korist tožnika za vložitev tožbe.

Pripravljalni narok se začne s podajanjem tožbe, nato pa da
toženec svoj odgovor na tožbo.
Če je treba, zahteva predsednik senata od strank pojasnila
glede njunih navedb ali predlogov.
275. člen

Predsednik senata izda tudi sklep, s katerim se sodišče izreče
za nepristojno (18. in 22. člen) in zadevo odstopi drugemu
sodišču.

Na pripravljalnem naroku se najprej obravnava in odloča o
vprašanjih, ki se tičejo ovir za nadaljnji postopek, bodisi da je
predsednik senata po preizkusu tožbe odložil odločanje o
njih, bodisi da so bila vprašanja sprožena v odgovoru na
tožbo ali na pripravljalnem naroku. O teh vprašanjih se lahko
izvedejo na pripravljalnem naroku dokazi, če je to potrebno.

270. člen
Če misli, da ni zadosti podlage za odločitev o kakšnem vprašanju, ki je nastalo med predhodnim preizkusom tožbe,
počaka predsednik senata z odločitvijo o tem do prejema
odgovora na tožbo ali do pripravljalnega naroka.
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Če predsednik senata ne ugodi ugovoru, da je podana kakšna
ovira za nadaljnji postopek, se nadaljuje z obravnavanjem, o
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ugovoru pa odloči senat posebej ali skupaj z odločitvijo o
glavni stvari.

282. člen

Na pripravljalnem naroku ima predsednik senata glede vodstva postopka vse pravice, ki jih imata predsednik senata in
senat na glavni obravnavi.

Če ne pride na prvi narok za glavno obravnavo tožnik ali če ne
pride na ta narok toženec, pa ni pogojev, da bi se izdala sodba
zaradi izostanka, kakor tudi če ne pride na kakšen poznejši
narok tožnik ali toženec, se obravnava vseeno opravi.

276. člen

283. člen

Če predsednik senata spozna, da ni ovir za nadaljnji postopek, odloči glede na uspeh obravnavanja na pripravljalnem
naroku, katere priče in izvedenci naj se povabijo na glavno
obravnavo in kateri drugi dokazi naj se preskrbijo. O tem,
kateri od teh dokazov naj se izvedejo, odloči senat na glavni
obravnavi.

Če se stranka ali njen zakoniti zastopnik ne more jasno in
določno izjaviti o zadevi, ki se obravnava, pa nima pooblaščenca, jo predsednik senata opozori, da naj si vzame pooblaščenca.
Če si stranka ne more takoj vzeti pooblaščenca, senat na njen
predlog preloži narok.

Če predsednik senata ne ugodi predlogom stanke glede
dokazov, jih stranke lahko ponovijo na glavni obravnavi.

284. člen

277. člen

Če poprej ni bilo pripravljalnega naroka, se začne prvi narok
za glavno obravnavo s podajanjem tožbe, nato pa toženec
odgovarja na njene navedbe.

Če predsednik senata misli, da je treba kakšna sporna dejstva
ugotoviti z izvedenci, in se nobena stranka temu ne upira,
imenuje predsednik senata izvedence, odloči o zahtevah za
izločitev izvedenca in zahteva od ene ali od obeh strank, naj
založita potreben znesek za kritje stroškov za izvedence.

Če je bil pred glavno obravnavo pripravljalni narok, predsednik senata seznani senat s potekom in izidom tega naroka.
Stranki lahko dopolnita izvajanje predsednika senata.
V nadaljnjem poteku obravnave se obravnavajo predlogi
strank in dejanske navedbe, s katerimi stranke utemeljujejo
svoje predloge oziroma izpodbijajo predloge nasprotnika, in
tudi dokazi, ki so jih ponudile, izvedejo se dokazi in obravnavajo uspehi dokazovanja.

Sodišče obvesti imenovane izvedence o predmetu, ki naj si ga
ogledajo, in zahteva od njih, naj do glavne obravnave pripravijo svoj izvid in mnenje (prvi odstavek 248. člena).
Če je treba, lahko opravi predsednik senata s privolitvijo
strank ogled izven sodišča. Kadar se opravi ta ogled s sodelovanjem izvedencev, se uporabijo pri tem določbe prvega in
drugega odstavka tega člena.

Stranke lahko podajajo tudi svoja pravna naziranja, ki se
tičejo spornega predmeta.
Kadar je v tem zakonu določeno, da lahko poda stranka
kakšen ugovor ali predlog ali opravi kakšno drugo pravdno
dejanje, dokler se toženec na glavni obravnavi ne spusti v
obravnavanje glavne stvari, lahko poda tožnik tak ugovor
oziroma predlog oziroma opravi kakšno drugo pravdno dejanje, dokler ne konča podajanja tožbe, toženec pa, dokler ne
konča svojega odgovora na tožbo.

278. člen
Če na pripravljalni narok ne pride tožnik ali ne pride toženec,
pa ni pogojev, da bi se izdala sodba zaradi izostanka, opravi
predsednik senata narok z navzočo stranko.
279. člen

285. člen

Na pripravljalnem naroku naznani predsednik senata praviloma strankam dan in uro glavne obravnave.

Predsednik senata postavlja vprašanja in skrbi za drug primeren način, da se med obravnavo navedejo vsa odločilna dejstva, da se dopolnijo nepopolne navedbe strank o pomembnih dejstvih, da se ponudijo ali dopolnijo dokazila, ki se tičejo
navedb strank, in sploh da se dajo vsa pojasnila, ki so
potrebna, da bi se ugotovilo dejansko stanje, ki je pomembno
za odločbo.
286. člen

Razpis naroka za glavno obravnavo
280. člen
Narok za glavno obravnavo razpiše predsednik senata.
Z vabilom na glavno obravnavo se vroči tožencu tudi tožba, če
mu ni bila vročena že prej.

Vsaka stranka mora v svojih izvajanjih navesti vsa dejstva, ki
so potrebna za utemeljitev njenih predlogov, ponuditi dokaze,
ki so potrebni za ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o
navedbah in ponujenih dokazih nasprotne stranke.

Predsednik senata povabi na narok stranki ter priče in izvedence, za katere je na pripravljalnem naroku odločil, da jih bo
povabil na glavno obravnavo. Če ni bilo pripravljalnega
naroka, odloči predsednik senata, katere od prič, ki so jih
stranke predlagale, naj se povabijo, stranke pa opozori, da
lahko pripeljejo na narok tudi druge priče.

Stranke smejo med vso glavno obravnavo navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze.

Določbe 273. člena tega zakona veljajo tudi pri razpisu naroka
za glavno obravnavo.

Stranke lahko tudi med glavno obravnavo pošiljajo vloge, v
katerih navajajo dejstva, ki jih nameravajo zatrjevati na
naroku, in dokaze, ki jih nameravajo predlagati.

Enaindvajseto poglavje

287. člen

GLAVNA OBRAVNAVA

Izvedbo dokazov odredi sodišče s sklepom, v katerem se
navede sporno dejstvo, o katerem naj se izvede dokaz, in
dokazilo.

Potek glavne obravnave
281. člen
Predsednik senata začne glavno obravnavo in razglasi predmet obravnavanja. Nato ugotovi, ali so prišli vsi povabljoni; če
niso, se prepriča, ali so bili v redu povabljeni in ali so opravičili svoj izostanek.

Predlagane dokaze, za katere misli, da niso pomembni za
odločbo, senat zavrne in navede v sklepu, zakaj jih je zavrnil.

(

Zoper sklep, s katerim se odredi ali zavrne izvedba dokaza, ni
posebne pritožbe.
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Sodišče v nadaljnjem teku pravde ni vezano na svoj prejšnji
dokazni sklep.

292. člen
Senat lahko med posvetovanjem in glasovanjem sklene, da se
končana glavna obravnava znova začne, če je to potrebno, da
se dopolni postopek ali razjasnijo posamezna važnejša vprašanja.

288. člen
Če stranka ugovarja, da odločitev o tožbenem zahtevku ne
spada v sodno pristojnost, da sodišče ni stvarno ali krajevno
pristojno, da o istem zahtevku že teče pravda, da je stvar
pravnomočno razsojena ali da je bila o spornem predmetu
sklenjena sodna poravnava, sodišče odloči, ali naj te ugovore
obravnava in o njih odloči ločeno od glavne stvari ali pa
skupaj z njo.

Javnost glavne obravnave
293. člen
Glavna obravnava je javna.

Če sodišče ne ugodi ugovoru iz prvega odstavka tega člena,
ki ga je obravnavalo skupaj z glavno stvarjo, ali če sodišče po
ločenem obravnavanju ne ugodi temu ugovoru in sklene, da
se takoj nadaljuje glavna obravnava, se sklep o ugovoru
vzame v odločbo o glavni stvari.

Na obravnavi smejo biti navzoče samo polnoletne osebe.
Osebe, ki so navzoče na obravnavi, ne smejo imeti pri sebi
orožja ali nevarnega orodja.
Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za paznike
oseb, ki sodelujejo v postopku.

Zoper sklep, s katerim se zavrnejo ugovori strank, ni posebne
pritožbe, če je senat sklenil, da takoj nadaljuje obravnavanje
glavne stvari.

294. člen

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena
veljajo tudi tedaj, če sodišče po uradni dolžnosti sklene, da bo
ločeno od glavne stvari obravnavalo, ali spada stvar v sodno
pristojnost, ali je sodišče stvarno pristojno, ali že teče pravda,
ali je stvar že pravnomočno razsojena in ali je bila o spornem
predmetu sklenjena sodna poravnava.

Senat lahko izključi javnost vse glavne obravnave ali njenega
dela, če to zahtevajo koristi uradne, poslovne ali osebne
skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi morale.
Senat lahko izključi javnost tudi tedaj, če se z ukrepi za
vzdrževanje reda, ki so določeni v tem zakonu, ne more
zagotoviti neoviran potek obravnave.

289. člen

295. člen

Ko predsednik senata konča zaslišanje posamezne priče,
izvedenca ali stranke, jim lahko člani senata neposredno
postavljajo vprašanja.

Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite
zastopnike, pooblaščence in interveniente.

Stranka in njen zastopnik ali pooblaščenec lahko z dovoljenjem predsednika senata neposredno postavljata vprašanja
nasprotni stranki, pričam in izvedencem.

Senat sme dovoliti, da so na glavni obravnavi, katere javnost
je izključena, navzoče posamezne uradne osebe ter znanstveni in javni delavci, če ima to pomen za njihovo službo
oziroma znanstveno ali javno delovanje.

Predsednik senata prepove stranki določeno vprašanje ali ji
prepove odgovor na posamezno vprašanje, če je v vprašanju
že vsebovano, kako je treba nanj odgovoriti, ali če se vprašanje ne tiče zadeve.

Na zahtevo stranke lahko senat dovoli, da sta na obravnavi
navzoči največ dve osebi, ki ju ona določi.
Predsednik senata opozori tiste, ki so navzoči na obravnavi,
katere javnost je izključena, da so dolžni varovati kot skrivnost vse, kar zvedo na obravnavi, in jih opozori na posledice,
če bi skrivnost izdali.

Če predsednik senata prepove določeno vprašanje ali odgovor, lahko stranka zahteva, da o tem odloči senat.
Na zahtevo stranke se zapiše v zapisnik vprašanje, ki ga je
senat zavrnil, in vprašanje, na katero je bil prepovedan odgovor.

296. člen
O izključitvi javnosti odloči senat s sklepom, ki mora biti
obrazložen in javno razglašen.

290. člen

Zoper sklep o izključitvi javnosti ni posebne pritožbe.

Zaslišane priče in izvedenci ostanejo v sodni dvorani, če jih
predsednik senata po izjavi strank popolnoma ne odpusti ali
ne odredi, naj se začasno odstranijo iz dvorane.

297. člen
Določbe o javnosti na glavni obravnavi veljajo smiselno tudi
za pripravljalni narok, za narok izven glavne obravnave pred
predsednikom senata in za narok pred zaprošenim sodnikom.

Predsednik senata lahko odredi, naj se zaslišane priče pozneje znova pokličejo in še enkrat zaslišijo v navzočnosti ali
nenavzočnosti drugih prič in izvedencev.

Vodstvo glavne obravnave
298. člen

291. člen
Ko senat misli, da je zadeva obravnavana, tako da se lahko
izda odločba, naznani predsednik senata, da je glavna obravnava končana. Nato se senat umakne na posvetovanje in
glasovanje, da izda odločbo.

Predsednik senata vodi glavno obravnavo, izprašuje stranke,
izvaja dokaze, daje besedo članom senata, strankam ter njihovim zakonitim zastopnikom in pooblaščencem in razglaša
odločbe senata.

Senat lahko sklene, da konča glavno obravnavo tudi tedaj, če
je treba, da se preskrbijo še kakšni spisi, v katerih so dokazi,
ki so potrebni za odločitev, ali če je treba počakati na zapisnik
o dokazih, ki jih je izvedel zaprošeni sodnik, pa se stranke
odpovejo obravnavanju teh dokazov ali senat misli, da to
obravnavanje ni potrebno.

Dolžnost predsednika senata je skrbeti za to, da se sporni
predmet vsestransko razišče, da pa se vendar pri tem postopek ne zavlačuje, tako da se obravnava, če je mogoče,
dokonča na enem naroku.
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Če kdo, ki se udeležuje obravnave, nasprotuje kakšnemu
ukrepu predsednika senata, ki se tiče vodstva obravnave, ali
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kakšnemu vprašanju, ki ga je postavil predsednik senata, član
senata ali kakšen drug udeleženec v postopku, odloči o tem
senat.

303. člen
Sodišče lahko kaznuje med postopkom z denarno kaznijo do
200.000 tolarjev stranko, zakonitega zastopnika, pooblaščenca ali intervenienta, ki s svojimi pravdnimi dejanji huje
zlorabijo pravice, katere jim priznava ta zakon.

Sodišče ni vezano na svoj sklep, ki se tiče vodstva obravnave.
Zoper sklepe, ki se tičejo vodstva obravnave, ni posebne
pritožbe.

Vzdrževanje reda na glavni obravnavi

299. člen

304. člen

Izven naroka za glavno obravnavo izdaja predsednik senata
sklepe o popravku vlog, o postavitvi začasnega zastopnika, o
pravilnosti pooblastila, o položitvi predujma za stroške posameznih pravdnih dejanj, o oprostitvi plačila stroškov
postopka, o varščini za pravdne stroške, o vročitvi sodnih
pisanj, o zavarovanju dokazov, o začasnih odredbah, o prekinitvi in mirovanju postopka, o stroških postopka, če se umakne tožba, o razpisu in preložitvi narokov, o združitvi in
razdružitvi pravd ter o določitvi in podaljšanju rokov.

Dolžnost predsednika senata je skrbeti med glavno obravnavo za red v sodni dvorani in za dostojanstvo sodišča.
305. člen
Če kdo, ki se udeležuje postopka, ali kdo, ki je kot poslušalec
navzoč pri obravnavi, žali sodišče ali druge udeležence v
postopku, ovira delo ali se ne pokori ukazom predsednika
senata glede vzdrževanja reda, ga predsednik senata opomni.
Če opomin ne zaleže, ga sme senat odstraniti iz sodne dvorane ali kaznovati z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev, lahko
pa ga tudi odstrani in kaznuje z denarno kaznijo.

Predsednik senata ima prav tako pravico, da odredi po prejemu zapisnika o izvedbi dokazov pred zaprošenim sodnikom
potrebne popravke ali dopolnitve.

Če je stranka odstranjena iz sodne dvorane, se opravi narok
tudi brez njene navzočnosti.

Izven naroka za glavno obravnavo ima predsednik senata
pravico na izjavo toženca oziroma tožnika, ki jo ta poda
pismeno ali na zapisnik pri pravdnem sodišču, izdati sodbo na
podlagi pripoznave oziroma sodbo na podlagi odpovedi in
tudi sprejeti na zapisnik sodno poravnavo.

Če je iz sodne dvorane odstranjen pooblaščenec, preloži
senat na zahtevo stranke narok, če pa stranka ni bila navzoča
na naroku, preloži senat vselej narok in obvesti stranko, da je
bil njen pooblaščenec odstranjen z naroka zaradi motenja
reda.

300. člen

Če kaznuje sodišče z denarno kaznijo ali odstrani iz sodne
dvorane kot pooblaščenca odvetnika ali odvetniškega pripravnika, obvesti o tem odvetniško zbornico.

Kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami
ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, se lahko vse te pravde s sklepom
senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši
obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah
lahko izda sodišče skupno sodbo.

Pritožba zoper sklep o denarni kazni ali o odstranitvi iz sodne
dvorane ne zadrži izvršitve sklepa.
306. člen

Senat lahko odloči, da se za skupno obravnavanje pred njim
združi več pravd tudi tedaj, kadar bi moral o kateri izmed njih
odločati sodnik posameznik istega sodišča.

Pravice, ki jih imata glede vzdrževanja reda na glavni obravnavi predsednik senata in senat, ima predsednik senata na
pripravljalnem naroku in na naroku izven glavne obravnave,
kakor tudi zaprošeni sodnik.

Senat lahko odloči, da se ločeno obravnavajo posamezni
zahtevki iz iste tožbe in lahko izda po končanem ločenem
obravnavanju posebne odločbe o teh zahtevkih.

Dvaindvajseto poglavje
301. člen

SODNA PORAVNAVA

če senat sklene, da se narok za glavno obravnavo preloži,
skrbi predsednik senata, da se preskrbijo za naslednji narok
vsi dokazi, ki naj se na tem naroku izvedejo, in da se opravijo
druge priprave, da bi se mogla obravnava končati na tem
naroku.

307. člen
Stranke lahko med postopkom pred pravdnim sodiščem prve
stopnje vsak čas sklenejo poravnavo o spornem predmetu
(sodna poravnava).

Zoper sodni sklep, s katerim se preloži narok ali zavrnejo
predlogi strank za preložitev naroka, ni pritožbe.

Poravnava lahko obsega ves tožbeni zahtevek ali pa njegov
del.

302. člen

Sodišče opozori stranke med postopkom na možnost sodne
poravnave in jim pomaga, da se poravnajo.

Če se narok preloži, se opravi nov narok po možnosti pred
istim senatom.

Pred sodiščem se ne more skleniti poravnava glede zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek
3. člena).

Če se opravi nov narok pred istim senatom, se glavna obravnava nadaljuje in predsednik senata pove na kratko potek
prejšnjih narokov; vendar pa sme senat v tem primeru skleniti,
da se začne obravnava znova.

Če sodišče izda sklep, s katerim ne dovoli sodne poravnave,
počaka s postopkom, dokler sklep ne postane pravnomočen.
308. člen

Če se opravi narok pred spremenjenim senatom, se mora
začeti glavna obravnava znova; vendar pa sme senat potem,
ko so se stranke o tem izjavile, odločiti, da se priče in izvedenci ne zaslišijo znova in da se ne opravi nov ogled, temveč
da se preberejo zapisniki o izvedbi teh dokazov.

Sporazum strank o poravnavi se vpiše v zapisnik.
Sodna poravnava je sklenjena, ko stranki po prečitanju zapisnika o poravnavi podpišeta ta zapisnik.
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Strankam se izda na njihovo zahtevo overjen prepis zapisnika,
v katerem je vpisana poravnava.

odločbo ali je samo del posameznega zahtevka zrel za
končno odločbo, lahko sodišče glede zrelih zahtevkov oziroma dela zahtevka konča obravnavo in izda sodbo (delna
sodba).

309. člen
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti
paziti, ali ne teče morda pravda o predmetu, o katerem je bila
prej sklenjena sodna poravnava; če ugotovi, da teče pravda o
predmetu, o katerem je že sklenjena sodna poravnava, zavrže
tožbo.

Delno sodbo sme izdati sodišče tudi takrat, ko je bila vložena
nasprotna tožba, če je zrel za odločbo samo zahtevek tožbe
ali samo zahtevek nasprotne tožbe.
Pri presoji vprašanja, ali naj izda delno sodbo, upošteva
sodišče zlasti velikost zahtevka ali dela zahtevka, ki je zrel za
odločbo.

310. člen
Kdor namerava vložiti tožbo, lahko poskusi pri okrajnem
sodišču, na območju katerega ima nasprotna stranka prebivališče, doseči sodno poravnavo.

Glede pravnih sredstev in izvršbe se šteje delna sodba za
samostojno sodbo.

Sodišče, ki prejme takšen predlog, povabi nasprotno stranko
in jo seznani s predlogom za poravnavo.

Vmesna sodba

Stroške takega postopka plača predlagatelj.

316. člen

Triindvajseto poglavje

Če je toženec izpodbijal tako podlago kakor tudi višino tožbenega zahtevka, pa je glede podlage stvar zrela za odločbo,
lahko izda sodišče, če je to smotrno, najprej sodbo samo o
podlagi tožbenega zahtevka (vmesna sodba).

SODBA
311. člen

Sodišče počaka z obravnavanjem o višini tožbenega zahtevka, dokler ne postane vmesna sodba pravnomočna.

S sodbo odloči sodišče o zahtevku, ki se tiče glavne stvari in
stranskih terjatev.
Če je več zahtevkov, odloči sodišče praviloma o vseh zahtevkih z eno sodbo.

Sodba na podlagi pripoznave
317. člen

Če je bilo več pravd združenih v skupno obravnavanje, pa je
za razsojo zrela ena sama pravda, se lahko izda sodba samo
glede te pravde.

Če toženec do konca glavne obravnave pripozna tožbeni
zahtevek, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja sodbo,
s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na podlagi pripoznave).

312. člen
Sodišče sme naložiti tožencu, naj opravi določeno dajatev, le
tedaj, če je ta zapadla do konca glavne obravnave.
Če sodišče ugodi zahtevku za preživnino, lahko obsodi
toženca tudi na dajatve, ki še niso zapadle.

Sodišče ne izda sodbe na podlagi pripoznave, čeprav so
izpolnjeni potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s
katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3.
člena).

Sodba, s katero se toženec obsodi, da mora izročiti ali prevzeti stvari, ki so bile dane v najem ali zakup, se lahko izda, še
preden preneha to razmerje.

Izdaja sodbe na podlagi pripoznave se odloži, če je treba, da
se o okoliščinah iz drugega odstavka tega člena poprej dobijo
sporočila.

313. člen

Pripoznavo tožbenega zahtevka na naroku ali v pismeni vlogi
lahko prekliče toženec tudi brez privolitve tožnika do izdaje
sodbe.

Če je tožnik v tožbi zahteval, naj se mu prisodi določena
dajatev, hkrati pa je v tožbi ali do konca glavne obravnave
izjavil, da je pripravljen namesto te dajatve sprejeti drugo
dajatev, izreče sodišče v sodbi, s katero ugodi tožbenemu
zahtevku, da tožencu ni treba izpolniti prve dajatve, če izpolni
drugo.

Sodba na podlagi odpovedi
318. člen

314. člen

Če se tožnik do konca glavne obravnave odpove tožbenemu
zahtevku, izda sodišče brez nadaljnjega obravnavanja sodbo,
s katero zavrne tožbeni zahtevek (sodba na podlagi odpovedi).

Kadar se v sodbi naloži kakšna dajatev, se določi tudi rok, v
katerem se mora izpolniti.

Za odpoved tožbenemu zahtevku ni potrebna privolitev toženca.

Če ni v posebnih predpisih drugače določeno, znaša rok za
izpolnitev dajatve petnajst dni, vendar pa lahko določi sodišče
za dajatve, ki niso denarne, daljši rok. V meničnih in čekovnih
sporih znaša ta rok osem dni.

Sodišče ne izda sodbe na podlagi odpovedi, čeprav so izpolnjeni potrebni pogoji, če spozna, da gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena).

Rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi
prepisa sodbe stranki, kateri je naložena izpolnitev.

Izdaja sodbe na podlagi odpovedi se odloži, če je treba, da se
o okoliščinah iz tretjega odstavka tega člena poprej dobijo
obvestila.

Delna sodba
315. člen

Odpoved tožbenemu zahtevku na naroku ali v pismeni vlogi
lahko tožnik prekliče tudi brez privolitve toženca do izdaje
sodbe.

Če so od več tožbenih zahtevkov zaradi pripoznave ali na
podlagi obravnavanja samo nekateri od njih zreli za končno
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Sodba zaradi izostanka

Izdaja in razglasitev sodbe

319. člen

322. člen
Sodba se izda in razglasi v imenu ljudstva.

Če toženec ne pride na pripravljalni narok do konca naroka,
ali če ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, kadar
pripravljalnega naroka ni bilo, ali če pride na ta narok, pa se
noče spustiti v obravnavanje, ali če odide s tega naroka, ne da
bi oporekal tožbenemu zahtevku, izda sodišče sodbo, s
katero ugodi tožbenemu zahtevku (sodba zaradi izostanka),
če so izpolnjeni tile pogoji:
1. da je bil toženec v redu povabljen;
2. da tožnik predlaga, naj se izda sodba zaradi izostanka;
3. da toženec ni z vlogo oporekal tožbenemu zahtevku;
4. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so
navedena v tožbi;
5. da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v
nasprotju z dokazi, ki jih predloži sam tožnik, ali z dejstvi, ki
so splošno znana;
6. da ni splošno znanih okoliščin, iz katerih izhaja, da toženec
iz opravičenih vzrokov ni mogel priti na narok.

Kadar se opravi glavna obravnava pred senatom, izdajo sodbo
predsednik senata in člani senata, ki so sodelovali na naroku,
na katerem je bila glavna obravnava končana. Takoj po koncu
glavne obravnave izda sodišče sodbo, ki jo razglasi predsednik senata.
V bolj zamotanih zadevah lahko sodišče odloči, da bo sodbo
izdalo pismeno. V takem primeru se sodba ne razglasi, temveč jo sodišče vroči strankam v tridesetih dneh od dneva, ko
je bila glavna obravnava končana.
V primeru iz drugega odstavka 291. člena tega zakona izda
sodišče sodbo in jo vroči strankam najpozneje v tridesetih
dneh od dneva, ko prejme spise oziroma zapisnik. Ta sodba
se ne razglasi.

Čeprav so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka tega člena, pa
sodišče ne izda sodbe zaradi izostanka, če spozna, da gre za
zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena).

323. člen
Kadar se sodba razglasi, prebere predsednik senata javno
izrek sodbe in sporoči na kratko razloge sodbe.

Izdaja sodbe zaradi izostanka se odloži, če je treba, da se o
okoliščinah iz drugega odstavka tega člena poprej preskrbijo
sporočila.

Ob razglasitvi sodbe se lahko sporoči, da je sodišče sklenilo,
da bo o odmeri stroškov odločilo pozneje. V tem primeru
odmeri stroške predsednik senata, odločba pa se vzame v
pismeni sestavek sodbe.

Če iz dejstev, ki so navedena v tožbi, ne izhaja utemeljenost
tožbenega zahtevka, tožba pa na naroku ni bila spremenjena,
izda sodišče sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne.

Če je bila javnost glavne obravnave izključena, se izrek sodbe
vselej javno prebere, sodišče pa odloči, ali in koliko naj se
izključi javnost pri razglasitvi razlogov sodbe.

Izdaja sodbe zaradi izostanka se lahko odloži tudi tedaj, če ni
dokazov, da je bil toženec v redu povabljen, ni pa dvoma, da
mu je bilo vabilo poslano. V tem primeru določi predsednik
senata rok, ki ne sme biti za vročanje v državi daljši kot
trideset dni, za vročanje v tujini pa ne daljši kot šest mesecev,
da se dožene, ali je bil toženec v redu povabljen. Če se v tem
roku ugotovi, da je bil v redu povabljen, izda predsednik
senata sodbo zaradi izostanka.

Vsi navzoči poslušajo branje izreka sodbe stoje.
Pismena izdelava in vročitev sodbe
324. člen

Zoper sodno odločbo, s katero se zavrne predlog tožnika, naj
se izda sodba zaradi izostanka, je dovoljena posebna pritožba.

Sodba mora biti pismeno izdelana v tridesetih dneh od izdaje.

V primerih iz tretjega in petega odstavka tega člena lahko izda
sodišče sodbo zaradi izostanka brez zaslišanja strank.

Strankam se vroči overjen prepis sodbe s poukom, da imajo
pravico vložiti zoper sodbo pravno sredstvo.

Izvirnik sodbe podpiše predsednik senata.

325. člen

Pravnomočnost sodbe

Pismena sodba mora imeti uvod, izrek in obrazložitev.

320. člen

Uvod sodbe obsega: navedbo, da se sodba izreka v imenu
ljudstva, naslov sodišča, ime in priimek predsednika in članov
senata, ime in priimek, poklic in stalno oziroma začasno
prebivališče strank, njihovih zastopnikov in pooblaščencev,
kratko navedbo spornega predmeta, dan, ko je bila končana
glavna obravnava, navedbo strank, njihovih zastopnikov in
pooblaščencev, ki so bili na tej obravnavi navzoči, in dan, ko
je bila sodba izdana.

Sodba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, postane
pravnomočna, kolikor je v njej odločeno o zahtevku tožbe ali
nasprotne tožbe.
Sodišče mora med postopkom ves čas po uradni dolžnosti
paziti, ali je stvar že pravnomočno razsojena. če ugotovi, da je
bila pravda začeta o zahtevku, o katerem je bilo že pravnomočno odločeno, zavrže tožbo.

Izrek sodbe obsega odločbo, s katero je sodišče ugodilo
posameznim zahtevkom, ki se tičejo glavne stvari in stranskih
terjatev, ali jih je zavrnilo, in odločbo o obstoju ali neobstoju
terjatev, ki je bila uveljavljena zaradi pobota (tretji odstavek
320. člena).

če je v sodbi odločeno o terjatvi, ki jo je toženec uveljavljal z
ugovorom zaradi pobota, postane odločba o obstoju ali neobstoju take terjatve pravnomočna.
321. člen

V obrazložitvi navede sodišče zahtevke strank in njihove
navedbe o dejstvih, na katera se ti zahtevki opirajo, dokaze ter
predpise, na katere je oprlo sodbo.

Sodišče je vezano na svojo sodbo, ko je sodba razglašena, če
ni bila razglašena, pa ko je odpravljena.

V obrazložitvi sodbe zaradi izostanka sodbe na podlagi pripoznave ali sodbe na podlagi odpovedi se navedejo samo
razlogi, ki opravičujejo tako sodbo.

Nasproti strankam ima sodba učinek šele od dneva, ko jim je
vročena.
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Dopolnilna sodba

overjenem prepisu samo tedaj, če je zoper ta sklep dovoljena
posebna pritožba, če se lahko na podlagi sklepa takoj zahteva
izvršba, ali če to zahteva vodstvo pravde.

326. člen

Sodišče je vezano na svoje sklepe, če se ti ne nanašajo na
vodstvo pravde ali če ni s tem zakonom določeno kaj drugega.

Če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih, o katerih bi moralo
odločiti s sodbo, ali ni odločilo o delu zahtevka, lahko stranka
v petnajstih dneh od prejema sodbe predlaga pravdnemu
sodišču, naj se sodba dopolni.

Kadar se sklep ne vroči pismeno, ima nasproti strankam
učinek takoj, ko je razglašen.

Prepozen ali neutemeljen predlog za dopolnitev sodbe zavrže
oziroma zavrne predsednik senata brez naroka.

331. člen
Sklepi, ki jih izda sodišče izven naroka, se sporočijo strankam
z vročitvijo overjenega prepisa.

327. člen
Če predsednik senata spozna, da je predlog za dopolnitev
sodbe utemeljen, razpiše glavno obravnavo pred senatom, da
se izda sodba o zahtevku, o katerem ni bilo odločeno (dopolnilna sodba).

če se s sklepom zavrne predlog ene stranke brez prejšnjega
zaslišanja nasprotne stranke, se tej stranki sklep ne vroči.

Dopolnilna sodba se lahko izda tudi brez nove glavne obravnave, če naj jo izda isti senat, ki je izdal prvotno sodbo,
zahtevek, glede katerega se zahteva dopolnitev, pa je bil
zadosti obravnavan.

Sklep mora biti obrazložen, če se z njim zavrača predlog
stranke ali če se z njim odloča o predlogih strank, ki si med
seboj nasprotujejo, lahko pa je obrazložen tudi v drugih
primerih, kadar je to potrebno.

332. člen

Če senat spozna, da je predlog za dopolnilno sodbo prepozen
ali neutemeljen, ga s sklepom zavrže oziroma zavrne.

Pismeni sestavek sklepa mora vselej obsegati uvod in izrek,
obrazložitev pa le tedaj, če mora biti sklep po prvem odstavku
tega člena obrazložen.

Če se tiče predlog za dopolnitev sodbe samo stroškov
postopka, odloči o njem predsednik senata brez naroka.

333. člen

328. člen

Pravnomočni sklepi o kaznih, izrečenih po tem zakonu, se
izvršijo po uradni dolžnosti.

Če je poleg predloga za dopolnitev sodbe vložena tudi pritožba zoper sodbo, sodišče prve stopnje počaka in ne pošlje
pritožbe sodišču druge stopnje, dokler ne odloči o predlogu
za dopolnitev sodbe in ne preteče rok za pritožbo zoper to
odločbo.

334. člen
Določbe 314. člena, drugega odstavka 321. člena, drugega
odstavka 322. člena, drugega odstavka 323. člena in členom
324 do 329 tega zakona veljajo smiselno tudi za sklepe.

Če se zoper odločbo o dopolnitvi sodbe vloži pritožba, se ta
pritožba skupaj s pritožbo zoper prvotno sodbo pošlje
sodišču druge stopnje.

B. Postopek s pravnimi sredstvi
Petindvajseto poglavje

Če se izpodbija sodba prve stopnje s pritožbo samo zaradi
tega, ker sodišče prve stopnje ni s sodbo odločilo o vseh
zahtevkih strank, ki so bili predmet pravde, se šteje pritožba
za predlog stranke, naj se izda dopolnilna sodba.

REDNA PRAVNA SREDSTVA
1. Pritožba zoper sodbo

Poprava sodbe

Pravica pritožbe

329. člen

335. člen

Predsednik senata popravi vsak čas napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnost prepisa sodbe z izvirnikom.

Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti
v petnajstih dneh od vročitve prepisa sodbe, če ni v tem
zakonu določen kakšen drug rok. V meničnih in čekovnih
sporih znaša ta rok osem dni.

O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu
izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Pravočasna pritožba ovira, da bi postala sodba pravnomočna
v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija.

Če se izvirnik in prepis sodbe ne ujemata glede kakšne odločitve, ki je vsebovana v izreku sodbe, se vročijo strankam
popravljeni prepisi sodbe s pripombo, da ses tem prepisom
nadomešča prejšnji prepis. V takšnem primeru teče rok za
pravno sredstvo glede popravljenega dela sodbe od dneva, ko
je bil strankam vročen popravljeni prepis sodbe.

O pritožbi zoper sodbo odloča sodišče druge stopnje.
336. člen
Stranka se lahko odpove pravici pritožbe od trenutka, ko je
sodba razglašena, če se sodba ne razglasi, pa od takrat, ko ji
je vročen njen prepis.

O popravi sodbe lahko odloči sodišče brez zaslišanja strank.
Štiriindvajseto poglavje

Dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, lahko stranka
umakne že vloženo pritožbo.

SKLEP

Odpoved pritožbi in umik pritožbe se ne moreta preklicati.

330. člen

Vsebina pritožbe

Vse sklepe, ki se izdajajo na naroku, razglasi predsednik
senata.

337. člen

Sklep, ki je bil razglašen na naroku, se vroči strankam v
poročevalec, št. 43

Pritožba mora obsegati:
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1) navedbo sodbe, zoper katero se vlaga;
2) izjavo, da se sodba izpodbija v celoti ali v določenem delu;
3) pritožbene razloge;
4) podpis pritožnika.

vzeta v sodbo, nepravilno odločilo, da je pristojno, stranka pa
se je zaradi tega pritožila;
6. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona oprlo
svojo odločbo na nedovoljena razpolaganja strank (tretji
odstavek 3. člena);
7. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona izdalo
sodbo zaradi izostanka, sodbo na podlagi pripoznave ali
sodbo na podlagi odpovedi;
8. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti pa z
opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
sodiščem;
9. če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona zavrnilo
zahtevo stranke, da bi uporabljala v postopku svoj jezik ter v
svojem jeziku spremljala postopek, stranka pa se je zaradi
tega pritožila;
10. če je sodišče izdalo sodbo brez glavne obravnave, pa bi
bilo moralo opraviti glavno obravnavo;
11. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo,
ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena;
12. če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda,
ali o katerem je bilo že prej pravnomočno razsojeno, ali o
katerem je bila že sklenjena sodna poravnava;
13. če je bila v nasprotju z zakonom Izključena javnost glavne
obravnave;
14. če ima sodba pomanjkljivosti, zaradi katerih se ne more
preizkusiti, zlasti pa, če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali razlogom sodbe ali če sodba sploh nima
razlogov ali v njej niso navedeni razlogi o odločilnih dejstvih,
ali so ti razlogi nejasni ali med seboj v nasprotju; ali če je o
odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar se navaja v razlogih sodbe o vsebini listin ali zapisnikov o izpovedbah v
postopku, in med samimi temi listinami oziroma zapisniki.

338. člen
Če se po podatkih pritožbe ne more ugotoviti, katera sodba se
izpodbija, ali če pritožba ni podpisana (nepopolna pritožba),
zahteva sodišče prve stopnje s sklepom, zoper katerega ni
pritožbe, naj jo pritožnik v določenem roku dopolni ali
popravi kot je to določeno v prvem odstavku 103. člena tega
zakona.
Če pritožnik v določenem roku ne ustreže tej zahtevi, sodišče
prve stopnje s sklepom zavrže pritožbo kot nepopolno.
Če je pritožba vsebinsko še drugače pomanjkljiva, jo sodišče
prve stopnje pošlje sodišču druge stopnje, ne da bi zahtevalo
od pritožnika, naj jo dopolni oziroma popravi.
339. člen
V pritožbi sme pritožnik navajati nova dejstva in predlagati
nove dokaze le, če izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel
navesti oziroma predložiti do konca glavne obravnave.
Predsednik senata sodišča prve stopnje po potrebi sam ali na
zahtevo sodnika poročevalca sodišča druge stopnje s poizvedbami ali na naroku preveri resničnost pritožnikovih navedb.
Ugovor pobota, ki ni bil uveljavljan pred sodiščem prve stopnje, se ne more uveljavljati v pritožbi.
Razlogi, iz katerih se sme sodba izpodbijati
340. člen
Sodba se sme izpodbijati:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka;
2. zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja;
3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

342. člen
Zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja je
podana, če je sodišče kakšno odločilno dejstvo napačno
ugotovilo oziroma če ga ni ugotovilo.

Sodba zaradi izostanka se ne more izpodbijati zaradi zmotne
ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

343. člen

Sodba na podlagi pripoznave in sodba na podlagi odpovedi'
se lahko izpodbijata zaradi bistvene kršitve določb pravdnega
postopka ali zaradi tega, ker je bila izjava o pripoznavi oziroma o odpovedi dana v zmoti ali pod vplivom prisile ali
zvijače.

Napačna uporaba materialnega prava je podana, če sodišče
ni uporabilo določb materialnega prava, ki bi jih bilo moralo
uporabiti, ali če jih ni uporabilo pravilno.
Postopek s pritožbo

341. člen
Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je podana, če
sodišče med postopkom ni uporabilo kakšne določbe tega
zakona ali jo je uporabilo nepravilno, pa je to vplivalo ali
moglo vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe.

344. člen
Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi
stopnji, v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno
stranko

Bistvena kršitev določb pravdnega postopka je vselej podana:

345. člen

1. če je bilo sodišče nepravilno sestavljeno, stranka pa se je.
zaradi tega pritožila, ali če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik
ali sodnik porotnik, ki ni sodeloval na glavni obravnavi;
2. če je pri izdaji sodbe sodeloval sodnik ali sodnik porotnikO
ki bi bil moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka prvega
odstavka 69. člena) oziroma ki je bil s sklepom sodišča
izločen;
3. če je bilo odločeno o zahtevku v sporu, ki ne spada v sodno
pristojnost (17. člen);
4. če je sodišče odločilo o tožbenem zahtevku, za katerega je
stvarno pristojno višje sodišče iste vrste ali sodišče druge
vrste, ali če je na ugovor stranke v odločbi, ki je bila vzeta v
sodbo, nepravilno odločilo, da je krajevno pristojno, stranka
pa se je zaradi tega pritožila;
5. če je sodišče na ugovor stranke, da gre za spor, glede
katerega je bil sklenjen arbitražni dogovor, v odločbi, ki je bila

Prepozno, nepopolno (prvi odstavek 338. člena) ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik senata sodišča
prve stopnje brez naroka.
Pritožba je prepozna, če je bila vložena po preteku zakonskega roka zanjo.
Pritožba je nedovoljena, če jo je vložila oseba, ki ni imela te
pravice, ali oseba, ki se je pritožbi odpovedala ali jo umaknila,
ali če pritožnik ni imel pravnega interesa za pritožbo.
346. člen
Izvod pravočasne, popolne in dovoljene pritožbe vroči
sodišče prve stopnje nasprotni stranki, ki sme nato v osmih
dneh od njenega prejema podati temu sodišču odgovor na
pritožbo.
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Izvod odgovora na pritožbo vroči sodišče prve stopnje pritožniku.

Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v mejah
razlogov, ki so navedeni v pritožbi, pri tem pa pazi po uradni
dolžnosti na bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz
drugega odstavka 341. člena tega zakona in na pravilno
uporabo materialnega prava.

Prepozen odgovor na pritožbo se ne zavrže, temveč se pošlje
sodišču druge stopnje, ki ga upošteva, če je to še mogoče.
347. člen

Sodišče druge stopnje pazi na prekoračitev tožbenega zahtevka samo na zahtevo stranke.

Ko dobi odgovor na pritožbo ali ko izteče rok za odgovor na
pritožbo, pošlje predsednik senata pritožbo in odgovor na
pritožbo, če je bil vložen, z vsemi spisi sodišču druge stopnje.

Odločbe sodiiča druge stopnje o pritožbi
353. člen

Če pritožnik trdi, da so bile v postopku na prvi stopnje prekršene določbe pravdnega postopka, da predsednik senata
sodišča prve stopnje pojasnilo k navedbam v pritožbi, ki se
tičejo teh kršitev, po potrebi pa opravi tudi poizvedbe, da
ugotovi, ali so navedbe v pritožbi resnične.

Sodišče druge stopnje lahko na seji senata ali na podlagi
opravljene obravnave zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali kot nedovoljeno; ali jo zavrne kot neutemeljeno in
potrdi sodbo sodišča prve stopnje; ali razveljavi to sodbo in
pošlje zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje; ali razveljavi sodbo prve stopnje in zavrže tožbo; ali spremeni sodbo
prve stopnje.

348. člen
Ko prispejo spisi s pritožbo k sodišču druge stopnje, pripravi
sodnik poročevalec poročilo za obravnavanje zadeve na pritožbenem senatu.

Sodišče druge stopnje lahko razveljavi sodbo tudi tedaj, če
stranka zahteva spremembo, in lahko spremeni sodbo, čeprav
stranka zahteva, naj se razveljavi.

Sodnik poročevalec si lahko po potrebi od sodišča prve
stopnje priskrbi poročilo o kršitvah določb postopka in zahteva, naj se za ugotovitev teh kršitev opravijo poizvedbe.

354. člen
Sodišče druge stopnje zavrže s sklepom prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo, če tega ni storilo sodišče prve
stopnje (345. člen).

349. člen
Sodišče druge stopnje odloča o pritožbi praviloma brez
obravnave.

355. člen

Če senat sodišča druge stopnje spozna, da je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja ponoviti že izvedene
dokaze pred sodiščem druge stopnje, mora razpisati obravnavo.

Sodišče druge stopnje zavrne s sodbo pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sodbo prve stopnje, če spozna, da niso podani
razlogi, iz katerih se sodba lahko izpodbija, in ne razlogi, na
katere mora paziti po uradni dolžnosti.

350. člen

356. člen

Na obravnavo se povabijo stranke oziroma njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci in pa tiste priče in izvedenci, za
katere sodišče sklene, da jih bo zaslišalo.

Sodišče druge stopnje razveljavi s sklepom sodbo prve stopnje, če ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka (341. člen), in vrne zadevo istemu sodišču
prve stopnje, ali pa jo odstopi pristojnemu sodišču prve stopnje, da opravi novo glavno obravnavo. V tem sklepu odloči
sodišče druge stopnje tudi o tem, katera dejanja, ki jih zajema
bistvena kršitev določb pravdnega postopka, se razveljavijo.

Če ne pride na obravnavo katera od strank ali ne pride nobena
stranka, obravnava sodišče pritožbo in izda odločbo, upoštevajoč zlasti tisto, kar je navedeno v pritožbi in v odgovoru na
pritožbo.

Če so bile v postopku pred sodiščem prve stopnje prekršene
določbe 3. in 12. točke drugega odstavka 341. člena tega
zakona, razveljavi sodišče druge stopnje sodbo prve stopnje
in zavrže tožbo.

Obravnava pred sodiščem druge stopnje se začne s poročilom poročevalca, ki razloži stanje stvari, ne da bi dal svoje
mnenje o utemeljenosti pritožbe.
Nato se prebere sodba ali del sodbe, na katerega se nanaša
pritožba, po potrebi pa tudi zapisnik o glavni obravnavi pred
sodiščem prve stopnje, potem pa pritožnik obrazloži svojo
pritožbo, nasprotna stranka pa odgovor na pritožbo.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve stopnje prekršena
določba 11. točke drugega odstavka 341. člena tega zakona,
razveljavi sodišče druge stopnje glede na naravo kršitve
sodbo prve stopnje, in vrne zadevo pristojemu sodišču prve
stopnje ali pa razveljavi sodbo prve stopnje in zavrže tožbo.

Na obravnavi stranka ne more navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov, niti uveljavljati ugovora pobota, ki ga ni
uveljavljala pred sodiščem prve stopnje.

357. člen
Če sodišče druge stopnje na seji senata ali na obravnavi
spozna, da je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja
ugotoviti nova dejstva ali izvesti nove dokaze, ali da je bilo
zaradi zmotne uporabe materialnega prava dejansko stanje
nepopolno ugotovljeno, razveljavi sodbo prve stopnje in vrne
zadevo sodišču prve stopnje v novo sojenje.

351. člen
Če ni v 349. in 350. členu tega zakona določeno kaj drugega,
veljajo določbe o glavni obravnavi pred sodiščem prve stopnje (281. do 306. člen) smiselno tudi za obravnavo pred
sodiščem druge stopnje.

358. člen

Meje preizkusa sodbe prve stopnje

Če sodišče druge stopnje razveljavi sodbo sodišča prve stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje, lahko odredi, da se
opravi nova glavna obravnava pred drugim senatom.

352. člen
Sodišče druge stopnje preizkusi sodbo prve stopnje v tistem
delu, v katerem se izpodbija s pritožbo; če pa se iz pritožbe ne
vidi, v katerem delu se sodba izpodbija, preizkusi sodbo v
tistem delu, v katerem stranka ni zmagala v sporu.
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359. člen
Če ugotovi, da je bil s sodbo prve stopnje prekoračen tožbeni
zahtevek, sodišče druge stopnje glede na naravo prekoračitve
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tožbenega zahtevka s sklepom razveljavi sodbo sodišča prve
stopnje in mu vrne zadevo v novo sojenje oziroma s sodbo
spremeni izpodbijano odločbo.

Sklep, zoper katerega ni posebne pritožbe, se lahko takoj
izvrši.
367. člen

360. člen

Ko odloča o pritožbi, lahko sodišče druge stopnje;

Sodišče druge stopnje mora s sodbo spremeniti sodbo
sodišča prve stopnje:
1. če ugotovi na podlagi obravnave drugačno dejansko stanje,
kakor pa je ugotovljeno v sodbi prve stopnje;
2. če je sodišče prve stopnje zmotno presodilo listine ali
posredno izvedene dokaze, njegova odločba pa se opira
samo na te dokaze;
3. če je sodišče prve stopnje iz ugotovljenih dejstev nepravilno sklepalo na obstoj drugih dejstev, sodba pa se opira na
ta dejstva;
4. če misli, da je dejansko stanje v sodbi prve stopnje pravilno
ugotovljeno, da pa je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo
materialno pravo.

1. zavrže pritožbo kot prepozno, nepopolno ali nedovoljeno
(prvi, drugi in tretji odstavek 345. člena ter prvi odstavek 365.
člena);
2. zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi sklep sodišča
prve stopnje;
3. ugodi pritožbi in sklep spremeni ali razveljavi in po potrebi
vrne zadevo v nov postopek.
368. člen
V postopku s pritožbo zoper sklep se uporabljajo smiselno
določbe, ki veljajo za pritožbo zoper sodbo, razen določb o
odgovoru na pritožbo in o obravnavi pred sodiščem druge
stopnje.

361. člen
Sodišče druge stopnje ne sme spremeniti sodbe v škodo
stranke, ki se je pritožila, če se je pritožila samo ona.

šestindvajseto poglavje
IZREDNA PRAVNA SREDSTVA

362. člen

1. Revizija

V obrazložitvi sodbe oziroma sklepa mora sodišče druge
stopnje presoditi navedbe pritožbe, ki so odločilnega
pomena, in navesti razloge, ki jih je upoštevalo po uradni
dolžnosti.

369. člen
Zoper pravnomočno sodbo, izdano .na drugi stopnji, lahko
stranke vložijo revizijo v tridesetih dneh od vročitve prepisa
sodbe.

Kadar se sodba prve stopnje razveljavi zaradi bistvenih kršitev
določb pravdnega postopka, je treba v obrazložitvi navesti,
katere določbe so bile prekršene in v čem je kršitev.

V premoženjskih sporih je revizija dovoljena, če vrednost
izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 800.000 tolarjev.

Če se sodba prve stopnje razveljavi in zadeva vrne sodišču
prve stopnje v novo sojenje, da pravilno ugotovi dejansko
stanje, se navede, v čem so pomanjkljivosti pri ugotovitvi
dejanskega stanja oziroma zakaj so nova dejstva in novi
dokazi pomembni za pravilno odločbo in zakaj vplivajo na
tako odločbo.

Revizija je vselej dovoljena:
1. v sporih o preživljanju;
2. v odškodninskih sporih za izgubljeno preživljanje zaradi
smrti preživljalca;
3. v sporih iz avtorske pravice;
4. v sporih, ki se tičejo varstva in uporabe izumov in znakov
razlikovanja ali pravice do uporabe firme in v sporih v zvezi z
varstvom konkurence;

363. člen
Sodišče druge stopnje vrne vse spise sodišču prve stopnje z
zadostnim številom overjenih prepisov svoje odločbe, da jih
izroči strankam in drugim prizadetim osebam.
364. člen

370. člen

Sodišče prve stopnje mora opraviti vsa pravdna dejanja in
obravnavati vsa sporna vprašanja, na katera je opozorilo
sodišče druge stopnje v svojem sklepu.

O reviziji odloča Vrhovno sodišče.

Na novi glavni obravnavi smejo navajati stranke tudi nova
dejstva in predlagati nove dokaze.

Vložena revizija ne zadrži izvršitve pravnomočne sodbe, zoper
katero je vložena.

Če se sodba razveljavi zaradi tega, ker jo je izdalo nepristojno
sodišče, se opravi nova obravnava pred sodiščem prve stopnje po določbah, ki veljajo za glavno obravnavo, če se spremeni senat (tretji odstavek 302. člena).

372. člen

371. člen

Revizija se lahko vloži:
1. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 341. člena tega zakona, razen če se kršitev
nanaša na krajevno pristojnost (4. točka drugega odstavka
341. člena) ali na pristojnost arbitraže (5. točka drugega
odstavka 341. člena), če je sodišče prve stopnje izdalo sodbo
brez glavne obravnave, čeprav bi jo moralo opraviti (10. točka
drugega odstavka 341. člena), če je bilo odločeno o zahtevku,
o katerem že teče pravda (12. točka drugega odstavka 341.
člena) ali če je bila v nasprotju z zakonom izključena javnost
glavne obravnave (13. točka drugega odstavka 341. člena);
2. zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz
prvega odstavka 341. člena tega zakona v postopku pred
sodiščem druge stopnje;
3. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka je revizija dopustna
samo, če je bila ta kršitev storjena šele v postopku pred
sodiščem druge stopnje.

2. Pritožba zoper sklep
365. člen
Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, če ni v
tem zakonu določeno, da ni pritožbe.
Če ta zakon izrečno določa, da ni posebne pritožbe, se sme
sklep sodišča prve stopnje izpodbijati samo v pritožbi zoper
končno odločbo.
366. člen
Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa, če ni s tem zakonom drugače predpisano.
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Revizije ni mogoče vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

katerih je dopustna revizija, razen kršitev iz drugega in tretjega odstavka tega člena, revizijsko sodišče s sklepom v celoti
ali deloma razveljavi sodbo sodišča druge stopnje in sodišča
prve stopnje ali samo sodbo sodišča druge stopnje in vrne
zadevo v novo sojenje istemu ali drugemu senatu sodišča
prve ali druge stopnje oziroma drugemu pristojnemu sodišču.

Zoper sodbo druge stopnje, s katero se potrjuje sodba na
podlagi pripoznave ali sodba na podlagi odpovedi je revizija
dopustna samo zaradi razlogov iz 1. in 2. točke prvega
odstavka in iz drugega odstavka tega člena.

Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge stopnje
storjena kršitev iz 3. ali 12. točke drugega odstavka 341. člena
tega zakona, razen če je bilo odločeno o zahtevku, o katerem
že teče pravda, revizijsko sodišče s sklepom razveljavi izdane
odločbe in zavrže tožbo.
Če je bila v postopku pred sodiščem prve ali druge stopnje
storjena kršitev iz 11. točke drugega odstavka 341. člena tega
zakona, ravna revizijsko sodišče, glede na naravo kršitve, po
prvem ali drugem odstavku tega člena.

373. člen
Revizijsko sodišče preizkusi izpodbijano sodbo samo v tistem
delu. v katerem se izpodbija z revizijo, in v mejah razlogov, ki
so v njej navedeni, pri čemer pazi po uradni dolžnosti, ali ni
morda podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz
11. točke drugega odstavka 341. člena tega zakona, in na
pravilno uporabo materialnega prava.
374. člen

382. člen

Stranke smejo navajati v reviziji nova dejstva in predlagati
nove dokaze samo tedaj, če se tičejo bistvenih kršitev določb
pravdnega postopka, zaradi katerih se lahko vloži revizija.

Če ugotovi, da je bilo materialno pravo zmotno uporabljeno,
ugodi revizijsko sodišče s sodbo reviziji in spremeni izpodbijano sodbo.
Če ugotovi, da je bilo zaradi zmotne uporabe materialnega
prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno in da zato ni
pogojev za spremembo izpodbijane sodbe, ugodi revizijsko
sodišče s sklepom reviziji in v celoti ali deloma razveljavi
sodbo sodišča prve in druge stopnje ali samo sodbo sodišča
druge stopnje in vrne zadevo v novo sojenje istemu ali drugemu senatu sodišča prve oziroma druge stopnje.

375. člen
Revizija se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo prve stopnje,
in sicer v zadostnem številu izvodov za sodišče, nasprotno
stranko in državnega tožilca Republike Slovenije.
376. člen
Prepozno, nepopolnp ali nedovoljeno revizijo zavrže s sklepom predsednik senata sodišča prve stopnje brez naroka.

383. člen

Revizija je nedovoljena, če jo vloži nekdo, ki nima te pravice,
nekdo, ki jo je umaknil, ali nekdo, ki zanjo nima pravnega
interesa, ali če je vložena zoper sodbo, zoper katero je po
zakonu ni mogoče vložiti.

Če ugotovi, da je bil s pravnomočno sodbo, izdano na drugi
stopnji, prekoračen tožbeni zahtevek, revizijsko sodišče glede
na naravo prekoračitve s sklepom razveljavi sodbo sodišča
druge stopnje in vrne zadevo v novo sojenje sodišču druge
stopnje oziroma s sodbo spremeni izpodbijano sodbo.

377. člen

384. člen
Odločba revizijskega sodišča se pošlje sodišču prve stopnje
po sodišču druge stopnje.

Izvod pravočasne, popolne in dovoljene revizije pošlje predsednik senata sodišča prve stopnje nasprotni stranki in državnemu tožilcu Republike Slovenije.

Izvod odločbe revizijskega sodišča je treba poslati tudi državnemu tožilcu Republike Slovenije.

Državnemu tožilcu Republike Slovenije je treba poslati skupaj
z revizijo tudi prepis sodbe, zoper katero je revizija vložena.

385. člen
Če ni v členih 369 do 384 tega zakona določeno kaj drugega,
veljajo v postopku z revizijo smiselno določbe iz tega zakona
o pritožbi zoper sodbo iz drugega in tretjega odstavka 336.
člena, 337., 338. in 343. člena, drugega in tretjega odstavka
346. člena, drugega odstavka 347. člena, 348., 353., 358. člena
in členov 361 do 364 tega zakona.

Nasprotna stranka lahko v tridesetih dneh od vročitve revizije
poda sodišču nanjo odgovor, državni tožilec Republike Slovenije pa se lahko izjavi o njej.
Ko dobi odgovor oziroma izjavo o reviziji ali ko poteče rok za
odgovor oziroma izjavo, pošlje predsednik senata sodišča
prve stopnje revizijo in morebitni odgovor nanjo oziroma
morebitno izjavo o njej z vsemi spisi po sodišču druge stopnje
revizijskemu sodišču.

386. člen
Stranke lahko vložijo revizijo tudi zoper sklep sodišča druge
stopnje, s katerim je bil postopek pravnomočno končan.

378. člen
O reviziji odloča revizijsko sodišče brez obravnave.

Revizije zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni v sporih,
v katerih ne bi bila dovoljena revizija zoper pravnomočno
sodbo (drugi in tretji odstavek 369. člena).

379. člen
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno revizijo zavrže revizijsko sodišče s sklepom, če ni storilo tega v mejah svojih pravic
(376. člen) že sodišče prve stopnje.

Revizija je vselej dovoljena zoper sklep, s katerim je sodišče
druge stopnje zavrglo vloženo pritožbo oziroma s katerim je
potrdilo sklep sodišča prve stopnje, da se revizija zavrže.

380. člen

V postopku z revizijo zoper sklep se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona o reviziji zoper sodbo.

Revizijsko sodišče s sodbo zavrne revizijo kot neutemeljeno,
če ugotovi, da niso podani razlogi, zaradi katerih je bila
vložena, in ne razlogi, na katere mora paziti po uradni dolžnosti.

2. Zahteva za varstvo zakonitosti
387. člen

381. člen

Zoper pravnomočno sodno odločbo lahko vloži državni tožilec Republike Slovenije v treh mesecih zahtevo za varstvo
zakonitosti.

Če ugotovi bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz
prvega ali drugega odstavka 341. člena teqa zakona, zaradi
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Rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti iz prvega
odstavka tega člena se šteje:
1. zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, zoper katero ni bila
vložena pritožba - od dneva, od katerega odločbe ni bilo več
mogoče izpodbijati s pritožbo;
2. zoper odločbo, izdano na drugi stopnji, zoper katero ni bila
vložena revizija - od dneva, ko je bila odločba vročena tisti
stranki, kateri je bila vročena pozneje.
Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena, izdano na drugi
stopnji, zoper katero so stranke vložile revizijo, lahko vloži
državni tožilec zahtevo za varstvo zakonitosti samo v tridesetih dneh od dneva, ko mu je bila vročena revizija tiste stranke,
katere revizija mu je bila vročena prej (prvi odstavek 377.
člena).

3. Tožba za razveljavitev sodne poravnave
394. člen
Stranke lahko sklenjeno sodno poravnavo izpodbijajo s tožbo
za razveljavitev sodne poravnave.
Tožba za razveljavitev sodne poravnave se lahko vloži:
1. zaradi tega, ker je bila sodna poravnava sklenjena v zmoti
ali pod vplivom sile ali zvijače;
2. zaradi tega, ker je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval
sodnik ali sodnik porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen
(1. do 5. točka prvega odstavka 69. člena), oziroma ki je bil s
sklepom sodišča izločen;
3. če je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval nekdo, ki ne
more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna oseba,
ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati, ali če
pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti zastopnik
ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za
pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali če pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena.

Zahteve za varstvo zakonitosti ni zoper odločbo, ki jo je na
revizijo ali zahtevo za varstvo zakonitosti izdalo Vrhovno
sodišče.
388. člen
O zahtevi za varstvo zakonitosti odloča Vrhovno sodišče.
389. člen

395. člen

Državni tožilec lahko vloži zahtevo za varstvo zakonitosti:
1. zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka iz
prvega in drugega odstavka 341. člena tega zakona, razen če
se kršitev nanaša na krajevno pristojnost (4. točka drugega
odstavka 341. člena) ali na pristojnost arbitraže (5. točka
drugega odstavka 341. člena), če je sodišče prve stopnje
izdalo sodbo brez glavne obravnave, moralo pa bi bilo opraviti
glavno obravnavo (10. točka drugega odstavka 341. člena), če
je bilo odločeno o zahtevku, o katerem že teče pravda (12.
točka drugega odstavka 341. člena) ali če je bila v nasprotju z
zakonom izključena javnost glavne obravnave (13. točka drugega odstavka 341. člena);
2. zaradi zmotne uporabe materialnega prava.

Tožbo za razveljavitev sodne poravnave lahko stranka vloži v
treh mesecih od dneva, ko je zvedela za razlog za razveljavitev.
Po preteku treh let od dneva, ko je bila sodna poravnava
sklenjena, se tožba za razveljavitev sodne poravnave ne more
več vložiti.
Tožba za razveljavitev sodne poravnave se vloži vselej pri
sodišču, pred katerim je bila sodna poravnava sklenjena.
O tožbi za razveljavitev sodne poravnave odloča sodišče v
sestavi, ki jo določa zakon za odločanje o spornem predmetu,
o katerem je bila sodna poravnava sklenjena.

Državni tožilec ne more vložiti zahteve za varstvo zakonitosti
zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka in tudi ne zaradi
zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Če ni v 394. in 395. členu tega zakona drugače določeno, se v
postopku s tožbo za razveljavitev sodne poravnave uporabljajo določbe 2. odstavka 399. člena ter 400. do 402. člena tega
zakona.

390. člen
Po prvem odstavku 381. člena tega zakona ravna sodišče, ki je
pristojno odločati o zahtevi za varstvo zakonitosti, tudi kadar
ugotovi, da je podana bistvena kršitev določb pravdnega
postopka iz prvega odstavka 341. člena tega zakona, ki je bila
storjena v postopku pred sodiščem prve stopnje.

4. Obnova postopka
396. člen
Postopek, ki je s sodno odločbo pravnomočno končan, se
lahko na predlog stranke obnovi:
1. če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik oziroma sodnik
porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka
prvega odstavka 69. člena) oziroma ki je bil s sklepom sodišča
izločen;
2. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
sodiščem;
3. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo,
ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena;
4. če se opira sodna odločba na krivo izpovedbo priče ali
izvedenca;
5. če se opira sodna odločba na ponarejeno listino ali na
listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina;
6. če je prišlo do sodne odločbe zaradi kaznivega dejanja
sodnika oziroma sodnika porotnika, zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca stranke, nasprotne stranke
ali koga drugega;
7. če pridobi stranka možnost uporabiti pravnomočno

391. člen
Če sta zoper isto odločbo vloženi revizija in zahteva za varstvo
zakonitosti, odloči Vrhovno sodišče o obeh pravnih sredstvih
z eno odločbo.
392. člen
O seji, na kateri bo sodišče odločilo o zahtevi za varstvo
zakonitosti, je treba obvestiti državnega tožilca Republike
Slovenije.
393. člen
Pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti se omeji
sodišče samo na preizkus kršitev, ki jih uveljavlja državni
tožilec v svoji zahtevi.
Če ni v členih 387 do 392 tega zakona določeno kaj drugega,
se v postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti uporabljajo
smiselno določbe 371. člena, členov 374 do 362 ter 384. in
385. člena tega zakona.
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odločbo sodišča, ki je bila prej izdana o istem zahtevku med
istima strankama;
8. če se opira sodna odločba na drugo sodno odločbo ali na
odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta odločba
pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena;
9. če zve stranka za nova dejstva ali pa najde ali pridobi
možnost uporabiti nove dokaze, na
podlagi katerih bi bila lahko izdana zanjo ugodnejša odločba,
če bi bila ta dejstva oziroma če bi bili ti dokazi uporabljeni v
prejšnjem postopku.

Če predsednik senata ne zavrže predloga, vroči izvod predloga nasprotni stranki po določbah 137. člena tega zakona; ta
ima pravico v petnajstih dneh nanj odgovoriti. Ko prispe k
sodišču odgovor na predlog ali ko poteče rok za dogovor,
določi predsednik senata narok za obravnavanje predloga.
Če se zahteva obnova postopka iz razloga, ki je naveden v 9.
točki 396. člena tega zakona, lahko predsednik senata združi
obravnavanje predloga za obnovo postopka z obravnavanjem
glavne stvari.
401. člen

397. člen

Narok za obravnavanje predloga za obnovo postopka se
opravi pred predsednikom senata sodišča prve stopnje, razen
če je obravnavanje predloga združeno z obravnavanjem
glavne stvari.

Iz razlogov, ki so našteti v 1., 2. in 3. točki 396. člena tega
zakona, se ne more zahtevati obnova postopka, če je bil tak
razlog brez uspeha uveljavljen v prejšnjem postopku.

402. člen

Zaradi okoliščin, ki so naštete v 1., 7., 8. in 9. točki 396. člena
tega zakona, se sme dovoliti obnova postopka samo, če jih
stranka brez svoje krivde ni mogla uveljavljati, preden je bil
prejšnji postopek končan s pravnomočno sodno odločbo.

Po naroku za obravnavanje predloga izda predsednik senata
sodišča prve stopnje odločbo o predlogu, razen če se nanaša
razlog za obnovo postopka izključno le na postopek pred
višjim sodiščem (403. člen).

398. člen
Predlog za obnovo postopka se vloži v tridesetih dneh, in
sicer:
1. v primeru iz 1. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko je
stranka zvedela za ta razlog;
2. v primeru iz 2. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko je
bila odločba vročena stranki;
3. v primerih iz 3. točke 396. člena tega zakona, če se je
postopka kot tožnik ali kot toženec udeležil nekdo, ki ne more
biti stranka v postopku, od dneva, ko je bila vročena odločba;
če stranke, ki je pravna oseba, ni zastopal pooblaščenec ali če
pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti zastopnik,
od dneva, ko je bila odločba vročena stranki oziroma pooblaščenec ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, pa od dneva, ko je stranka zvedela za
ta razlog;
4. v primerih iz 4. do 6. točke 396. člena tega zakona od dneva,
ko je stranka zvedela za pravnomočno sodbo v kazenskem
postopku, če se kazenski postopek ne more izvesti, pa od
dneva, ko je zvedela za ustavitev ali za okoliščine, zaradi
katerih se postopek ne more uvesti;
5. v primerih iz 7. in 8. točke 396. člena tega zakona od dneva,
ko je stranka mogla uporabiti pravnomočno odločbo, ki je
razlog za obnovo postopka;
6. v primeru iz 9. točke 396. člena tega zakona od dneva, ko je
stranka mogla navesti sodišču nova dejstva oziroma nova
dokazila.

V sklepu, s katerim se dovoli obnova postopka, se izreče, da
se razveljavi odločba, ki je bila izdana v prejšnjem postopku.
Predsednik senata določi glavno obravnavo šele po pravnomočnosti sklepa, s katerim se dovoljuje obnova postopka,
lahko pa odloči v tem sklepu, da se takoj začne z obravnavanjem glavne stvari. Na novi glavni obravnavi lahko navajajo
stranke nova dejstva in predložijo nove dokaze.
Zoper sklep, s katerim se dovoli obnova postopka, ni posebne
pritožbe, če je predsednik senata odločil, da se takoj začne
obravnavanje glavne stvari.
Če je predsednik senata dovolil obnovo postopka in odločil,
da se takoj obravnava glavna stvar, ali če se predlog za
obnovo postopka obravnava skupaj z glavno stvarjo, se
vzame sklep, s katerim se dovoljuje obnova postopka in
razveljavlja odločba, izdana v prejšnjem postopku, v odločbo
o glavni stvari.
403. člen
Če se nanaša razlog za obnovo postopka edinole na postopek
pred višjim sodiščem, pošlje predsednik senata sodišča prve
stopnje po naroku za obravnavanje predloga za obnovo
postopka zadevo temu višjemu sodišču, da izda odločbo.

Če bi začel teči rok iz prvega odstavka tega člena, preden bi
odločba postala pravnomočna, se šteje ta rok od pravnomočnosti odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo pravno sredstvo. sicer pa od vročitve pravnomočne odločbe višjega
sodišča, izrečene na zadnji stopnji.

Ko prispe zadeva k višjemu sodišču, postopa predsednik
senata po določbah 348. člena teg zakona.

Če preteče pet let od dneva, ko je postala odločba pravnomočna, se obnova postopka ne more več predlagati, razen če
se zahteva obnova iz razloga, ki je naveden v 2. in 3. točki 369.
člena tega zakona.

Če višje sodišče spozna, da je predlog za obnovo postopka
utemeljen in da ni potrebna nova glavna obravnava, razveljavi
svojo odločbo in morebitno odločbo višjega sodišča ter izda
novo odločbo o glavni stvari.

399. člen

5. Razmerje med predlogom za obnovo postopka in drugimi
izrednimi pravnimi sredstvi

O predlogu za obnovo postopka odloči višje sodišče brez
obravnave.

Predlog za obnovo postopka se poda vselej pri sodišču, ki je
izdalo odločbo na prvi stopnji.

404. člen

V predlogu je treba zlasti navesti: zakoniti razlog, na podlagi
katerega se zahteva obnova, okoliščine, iz katerih izhaja, da je
predlog vložen v zakonitem roku, in dokaze, s katerimi se
podpirajo navedbe predlagatelja.

Če vloži stranka v roku za vložitev revizije predlog za obnovo
postopka samo iz razlogov, iz katerih je mogoče vložiti tudi
revizijo, se šteje, da je stranka vložila revizijo.
Če vloži stranka revizijo zaradi kakšnega razloga iz 12. točke
drugega odstavka 341. člena tega zakona, sočasno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka zaradi kateregakoli
razioga iz 396. člena tega zakona, sodišče prekine postopek s
predlogom za obnovo postopka, dokler ni končan postopek z
revizijo.

400. člen
Prepozen (398. člen), nepopoln (drugi odstavek 399. člena) ali
nedovoljen (397. člen) predlog za obnovo postopka zavrže s
sklepom predsednik senata brez naroka.
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Če vloži stranka revizijo iz kateregakoli razloga, razen zaradi
kakšnega razloga iz 12. točke drugega odstavka 341. člena
tega zakona, sočasno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo
postopka zaradi kakšnega razloga iz 4., 5. ali 6. točke 396.
člena tega zakona, ki se opira na pravnomočno sodbo, izdano
v kazenskem postopku, sodišče prekine postopek z revizijo,
dokler ni končan postopek s predlogom za obnovo postopka.

Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo za postopek v
zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
druge določbe tega zakona.
409. člen
V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
je javnost izključena.

V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka revizijo,
sočasno ali pozneje pa vloži predlog za obnovo postopka,
sodišče odloči, kateri postopek bo nadaljevalo, katerega pa
prekinilo; pri tem upošteva vse okoliščine, zlasti pa razloge,
zaradi katerih sta bili vloženi obe pravni sredstvi, in dokaze, ki
sta jih predložili stranki.

410. člen
V zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med starši in otroki
mora sodišče po uradni dolžnosti ukreniti vse, kar je
potrebno, da se zavarujejo pravice in interesi otrok in drugih
oseb, ki niso sposobne skrbeti za svoje pravice in interese.

405. člen

V sporih o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok sodišče ni
vezano na postavljene zahtevke, kadar tako določa zakon pa
lahko o tem odloči tudi brez postavljenega zahtevka.

Določbe prvega in tretjega odstavka 404. člena tega zakona
veljajo tudi, kadar je stranka najprej vložila predlog za obnovo
postopka, nato pa revizijo.
V vseh drugih primerih, v katerih vloži stranka predlog za
obnovo postopka, nato pa revizijo, sodišče praviloma prekine
postopek z revizijo, dokler ni končan postopek s predlogom
za obnovo postopka, razen če spozna, da so podani resni
razlogi, da ravna drugače.

Zaradi varstva oseb iz prvega odstavka tega člena lahko
sodišče ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale ter
zbere podatke, potrebne za odločitev. Osebe in organizacije,
ki razpolagajo s podatki, potrebnimi za odločitev, so sodišču
dolžne dati zahtevane podatke tudi proti volji osebe, na katero
se ti podatki nanašajo.

406. člen

411. člen

Sklep iz 404. člena zakona izda predsednik senata sodišča
prve stopnje, če prispe predlog za obnovo postopka k sodišču
prve stopnje, še preden je zadeva v zvezi z revizijo poslana
revizijskemu sodišču. Če prispe predlog za obnovo postopka
potem, ko je v zvezi z revizijo zadeva že poslana revizijskemu
sodišču, izda sklep iz 404. člena tega zakona revizijsko sodišče.

Otroku, ki je že dopolnil 15 let in je sposoben razumeti pomen
in pravne posledice svojih dejanj, mora sodišče omogočiti, da
samostojno nastopa v vseh postopkih, v katerih se odloča o
njegovih pravicah.
Otroka, ki še ni star 15 let oziroma za katerega sodišče oceni,
da ni sposoben razumeti pomena in pravnih posledi svojih
dejanj, zastopa zakoniti zastopnik.

Sklep iz 405. člena tega zakona izda predsednik senata
sodišča prve stopnje, razen če je zadeva v zvezi s predlogom
za obnovo postopka takrat, ko prispe revizija k sodišču prve
stopnje, že poslana v odločitev višjemu sodišču (prvi odstavek
403. člena); v tem primeru izda sklep višje sodišče.

Če si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika
nasprotujejo, postavi sodišče otroku posebnega zastopnika.
Tako ravna sodišče tudi v drugih primerih, če glede na okoliščine primera oceni, da je to potrebno zaradi varstva otrokovih
koristi.

Zoper sklep sodišča iz prvega in drugega odstavka tega člena
ni pritožbe.

412. člen

407. člen

Med postopkom v zakonskih sporih in postopkom iz razmerij
med starši in otroki lahko izda sodišče na predlog stranke ali
po uradni dolžnosti začasne odredbe glede varstva in preživljanja skupnih otrok, kot tudi začasne odredbe, s katerimi
enemu ali obema od staršev prepove pravico do osebnih
stikov.

Določbe 404., 405. in 406. člena tega zakona veljajo smiselno
tudi, kadar vloži državni tožilec zahtevo za varstvo zakonitosti,
stranka pa pred tem, sočasno ali za tem predlog za obnovo
postopka.

V zakonskem sporu izda sodišče na predlog zakonca tudi
začasno odredbo glede njegovega preživljanja in glede izselitve drugega zakonca iz skupnega stanovanja.

Tretji del
POSEBNI POSTOPKI

Pritožba zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne zadrži njegove izvršitve.

Sedemindvajseto poglavje

413. člen

POSTOPEK V ZAKONSKIH SPORIH TER SPORIH IZ
RAZMERIJ MED STARSl IN OTROKI

V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med
starši in otroki se ne uporabljajo določbe o sodbi na podlagi
pripoznave, sodbi na podlagi odpovedi in sodbi zaradi izostanka ter določbe o sodni poravnavi.

1. Skupne določbe
408. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
stranke sklenejo sodno poravnavo glede varstva, vzgoje in
preživljanja otrok, vendar sodišče ne dovoli poravnave, če
ugotovi, da ni v skladu z interesi otroka.

Zakonski spori so spori o razvezi in razveljavitvi zakonske
zveze.
Spori iz razmerij med starši in otroki so spori o ugotovitvi in
spodbijanju očetovstva in materinstva ter spori o varstvu,
vzgoji in preživljanju mladoletnih otrok in polnoletnih oseb,
nad katerimi je podaljšana roditeljska pravica (v nadaljnjem
besedilu otrok) ne glede na to, ali se rešujejo samostojno ali
skupaj z zakonskimi spori oziroma spori o ugotovitvi in spodbijanju očetovstva ali materinstva.

414. člen
V postopku v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med
starši in otroki odloči sodišče o stroških postopka po prostem
preudarku.
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Pravnomočna odločba, s katero se zakonska zveza razveže ali
razveljavi, se ne more razveljaviti ali spremeniti na podlagi
zahteve za varstvo zakonitosti ali predloga za obnovo
postopka, ne glede na to, ali je katera od strank sklenila novo
zakonsko zvezo.

415. člen
V postopku v zakonskih sporih ter v sporih iz razmerij med
starši in otroki lahko stranke v pritožbi navajajo nova dejstva
in predlagajo nove dokaze ne glede na določbo 339. člena
tega zakona.

422. člen

2. Postopek v zakonskih sporih

V sodbo, s katero razveže zakonsko zvezo na podlagi predloga za sporazumno razvezo, vnese sodišče tudi sporazum
zakoncev o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok.

416. člen
Postopek v zakonskih sporih se začne s tožbo.
Pod pogoji, določenimi z zakonom, se postopek za razvezo
zakonske zveze začne tudi na podlagi predloga obeh zakoncev za sporazumno razvezo.

Če sodišče zahtevku za razvezo ali razveljavitev zakonske
zveze ugodi, odloči tudi o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok. O tem odloči sodišče tudi, če ni bil postavljen
ustrezen zahtevek, če je bil postavljen, pa nanj ni vezano.

Če v primeru, ko je bil vložen predlog za sporazumno razvezo
zakonske zveze, eden od zakoncev med postopkom odstopi
od tega predloga, sodišče ustavi postopek.

O preživljanju zakonca odloči sodišče samo na njegovo zahtevo.
Sodišče izda na zahtevo bivšega zakonca ali centra za socialno delo, novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, če to
zahtevajo spremenjene razmere in koristi otroka.

417. člen
Sodišče pošlje predlog za sporazumno razvezo oziroma
tožbo za razvezo zakonske zveze, še preden jo vroči tožencu,
organu, pristojnemu za socialne zadeve, da ta opravi svetovalni razgovor v skladu z zakonom, razen v naslednjih primerih:

3. Postopek o sporih za ugotovitev in spodbijanje
očetovstva ali materinstva
423. člen
V sodbi, s katero zahtevku za ugotovitev očetovstva ugodi,
odloči sodišče tudi o preživljanju otroka. Če sodišče ugotovi,
da je to glede na okoliščine potrebno, lahko o tem odloči tudi
brez ustreznega zahtevka, če je ta postavljen, pa nanj ni
vezano.

1) če je eden od zakoncev duševno bolan ali nesposoben za
razsojanje;
2) če živi en zakonec ali če živita oba zakonca v tujini;
3) če se zahteva razveza zakonske zveze zato, ker je en
zakonec pogrešan;
4) če zakonca v družinski skupnosti nimata skupnih otrok,
nad katerimi imata roditeljsko pravico.
Če organ, pristojen za socialne zadeve obvesti sodišče, da
zakonec, ki je vložil tožbo za razvezo zakonske zveze, oziroma
oba zakonca, ki sta vložila predlog za sporazumno razvezo, ni
prišel oziroma nista prišla na svetovalni razgovor, se šteje, da
je tožba oziroma predlog umaknjen; sicer pa sodišče nadaljuje postopek, ko dobi poročilo organa, pristojnega za socialne zadeve o svetovalnem razgovoru.

424. člen
V sporih o ugotovitvi in izpodbijanju materinstva se smiselno
uporabljajo določbe o ugotovitvi in izpodbijanju očetovstva.
Osemindvajseto poglavje
POSTOPEK V PRAVDAH ZARADI MOTENJA POSESTI

418. člen

425. člen

Tožbo za razvezo zakonske zveze lahko tožnik umakne brez
privolitve toženca do konca glavne obravnave, z njegovo
privolitvijo pa dokler postopek ni pravnomočno končan.

Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v pravdah
zaradi motenja posesti ostale določbe tega zakona.
426. člen

Predlog za sporazumno razvezo lahko zakonca umakneta,
dokler postopek ni pravnomočno končan.

V pravdah zaradi motenja posesti mora sodišče pri določanju
rokov in narokov vselej posebno paziti na to, da je treba
zadevo po naravi vsakega posameznega primera hitro rešiti.

419. člen

427. člen

Če tožnik po vložitvi tožbe umre, lahko njegovi dediči v roku
šestih mesecev nadaljujejo začeti postopek z zahtevkom, naj
sodišče ugotovi, da je bila tožba za razvezo oziroma razveljavitev zakonske zveze utemeljena.

Obravnavanje tožbe zaradi motenja posesti se omeji samo na
ugotavljanje in dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja in nastalega motenja. Izključeno je odločanje o pravici do
posesti, o pravni podlagi, poštenosti ali nepoštenosti posesti
ali odškodninskih zahtevkih.

Določba prvega odstavka tega člena se smiselno uporablja
tudi tedaj, kadar je umrli zakonec vložil predlog za sporazumno razvezo zakonske zveze.

428. člen

420. člen

Med postopkom lahko izda sodišče na predlog stranke ali po
uradni dolžnosti tudi brez zaslišanja nasprotne stranke
začasne odredbe, ki se uporabljajo v izvršilnem postopku, da
se odvrne preteča nevarnost protipravne poškodbe ali prepreči nasilje ali odvrne nenadomestljiva škoda. Zoper tak
sklep ni posebne pritožbe.

Sodba, s katero se zakonska zveza razveže na podlagi predloga zakoncev za sporazumno razvezo, se lahko izpodbija
samo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega postopka,
zaradi tega, ker je stranka pristala na vložitev predloga v zmoti
ali pod vplivom sile ali zvijače, ter v primeru, ko niso bili
izpolnjeni zakonski pogoji za razvezo zakonske zveze na
podlagi predloga za sporazumno razvezo.

429. člen
Rok za izpolnitev obveznosti, ki se naložijo stranki, določi
sodišče glede na okoliščine posameznega primera.

421. člen
V zakonskih sporih ni dovoljena revizija.
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Rok za pritožbo je osem dni.
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Iz tehtnih razlogov lahko sodišče odloči, da pritožba ne zadrži
izvršitve sklepa.

436. člen

Zoper sklep, izdan v pravdah zaradi motenja posesti, ni revizije.

Plačilni nalog sme izpodbijati toženec samo z ugovorom. Če
se izpodbija plačilni nalog samo glede odločbe o stroških, se
sme ta odločba izpodbijati samo s pritožbo zoper sklep.

430. člen

Glede tistega dela, ki se ne izpodbija z ugovorom, postane
plačilni nalog pravnomočen.

Tožnik izgubi pravico, zahtevati v izvršilnem postopku izvršitev sklepa, s katerim je tožencu po tožbi zaradi motenja
posesti naloženo kakšno dejanje, če ni zahteval prisilne izvršitve v tridesetih dneh po izteku roka, ki je bil v sklepu določen
zato, da ga opravi.
431. člen

437. člen
Predsednik senata zavrže prepozne, nepopolne ali nedovoljene ugovore brez naroka.
Če so ugovori vloženi pravočasno, presodi predsednik
senata, ali je treba razpisati pripravljalni narok, ali pa lahko
določi takoj narok za glavno obravnavo.

Obnova pravnomočno končanega postopka zaradi motenja
posesti je dovoljena samo iz razlogov, ki so določeni v 2. in 3.
točki 396. člena tega zakona, in sicer v tridesetih dneh od
pravnomočnosti sklepa o motenju posesti.

Med pripravljalnim narokom in glavno obravnavo lahko navajajo stranke nova dejstva in predložijo nove dokaze, toženec
pa lahko uveljavlja tudi nove ugovore glede izpodbijanega
dela plačilnega naloga.

Devetindvajseto poglavje
IZDAJA PLAČILNEGA NALOGA

V odločbi o glavni stvari odloči sodišče, ali ostane plačilni
nalog v celoti ali deloma v veljavi ali pa se razveljavi.

432. člen

438. člen

Kadar se tiče tožbeni zahtevek zapadle denarne terjatve in je
ta terjatev dokazana z verodostojno listino, ki je priložena
tožbi v izvirniku ali overjenem prepisu, izda sodišče tožencu
nalog, naj izpolni tožbeni zahtevek (plačilni nalog).

Če toženec ugovarja, da ni bilo zakonskih pogojev za izdajo
plačilnega naloga (432. in 433. člen) ali da so ovire za nadaljnji
postopek, odloči sodišče najprej o takem ugovoru. Če
spozna, da je ugovor utemeljen, razveljavi s sklepom plačilni
nalog in začne po pravnomočnosti sklepa z obravnavanjem
glavne stvari, če je treba, da se opravi obravnava.

Za verodostojne listine veljajo zlasti:
1. javne listine;
2. zasebne listine, na katerih je podpis zavezanca overil
organ, ki je pristojen za overitve;
3. menice in čeki s protestom in povratnimi računi, če so ti
potrebni za nastanek zahtevka;
4. izpiski iz overjenih poslovnih knjig;
5. fakture;
6. listine, ki imajo po posebnih predpisih pomen javnih listin.
Plačilni nalog izda sodišče tudi tedaj, kadar tožnik v tožbi tega
ni predlagal, pa so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo plačilnega
naloga.

Če sodišče ne ugodi takemu ugovoru, preide na obravnavanje
glavne stvari, sklep pa se vzame v odločbo o glavni stvari.
Če sodišče na ugovor, da tožbeni zahtevek ni zapadel,
spozna, da je ta zapadel po izdaji plačilnega naloga, toda pred
koncem glavne obravnave, razveljavi s sodbo plačilni nalog in
odloči o tožbenem zahtevku (prvi odstavek 312. člena).
439. člen

433. člen

Sodišče se lahko po uradni dolžnosti izreče za krajevno
nepristojno najpozneje do izdaje plačilnega naloga.

Kadar se tiče tožbeni zahtevek zapadle denarne terjatve, ki ne
presega 200.000 tolarjev, izda sodišče plačilni nalog zoper
toženca, čeprav v tožbi niso priložene verodostojne listine, so
pa v njej navedeni podlaga in višina dolga ter dokazi, s
katerimi se lahko ugotovi resničnost tožbenih navedb.

Toženec more ugovarjati krajevno nepristojnost samo v ugovoru zoper plačilni nalog.

Plačilni nalog iz prvega odstavka tega člena se sme izdati
samo zoper glavnega dolžnika.

440. člen

434. člen

Če se sodišče po izdaji plačilnega naloga izreče za stvarno
nepristojno, razveljavi plačilni nalog in odstopi po pravnomočnosti sklepa o nepristojnosti zadevo pristojnemu sodišču.

Plačilni nalog izda predsednik senata brez naroka.

Če sodišče po izdaji plačilnega naloga ugotovi, da je krajevno
nepristojno, ne razveljavi plačilnega naloga, temveč odstopi
po pravnomočnosti sklepa, s katerim se je izreklo za nepristojno, zadevo pristojnemu sodišču.

V plačilnem nalogu izreče sodišče, da je toženec dolžan v
osmih dneh, v meničnih in čekovnih sporih pa v treh dneh po
prejemu plačilnega naloga izpolniti tožbeni zahtevek skupaj s
stroški, ki jih je odmerilo sodišče, ali pa v istem roku ugovarjati zoper plačilni nalog. V plačilnem nalogu opozori sodišče
toženca, da bo prepozno vložene ugovore zavrglo.

441. člen
Kadar izda sodišče v primerih, ki so določeni v tem zakonu,
sklep, s katerim zavrže tožbo, razveljavi tudi plačilni nalog.

Plačilni nalog se vroči obema strankama.
Tožencu se skupaj s plačilnim nalogom vroči tudi izvod tožbe
s prilogami.

442. člen

435. člen
Če sodišče ne ugodi predlogu za izdajo plačilnega naloga,
nadaluje postopek s tožbo.

Tožnik sme umakniti tožbo brez privolitve toženca samo do
vložitve ugovora. Če se tožba umakne, razveljavi sodišče s
sklepom plačilni nalog.

Zoper sklep, s katerim sodišče ne ugodi predlogu za izdajo
plačilnega naloga, ni pritožbe.

Če toženec do konca glavne obravnave umakne vse svoje
ugovore, ostane plačilni nalog v veljavi.
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Trideseto poglavje

450. člen

POSTOPEK V SPORIH MAJHNE VREDNOSTI

Če tožnik spremeni tožbeni zahtevek tako, da vrednost spornega predmeta presega 200.000 tolarjev, se postopek
dokonča po določbah tega zakona o rednem postopku.

443. člen

Če tožnik pred koncem glavne obravnave, ki teče po določbah tega zakona o rednem postopku, zmanjša tožbeni zahtevek, tako da ne presega 200.000 tolarjev, se postopek nadaljuje po določbah tega zakona o postopku v sporih majhne
vrednosti.

Če v tem poglavju ni posebnih določb, veljajo v postopku v
sporih majhne vrednosti ostale določbe tega zakona.
444. člen
Spori majhne vrednosti so po določbah tega poglavja spori, v
katerih se tiče tožbeni zahtevek denarne terjatve, ki ne presega 200.000 tolarjev.

451. člen
Če tožnik ne pride na prvi narok za glavno obravnavo, čeprav
je bil v redu povabljen, se šteje, da je tožbo umaknil, razen če
se toženec na tem naroku spusti v obravnavanje.

Kot spori majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih se
tožbeni zahtevek ne tiče denarne terjatve, tožnik pa je v tožbi
navedel, da je pripravljen namesto izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki ne presega zneska iz prvega
odstavka tega člena (prvi odstavek 43. člena).

Če ne pride na kakšen poznejši narok nobena stranka,
sodišče narok preloži. Če tudi na novi narok ne pride nobena
stranka, se šteje, da je tožnik umaknil tdžbo.

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih
predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožnik navedel v
tožbi, ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena (drugi
odstavek 43. člena).

V postopku v sporih majhne vrednosti se ne uporabljajo
določbe tega zakona o mirovanju postopka.
V vabilu na glavno obravnavo mora biti med drugim navedeno, da se bo štelo, da je tožnik, ki ne pride na prvi narok za
glavno obravnavo, umaknil tožbo, da se v postopku v sporih
majhne vrednosti ne uporabljajo določbe o mirovanju
postopka in da morajo stranke v tem postopku navesti vsa
dejstva in dokaze do konca glavne obravnave, ker v pritožbi
zoper sodbo ni mogoče navajati novih dejstev in predlagati
novih dokazov, kot tudi, da se sme odločba izpodbijati samo
zaradi bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zaradi
zmotne uporabe materialnega prava.

445. člen
Ne štejejo se za spore majhne vrednosti v smislu tega
poglavja spori o nepremičninah, spori iz avtorske pravice,
spori ki se tičejo varstva ali uporabe izumov in znakov razlikovanja in pravice do uporabe firme, spori v zvezi z varstvom
konkurence, ter spori zaradi motenja posesti.
446. člen

452. člen

Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi tudi na ugovor
zoper plačilni nalog, če vrednost prerekanega dela plačilnega
naloga ne presega zneska 200.000 tolarjev.

Sodba v postopku v sporih majhne vrednosti se razglasi takoj
po koncu glavne obravnave.

Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi pred okrajnim
sodiščem, če ni v tem zakonu drugače določeno.

Prepis sodbe se vselej vroči stranki, ki ni bila navzoča pri
razglasitvi, stranki, ki je bila navzoča pri razglasitvi, pa le na
njeno zahtevo. To zahtevo lahko stranka postavi najkasneje
na naroku, na katerem se sodba razglasi.

448. člen

Ob razglasitvi sodbe mora sodišče poučiti navzoče stranke,
pod katerimi pogoji se lahko pritožijo (453. člen).

V postopku v sporih majhne vrednosti je dovoljena posebna
pritožba samo zoper sklep, s katerim je postopek končan.

453. člen

Druge sklepe, zoper katere je po tem zakonu dovoljena pritožba, je mogoče izpodbijati samo s pritožbo zoper odločbo, s
katero je končan postopek.

Sodba in sklep, s katerim je končan spor v postopku v sporih
majhne vrednosti, se smeta izpodbijati samo zaradi bistvene
kršitve določb pravdnega postopka iz drugega odstavka 341.
člena tega zakona in zaradi zmotne uporabe materialnega
prava.

447. člen

Sklepi iz drugega odstavka tega člena se ne vročajo strankam, temveč se razglasijo na naroku in vzamejo v pismeni
sestavek odločbe.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena sodišče
druge stopnje razveljavi sodbo oziroma sklep sodišča prve
stopnje in zadevo vrne sodišču prve stopnje v novo sojenje, če
ugotovi, da je zaradi zmotne uporabe materialnega prava
dejansko stanje nepopolno ugotovljeno.

449. člen
V postopku v sporih majhne vrednosti obsega zapisnik o
glavni obravnavi poleg podatkov iz prvega odstavka 118.
člena tega zakona:

Zoper sodbo prve stopnje oziroma sklep iz prvega odstavka
tega člena se lahko stranke pritožijo v osmih dneh.

1. izjave strank, ki so bistvenega pomena, zlasti tiste, s katerimi stranka v celoti ali delno pripozna tožbeni zahtevek, se
odpove tožbenemu zahtevku ali pritožbi ali spremeni ali umakne tožbo;
2. bistveno vsebino izvedenih dokazov;
3. odločbe, zoper katere je dovoljena pritožba in ki so bile
razglašene na glavni obravnavi;
4. ali so bile stranke navzoče pri razglasitvi sodbe, in če so
bile, da so bile poučene, pod katerimi pogoji se lahko pritožijo.
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Rok za pritožbo se šteje od dneva, ko sta bila sodba oziroma
sklep razglašena; če je bila sodba oziroma če je bil sklep
vročen stranki, se šteje rok od dneva vročitve.
V postopku v sporih majhne vrednosti znaša rok iz drugega
odstavka 314. člena in prvega odstavka 326. člena tega
zakona osem dni.
V sporih majhne vrednosti obnova postopka ni dovoljena v
primeru iz 9. točke 396. člena tega zakona.
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Če naj po pogodbi o arbitraži imenuje arbitra kdo drug, lahko
vsaka stranka pošlje temu poziv iz drugega odstavka tega
člena.

Enaintrideseto poglavje
POSTOPEK PRED ARBITRAŽAMI

Tisti, ki je pozvan, naj imenuje arbitra, je vezan na izvršeno
imenovanje, brž ko je to sporočeno nasprotniku oziroma eni
od strank.

454. člen
V tem poglavju je urejen postopek pred arbitražami, ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji, razen če iz določb drugega
zakona ali mednarodne pogodbe izhaja, da se določena arbitraža, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, šteje za tujo arbitražo.

461. člen
Če arbiter ni pravočasno imenovan, pa ne izhaja iz pogodbe
kaj drugega, ga na predlog stranke imenuje sodišče.

455. člen
Za spore o pravicah, s katerimi prosto razpolagajo, lahko
stranke s pogodbo določijo pristojnost domače arbitraže.

Če se arbitra ne moreta zediniti o izvolitvi predsednika, pa ne
izhaja iz pogodbe kaj drugega, imenuje predsednika na predlog katerega od arbitrov ali stranke sodišče.

V sporih, v katerih je vsaj ena od strank fizična oseba s stalnim
prebivališčem v tujini, oziroma pravna oseba s sedežem v
tujini, se lahko stranke dogovorijo tudi za pristojnost tuje
arbitraže, če za te spore ni določena izključna pristojnost
sodišča Republike Slovenija.

Za imenovanje arbitra oziroma predsednika arbitraže je pristojno okrožno sodišče, na območju katerega je sedež arbitraže.
Zoper sklep sodišča ni pritožbe.

456. člen

Stranka, ki ne želi uporabiti pravice iz prvega ali drugega
odstavka tega člena, lahko zahteva s tožbo, naj sodišče, ki je
pristojno za imenovanje, izreče, da je pogodba o arbitraži
nehala veljati.

Pogodba o arbitraži se lahko sklene tako glede določenega
spora kakor tudi glede bodočih sporov, ki utegnejo nastati iz
določenega pravnega razmerja.

462. člen

Pogodba o arbitraži je veljavna le tedaj, če je sklenjena pismeno.

Poleg primera iz 461. člena tega zakona lahko zahteva vsaka
stranka s tožbo, naj sodišče izreče, da je pogodba o arbitraži
nehala veljati:
1. če se stranki v tridesetih dneh od prvega poziva za imenovanje arbitra ne moreta zediniti o arbitru, ki bi ga morali
skupno imenovati;
2. če tisti, ki je v sami pogodbi o arbitraži imenovan za arbitra,
noče ali ne more prevzeti te dolžnosti.

Pogodba o arbitraži je sklenjena pismeno tudi tedaj, če je
sklenjena z izmenjavo pisem, telegramov, teleksov ali drugih
telekomunikacijskih sredstev, ki omogočajo pismeni dokaz o
sklenjeni pogodbi.
Pogodba o arbitraži je sklenjena pismeno tudi tedaj, če je
sklenjena z izmenjavo tožbe, v kateri tožnik navaja omenjeno
pogodbo, in odgovora na tožbo, v katerem toženec tega ne
izpodbija.

O zahtevi odloča sodišče, ki je določeno v tretjem odstavku
461. člena tega zakona.

457. člen

Na narok za obravnavanje zahteve povabi sodišče stranke;
sodišče pa lahko izda odločbo tudi tedaj, če v redu povabljene
stranke ne pridejo.

Pogodba o arbitraži je veljavno sklenjena tudi tedaj, če je
določba o pristojnosti arbitraže vključena v splošne pogoje za
sklenitev pravnega posla.

463. člen

458. člen

Arbiter se mora sam izločiti, če so podani razlogi za izločitev
iz 69. člena tega zakona. Iz istih razlogov lahko zahtevata
izločitev arbitra tudi stranki.

Število arbitrov mora biti liho.

Stranka, ki je sama ali skupaj z nasprotno stranko imenovala
arbitra, sme zahtevati njegovo izločitev samo tedaj, če je
razlog za izločitev nastal ali je stranka zanj zvedela šele, ko je
bil arbiter že imenovan.

Če stranki v pogodbi nista določili števila arbitrov, imenuje
vsaka stranka enega arbitra, ta dva pa izvolita predsednika.
459. člen

Če se stranki nista drugače sporazumeli, odloča o izločitvi
sodišče, določeno v tretjem odstavu 461. člena tega zakona.

Če sta se stranki s pogodbo dogovorili, naj bo za odločitev o
določenem sporu pristojna arbitraža, se sodišče, pri katerem
je bila vložena tožba v istem sporu med istima strankama, na
toženčev ugovor izreče za nepristojno, razveljavi v postopku
opravljena dejanja in zavrže tožbo.

464. člen
Če se stranki nista drugače sporazumeli, lahko arbitri vodijo
postopek pred arbitražo, tako kot štejejo za primerno.

Ugovor iz prvega odstavka tega člena mora podati toženec
najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega ni bilo, pa na
glavni obravnavi, preden se spusti v obravnavanje glavne
stvari.

Arbitri morajo obravnavati obe stranki enako in jima dati v
vseh fazah postopka vse možnosti, da navajajo svoja stališča
in se izjavijo o navedbah nasprotne stranke.

460. člen
465. člen

Stranko, ki je po pogodbi o arbitraži dolžna imenovati arbitra,
lahko nasprotna stranka pozove, da ga imenuje v petnajstih
dneh in da jo o tem obvesti.

Zoper priče, stranke in druge osebe, ki sodelujejo v postopku,
arbitraža ne more uporabiti prisilnih sredstev in ne izrekati
kazni.

Poziv v smislu prvega odstavka tega člena je veljaven le tedaj,
če je stranka, ki ga pošilja, imenovala svojega arbitra in o tem
obvestila nasprotno stranko.

Arbitraža lahko zahteva od sodišča, ki je krajevno pristojno za
pravno pomoč (169. člen), naj izvede Dosamezne dokaze, ki
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jih sama ne more izvesti. Glede postopka za izvedbo dokazov
veljajo določbe tega zakona o izvajanju dokazov pred zaprošenim sodnikom.

5. če se je postopka udeleževal kot tožnik ali toženec nekdo,
ki ne more biti pravdna stranka, ali če stranke, ki je pravna
oseba, ni zastopal tisti, ki jo je po zakonu upravičen zastopati,
ali če pravdno nesposobne stranke ni zastopal zakoniti
zastopnik ali če zakoniti zastopnik ni imel potrebnega dovoljenja za pravdo ali za posamezna pravdna dejanja, ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila
pravda oziroma če so bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena;
6. če arbitražna odločba ni obrazložena v smislu prvega
odstavka 468. člena tega zakona ali če izvirnik in prepisi
arbitražne odločbe niso podpisani tako, kot je to določeno v
drugem odstavku 468. člena tega zakona;
7. če je arbitraža prekoračila meje svoje naloge;
8. če je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v
nasprotju;
9. če je arbitražna odločba v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije:
10. če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je prišlo do
arbitražne odločbe zaradi kaznivega dejanja priče ali izvedenca, arbitra, stranke, njenega zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca ali drugega udeleženca v postopku, ali če se
arbitražna odločba opira na ponarejeno listino ali na listino, v
kateri je bila potrjena neresnična vsebina.

466. člen
Arbitraža lahko razsodi po pravičnosti le, če sta jo stranki za
to pooblastili.
467. člen
Kadar sestavlja arbitražo več kot en arbiter, se izda arbitražna
odločba z večino glasov, če ni v pogodbi o arbitraži drugače
določeno.
Če se ne more doseči potrebna večina glasov, mora arbitraža
o tem obvestiti stranke.
Če se za primer iz drugega odstavka tega člena stranke niso
drugače sporazumele, lahko zahteva vsaka od njih s tožbo,
naj sodišče, določeno v tretjem odstavku 461. člena tega
zakona, izreče, da je pogodba o arbitraži nehala veljati.
468. člen

473. člen

Arbitražna odločba mora biti obrazložena, razen če sta se
stranki drugače dogovorili.

Tožba, da se arbitražna odločba izreče za neveljavno, se
lahko vloži pri pristojnem sodišču v tridesetih dneh. Če se
zahteva razveljavitev iz kakšnega od razlogov, ki so navedeni
v 1. do 9. točki 472. člena tega zakona, se šteje ta rok od
dneva, ko je bila razsodba vročena stranki, če je stranka za
razlog zvedela pozneje, pa od dneva, ko je zanj zvedela. Če se
zahteva razveljavitev iz razloga po 10. točki 472. člena tega
zakona, pa teče ta rok od dneva, ko je stranka dobila možnost
uporabiti pravnomočno sodbo pristojnega sodišča.

Izvirnik arbitražne odločbe in vse prepise podpišejo vsi arbitri.
Arbitražna odločba velja tudi tedaj, kadar je kakšen arbiter
noče podpisati, če jo je podpisala večina arbitrov in je na
odločbi ugotovila, da je arbiter odrekel podpis.
Strankam se vročijo prepisi arbitražne odločbe po sodišču,
določenem v tretjem odstavku 461. člena tega zakona. Stalne
arbitraže vročajo svoje odločbe same.
469. člen

Po enem letu od pravnomočnosti arbitražne odločbe se ne
more več zahtevati njena razveljavitev.

Izvirnik arbitražne odločbe in potrdila o vročitvi se hranijo pri
sodišču, določenem v tretjem odstavku 461. člena tega
zakona; če je izdala arbitražno odločbo stalna arbitraža, pa
pri tej arbitraži.

474. člen
Stranke se ne morejo sporazumno odpovedati uporabi
določb prvega in drugega odstavka 463. člena, drugega in
tretjega odstavka 464. člena in 471. do 473. člena tega zakona.

470. člen
Arbitražna odločba ima nasproti strankam moč pravnomočne
sodbe, če ni v pogodbi dogovorjeno, da se lahko izpodbija
pred arbitražo višje stopnje.

Dvaintrideseto poglavje
POSTOPEK V GOSPODARSKIH SPORIH
Uporaba

Na zahtevo stranke potrdi sodišče, določeno v tretjem
odstavku 461. člena tega zakona, na prepisu arbitražne
odločbe, da je ta pravnomočna in izvršljiva. Stalne arbitraže
potrujejo pravnomočnost in izvršljivost svojih odločb same.

475. člen

471. člen

V postopku v gospodarskih sporih veljajo določbe tega
zakona, če ni v določbah tega poglavja določeno kaj drugega.

Arbitražna odločba se lahko na tožbo stranke izreče za neveljavno.

476. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo:
1. v sporih, v katerih je vsaka od strank katera od navedenih
oseb: gospodarska družba, zavod (vključno javni zavod),
zadruga, država ali samoupravna lokalna skupnost;
2. v sporih iz medsebojnih pravnih razmerij samostojnih
podjetnikov posameznikov, izvirajočih iz njihove pridobitne
dejavnosti in v sporih iz pravnih razmerij, ki so nastala med
samostojnimi podjetniki posamezniki v zvezi z opravljanjem
njihove pridobitne dejavnosti in osebami iz 1. točke tega
člena.

Za odločanje o tožbi je pristojno sodišče, določeno v tretjem
odstavku 461. člena tega zakona.
472. člen
Razveljavitev arbitražne odločbe se lahko zahteva:
1. če sploh ni bila sklenjena pogodba o arbitraži ali če ta
pogodba ni bila veljavna (členi 454 do 457);
2. če je bila glede sestave arbitraže ali glede sprejema
odločbe prekršena kakšna določba tega zakona ali pogodbe
o arbitraži;
3. če je pri izdaji arbitražne odločbe sodeloval arbiter, ki bi
moral biti po zakonu izločen, oziroma ki je bil s sklepom
sodišča izločen (463. čien);
4. če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
arbitražo;
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Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se pravila
postopka v gospodarskih sporih ne uporabljajo v sporih o
stvarnih pravicah na nepremičnih in premičnih stvareh in v
sporih zaradi motenja posesti.
477. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veliaio tudi:
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V nujnih primerih sme predsednik senata ne glede na določbo
prvega odstavka tega člena takoj po predhodnem preizkusu
tožbe razpisati za glavno obravnavo.

1. v sporih med družbeniki, družbeniki in družbami ter družbami in člani organov upravljanja družb, za katere je treba
uporabiti pravo gospodarskih družb;
2. v sporih med ustanovitelji zavodov (vključno javnih zavodov), izvirajočih iz njihovih medsebojnih pravnih razmerij v
zvezi z ustanovitvijo, statusnimi spremembami ali likvidacijo
zavodov;
3. v sporih med zadružniki, zadrugami in zadružniki ter zadrugami in člani organov upravljanja, za katere je treba uporabiti
zadružno pravo.
Pravila postopka v gospodarskih sporih veljajo tudi v sporih
med osebami iz 476. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka
tega člena ter državnimi organi in organizacijami z javnimi
pooblastili, kadar te nastopajo v pravdi kot stranke na podlagi
posebnega zakona.

Predsednik senata ima v nujnih primerih pravico določiti
narok po telefonu ali brzojavno.
483. člen
Če toženec v predpisanem roku ne odgovori na tožbo, izda
sodišče v primeru, če so izpolnjeni pogoji iz 4. in 5. točke
prvega odstavka in drugega odstavka 319. člena tega zakona,
sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba zaradi
izostanka).
484. člen

478. člen

Kadar po prejemu odgovora na tožbo predsednik senata
ugotovi, da med strankami ni sporno dejansko stanje in da ni
drugih ovir za izdajo odločbe, lahko brez razpisa naroka izda
odločbo o sporu.

Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi:
1. v sporih, ki se nanašajo na ladje in na plovbo po morju, in v
sporih, za katere velja plovbno pravo (plovbni spori), razen
sporov o prevozu potnikov;
2. v sporih, izvirajočih iz vpisov v sodni register;
3. v sporih iz koncesijskih pogodb;
4. v sporih zaradi razveljavitve pogodbe o arbitraži in v sporih
za razveljavitev arbitražne odločbe, kadar se te nanašajo na
spor, ki bi ga reševalo sodišče po pravilih postopka v gospodarskih sporih;
5. v sporih ki se tičejo varstva ali uporabe izumov in znakov
razlikovanja ali pravice do uporabe firme ter spore v zvezi z
varstvom konkurence.

485. člen
Kadar sodišče odloči po 483. ali 484. členu tega zakona, se
lahko zahteva povrnitev stroškov v petnajstih dneh od vročitve sodbe.
Pravna sredstva
486. člen
V gospodarskih sporih ni dovoljena revizija, če vrednost spornega predmeta glede izpodbijanega dela pravnomočne sodbe
ne presega 3.000.000 tolarjev.

479. člen
Pravila o postopku v gospodarskih sporih veljajo tudi, kadar
so v sporu poleg oseb iz prvega odstavka 476. člena tega
zakona kot sosporniki iz 1. točke prvega odstavka 186. člena
tega zakona udeležene še druge osebe.

Druge določbe
487. člen

Pristojnost in sestava sodišča

V postopku v gospodarskih sporih sodišče ne izvaja dokazov,
ki jih stranke niso predlagale, razen v primeru četrtega
odstavka 7. člena tega zakona.

480. člen
V sporih za ugotovitev obstoja ali neobstoja pogodbe ter za
izpolnitev ali razvezo pogodbe in v odškodninskih sporih
zaradi neizpolnitve pogodbe je poleg sodišča splošne krajevne pristojnosti krajevno pristojno tudi sodišče kraja, kjer bi
bil moral toženec po sporazumu strank izpolniti pogodbo.

Če obe stranki sporazumno predlagata, naj se preloži narok,
da poskusita poravnavo, ugodi sodišče takemu predlogu in
takoj obvesti stranki, kateri dan in ob kateri uri bo nov narok.

481. člen

489. člen

V postopku v gospodarskih sporih sodi sodnik posameznik,
če vrednost spornega predmeta ne presega 100.000.000 tolarjev, kot tudi v sporih za plačilo obresti ne glede na vrednost
spornega predmeta.

V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe tega
zakona o mirovanju postopka.

488. člen

Če na pripravljalni narok ali na prvi narok za glavno obravnavo ali na kakšen poznejši narok ne pride nobena stranka,
sodišče narok preloži; če pa tudi na novi narok ne pride
nobena stranka, se šteje, da je tožnik tožbo umaknil.

Stranke se lahko med postopkom sporazumejo, da sodi v
gospodarskih sporih sodnik posameznik ne glede na vrednost spornega predmeta.

490. člen

Sodnik posameznik opravlja postopek in odloča v zadevah
pravne pomoči in zavarovanja dokazov.

V postopku v gospodarskih sporih veljajo tile roki:
1. rok petnajstih dni za odgovor na tožbo;
2. rok tridesetih dni za predlog za vrnitev v prejšnje stanje iz
tretjega odstavka 112. člena tega zakona;
3. rok osmih dni za pritožbo zoper sodbo oziroma sklep in rok
treh dni za odgovor na pritožbo;
4. rok osmih dni za izvršitev dajatve, za dajatve, ki niso
denarne dajatve, pa sodišče lahko določi daljši rok.

Priprave za glavno obravnavo
482. člen
V postopku v gospodarskih sporih se tožba vselej vroči
tožencu,-da nanjo odgovori. Pri tem sodišče opozori stranko
na to, da bo v primeru, če ne bo odgovorila na tožbo, izdalo
sodbo zaradi izostanka (483. člen).

491. člen

Po prejemu odgovora na tožbo odloči predsednik senata, ali
naj razpiše pripravljalni narok ali pa narok za glavno obravnavo. Pripravljalni narok se razpiše samo tedaj, če bi to glede
na zamotanost zadeve in druge okoliščine pripomoglo k
hitrejši ali cenejši rešitvi spora.

V postopku v gospodarskih sporih ne morejo dajati stranke
izven naroka ustnih izjav na zapisnik pri sodišču.
Listine, na podlagi katere se izda plačilni nalog po 432. členu
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tega zakona, ni treba priložiti v izvirniku ali v overjenem
prepisu. Zadošča, če overi prepis take listine pooblaščeni
organ pravne osebe.

pristojno po dosedanjih predpisih, se postopek nadaljuje
pred tem sodiščem.
Če bo po uveljavitvi tega zakona razveljavljena odločba prve
stopnje iz prvega odstavka tega člena, se postopek nadaljuje
po določbah tega zakona pred sodiščem, pristojnim po tem
zakonu.

V postopku v gospodarskih sporih ne veljajo določbe 433.
člena tega zakona.
492. člen

V postopku, ki se je začel pred uveljavitvijo tega zakona
odloča sodišče o dovoljenosti revizije, vložene zoper pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje, ki se nanaša na
denarno terjatev, po tem zakonu, o o dovoljenosti revizije,
vložene zoper pravnomočno odločbo sodišča druge stopnje,
ki se nanaša na nedenarno terjatev, pa po predpisih, ki so
veljali ob vložitvi tožbe.

V postopku v gospodarskih sporih so spori majhne vrednosti
spori, v katerih se tožbeni zahtevek tiče denarne terjatve, ki ne
presega 500.000 tolarjev.
Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih se
tožbeni zahtevek ne tiče denarne terjatve, tožnik pa je v tožbi
navedel, da je pripravljen namesto izpolnitve določenega zahtevka sprejeti denarni znesek, ki ne presega zneska iz prvega
odstavka tega člena (prvi odstavek 43. člena).

494. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon nehajo veljati določbe 66.,
67. 69. in 72. do 77. člena, 4. odstavka 78. člena, ter 100. in
101. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 14/89, prečiščeno besedilo), določbi 38. in
39. člena zakona o samoupravnih sodiščih (Uradni list SRS št.
10/77, 23/81 in 4/82) in točki 1..2./II. 99. člena ter točke 1.,2.,3./
II 101. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
(variantni dodatek: prvi in drugi odstavek 26. člena, 27. in 28.
člen zakona o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS,
št. 19/94).

Za spore majhne vrednosti se štejejo tudi spori, v katerih
predmet tožbenega zahtevka ni denarni znesek, temveč izročitev premične stvari, katere vrednost, ki jo je tožnik navedel v
tožbi, ne presega zneska iz prvega odstavka tega člena (drugi
odstavek 43. člena).
Četrti del
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
493. člen

Z dnem, ko začne veljati ta zakon se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o pravdnem postopku (Uradni list
SFRJ, št. 4/77,36/80, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90 in 27/90).

Če sta bila pred uveljavitvijo tega zakona na prvi stopnji
izdana sodba ali sklep, s katerima se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, se postopek nadaljuje po dosedanjih predpisih.

495. člen
Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Če je že bila vložena tožba pred sodiščem, ki je bilo stvarno

I. Splošne določbe

V16. do 25. členu vsebuje zakon splošne določbe o pristojnosti ter posledicah nepristojnosti oziroma napačne sestave
sodišča. Za presojo pristojnosti so odločilne okoliščine ob
vložitvi tožbe. Sodišče, ki je pristojno ob vložitvi tožbe, ostane
pristojno, čeprav se med postopkom okoliščine spremenijo,
tako da bi bilo krajevno pristojno drugo sodišče, ali če tožnik
zmanjša tožbeni0 zahtevek (ustalitev pristojnosti - 16. člen).
Na to, ali zadeva sploh spada v sodno pristojnost (absolutna
pristojnost), pazi sodišče po uradni dolžnosti ves čas
postopka. Če sodišče ugotovi, da zadeva ne spada v sodno
pristojnost, ker je pristojen kakšen drug domač organ, zavrže
tožbo. Enako ravna sodišče v primeru, ko po pravilih o mednarodni pristojnosti za zadevo ni pristojno sodišče Republike
Slovenije. Vendar pa zakon upošteva ureditev po zakonu o
mednarodnem zasebnem pravu, po katerem lahko mednarodna pristojnost slovenskih sodišč temelji tudi na pristanku
toženca. Zato sodišče v takem primeru tožbe ne zavrže, če je
toženec privolil v pristojnost slovenskega sodišča (17. člen).

Zakon o pravdnem postopku je sestavljen iz štirih delov: (1)
splošne določbe, (2) potek postopka, (3) posebni postopki ter
(4) prehodne in končne določbe. V prvem in drugem delu
vsebuje zakon pravila postopka, ki veljajo za vse primere,
razen če zakon za obravnavanje določenih zadev predpisuje
posebna pravila postopka. Najpomembnejši posebni postopki
so urejeni v tretjem delu zakona, posamezni posebni postopki
pa so lahko urejeni tudi v drugih zakonih. Zakon ne ureja
postopkov pred specializiranimi sodišči, kot tudi ne izvršilnega in nepravdnega postopka. Ti postopki so predmet
posebnih zakonov, vendar se v tudi v teh postopkih subsidiarno uporabljajo določbe zakona o pravdnem postopku.
Zakon tudi ne vsebuje določb o mednarodni pristojnosti
sodišč Republike Slovenije ter o postopku s tujim elementom,
ker so ta vprašanja urejena v zakonu o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.
1. Temeljne določbe

Sodišče pazi po uradni dolžnosti tudi na svojo stvarno pristojnost, vendar se okrožno sodišče ne more več izreči za stvarno
nepristojno za zadevo iz pristojnosti okrajnega sodišča,
potem ko je bil že opravljen pripravljalni narok, če tega ni bilo,
pa potem, ko se je toženec na prvem naroku za glavno
obravnavo spustil v obravnavanje glavne stvari (18. člen).

V okviru splošnih določb so urejena tudi temeljna načela
postopka (1. do 15. člen), ki so obrazložena v uvodu zakonskega predloga.
2. Pristojnost In sestava sodišč
Zakon vsebuje pravila o stvarni in krajevni pristojnosti sodišč,
medtem ko ureja mednarodno pristojnost sodišč zakon o.
mednarodnem zasebnem pravu. Zakon o pravdnem postopku
v 28. členu samo določa, da je sodišče Republike Slovenije
pristojno za sojenje, kadar je njegova mednarodna pristojnost
izrečno določena v zakonu ali v mednarodni pogodbi, če v
zakonu ali mednarodni pogodbi ni določbe o mednarodni
pristojnosti za določeno vrsto spora, pa lahko mednarodna
pristojnost temelji tudi na pravilih o krajevni pristojnosti.
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V 20. členu ureja zakon razmerje med pravdnim in nepravdnim postopkom. Če sodišče ugotovi, da bi se moral postopek
izvesti po pravilih nepravdnega postopka, pa še ni bila izdana
odločba o glavni stvari, ustavi postopek. Po pravnomočnosti
tega sklepa se postopek nadaljuje po pravilih nepravdnega
postopka, dejanja, ki jih je opravilo pravdno sodišče, ter
izdane odločbe, pa niso neveljavne samo zato, ker jih je
sodišče opravilo oziroma izdalo v nepravdnem postopku.
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med izvršilnim in stečajnim postopkom - po kraju, kjer se
vodi ta postopek (62. člen). V številnih drugih primerih pa
zakon določa izbirno krajevno pristojnost, tako da lahko tožnik izbira med sodiščem splošne krajevne pristojnosti in
sodiščem, ki je pristojno po pravilih o izbirni krajevni pristojnosti. Najpomembnejše izbirne krajevne pristojnosti so: v
preživninskih sporih (po prebivališču tožnika - 49. člen), v
odškodninskih sporih (po kraju povzročitve oziroma nastanka
škode - 51. člen), v zakonskih sporih (po kraju zadnjega
skupnega stalnega prebivališča zakoncev - 53. člen), v sporih
o ugotavljanju in spodbijanju očetovstva in materinstva (po
prebivališču otroka - 55. člen), v sporih zoper pravne osebe
(po kraju, kjer je podružnica pravne osebe, iz razmerja s
katero izvira spor - 59. člen), v meničnih in čekovnih sporih
(po plačilnem kraju - 63. člen) itd. Zakon predvideva tudi
nekatere pomožne (subsidiarne) pristojnosti, ki pridejo v
poštev zlasti takrat, ko ni mogoče uporabiti temeljnih pravil o
krajevni pristojnosti, zadeva pa po pravilih o mednarodni
pristojnosti spada v pristojnost slovenskega sodišča. Take
pristojnosti so pristojnost po začasnem prebivališču toženca
(46. člen); pristojnost po kraju izpolnitve obveznosti (50.
člen); pristojnost po kraju, kjer je toženčevo premoženje ali
predmet, na katerega se nanaša tožba (58. člen); pristojnost
po kraju, kjer je podružnica tuje pravne osebe ali prebivališče
oziroma sedež osebe, ki ji je zaupano opravljanje njenih
poslov (60. člen); vzajemna pristojnost za tožbe zoper tuje
državljane (64. člen), ter nekatere pristojnosti v sporih za
zakonito preživljanje (49. člen), v zakonskih sporih (53. člen),
v sporih iz premoženjskih razmerij med zakonci (54. člen), in
sporih o ugotavljanju in izpodbijanju očetovstva ali materinstva (55. člen). Kadar niti na ta način ni mogoče ugotoviti,
katero sodišče je krajevno pristojno, pa določi pristojno
sodišče na predlog stranke Vrhovno sodišče (ordinacija pristojnosti - 67. člen).

Na krajevno pristojnost pazi sodišče po uradni dolžnosti
samo v primeru, kadar je drugo sodišče izključno krajevno
pristojno, sicer pa samo na ugovor toženca (21. člen). Taka
rešitev je v skladu s pravili o prorogaciji pristojnosti: po 68.
členu lahko stranke z dogovorom spreminjajo krajevno pristojnost, razen če zakon določa izključno krajevno pristojnost. Če toženec ne ugovarja krajevne pristojnosti, pride do
tako imenovane tihe ali prekluzivne prorogacije - šteje se, da
je pristal na pristojnost krajevno nepristojnega sodišča.
V 22. do 24. členu ureja zakon spore o pristojnosti. V sporih o
pristojnosti med okrajnimi in okrožnimi sodišči s svojega
območja odloča višje sodišče, v sporih o pristojnosti med
sodišči z območja različnih višjih sodišč ter med višjimi
sodišči pa Vrhovno sodišče.
V 26. členu zakon določa, da lahko sodišče praviloma opravlja
procesna dejanja samo na svojem območju, v 27. členu pa
zakon opozarja na subjektivne meje slovenskega sodstva, saj
slovenska sodišča nimajo sodne oblasti nad osebami, ki uživajo v Republiki Sloveniji imuniteto po mednarodnem pravu.
Pravila o stvarni pristojnosti sodišč vsebuje zakon v 29. do 37.
členu. Predlagatelj meni, da morajo biti tudi te določbe, ki jih
sedaj vsebuje zakon o sodiščih (Ur. I. RS, št. 19/94), vključene
v predlagani zakon, saj se tako izvedba pravdnega postopka
celovito uredi. Takšen način zakonodajnega urejanja poznajo
tudi primerljivi tuji pravni sistemi (razen avstrijskega). Pri
pripravi tega zakonskega predloga je predlagatelj ponovno
ocenil ustreznost razmejitve pristojnosti za odločanje na prvi
stopnji med okrajnimi in okrožnimi sodišči, kakor je bila
sprejeta v zakonu o sodiščih, na podlagi katerega se je v
Republiki Sloveniji vzpostavljal nov sodni sistem. Uporaba teh
določb v praksi je pokazala mnogo večji pripad zadev na
okrajna sodišča kot na okrožna sodišča. Zato predlagatelj v
tem zakonu predlaga razmejitev po kriteriju ratione valore
tako, da bi bila okrajna sodišča pristojna za sojenje v premoženjskopravnih sporih, v katerih vrednost spornega predmeta
ne presega 1.000.000 tolarjev, okrožna sodišča pa v premoženjskih sporih, v katerih vrednost spornega predmeta presega 1.000.000 tolarjev. Glede na vrsto spora (ratione materiae) bi bila okrajna sodišča pristojna v sporih o zakonitem
preživljanju, sporih zaradi motenja posesti, sporih o služnostih in realnih bremenih, ter sporih iz najemnih in zakupnih
razmerij ne glede na vrednost spornega predmeta, okrožna
sodišča so pristojna za spore o ugotovitvi in spodbijanju
očetovstva in materinstva, zakonske spore, spore o varstvu in
vzgoji otrok, spore iz avtorske pravice in iz pravic industrijske
lastnine, gospodarske spore ter spore med stečajnim postopkom. Spore iz pristojnosti okrajnih sodišč sodi sodnik posameznik, iz pristojnosti okrožnih sodišč pa sodnik posameznik
ali senat. O pritožbah proti odločbam okrajnih in okrožnih
sodišč odloča višje sodišče, o reviziji in o zahtevi za varstvo
zakonitosti pa Vrhovno sodišče.

V 65. in 66. členu predvideva zakon možnost prenosa pristojnosti z enega stvarno pristojnega sodišča na drugo (delegacija pristojnosti), v 68. členu pa ureja sporazum o pristojnosti
(prorogacijo pristojnosti). Stranki se lahko dogovorita glede
krajevne pristojnosti za reševanje nekega že nastalega spora
ali sporov, ki bi utegnili nastati iz določenega pravnega razmerja, razen če gre za spor, za katerega zakon določa izključno krajevno pristojnost. Sporazum o pristojnosti mora
biti sklenjen v pismeni obliki, tožnik pa ga mora priložiti tožbi.
3. Izločitev sodnika
Pravila o izločitvi sodnika, ki jih zakon vsebuje v členih od 69
do 74, zagotavljajo, da v konkretni pravdi ne bo mogel odločati sodnik, od katerega zaradi izrečno navedenih razlogov
(izključitveni razlogi, 1. do 5. točka 69. člena) oz. zaradi
siceršnjega dvoma o njegovi nepristranosti (odklonitveni
razlog, 6. točka 69. člena) ni možno pričakovati objektivnosti
pri odločanju. Kot nov izključitveni razlog predlog zakona
določa tudi okoliščino, da je sodnik družbenik v gospodarski
družbi, ki je stranka v postopku, saj zaradi kapitalske povezanosti sodnika s stranko ni možno pričakovati njegove nepristranskosti pri sojenju.

V 38. do 44. členu vsebuje zakon pravila o vrednosti spornega
predmeta, ki so še posebej pomembna takrat, kadar gre za
premoženjskopravni zahtevek, ki pa se ne glasi na denar. V
44. členu, ki je v primerjavi z dosedanjo ureditvijo nov, zakon
izrecno določa, da mora sodišče s tožbo, v kateri ni navedena
vrednost spornega predmeta, ravnati kot z nepopolno vlogo.
To pomeni, da sodišče v primeru, če tožnik v roku, ki mu ga je
določilo, ne navede vrednosti spornega predmeta, tožbo
zavrže.

Pravila o izločitvi sodnikov so v skladu z ustavno pravico
enakega varstva pravic v postopku pred sodiščem (čl. 22
Ustave) in ustavno pravico do nepristranskega sodnika (čl. 23
Ustave).
4. Stranke

Krajevno pristojnost ureja zakon v 45. do 68. členu. Glede
splošne krajevne pristojnosti zakon ohranja tradicionalno
načelo actor sequitur forum rei in določa, da je za toženca
splošno krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima
stalno prebivališče oziroma sedež (46. in 47. člen). Sodišče, ki
je splošno pristojno za toženca, je pristojno v vseh sporih,
razen če je z zakonom določena izključna pristojnost kakšnega drugega sodišča. Izključno pristojnost določa zakon za
spore v zvezi z nepremičninami - po kraju, kjer nepremičnina
leži (56. člen), za spore v zvezi z ladjami in letali, če je zanje
pristojno slovensko sodišče - po kraju, kjer se vodi vpisnik, v
katerega je vpisana ladia oziroma letalo (57. člen) in za spore

Zakon uveljavlja čisti procesni pojem stranke. Stranki v pravdi
sta oseba, ki zahteva pravno varstvo določene vsebine (tožnik) in oseba, proti kateri je to pravno varstvo zahtevano
(toženec), ne glede na to, ali sta ti osebi tudi nosilki pravic
oziroma obveznosti iz materialnopravnega razmerja.
V čl. 75 predlog zakona določa, kdo ima sposobnost biti
stranka, tj. kdo je lahko nosilec pravic in obveznosti v pravdnem postopku. Sposobnost biti stranka imajo vse fizične in
pravne osebe; v tem se sposobnost biti stranka navezuje na
pravno sposobnost, je pa od pravne sposobnosti širša, saj
imajo sposobnost biti stranka tudi subjekti (npr. državni toži59

poročevalec, št. 43

lec po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih za
vložitev tožbe na razveljavitev zakonske zveze), za katere
zakon tako določa, čeprav nimajo pravne sposobnosti (2.
odst. 75. člena). Poleg tega pa sodišče lahko z učinkom le v
konkretni pravdi podeli sposobnost biti stranka tudi določenim oblikam združevanja, ki niso pravne osebe (npr. skupnosti na podlagi societetne pogodbe) - 3. odst. 75. člena.

razlogov zamudila narok ali rok za opravo procesnega dejanja
(npr. vložitev pritožbe), da v določenem roku zahteva od
sodišča, da ji omogoči to procesno dejanje opraviti naknadno
ter da se pravda vrne v stanje, kakršno je bilo pred zamudo.
9. Zapisnik, odločanje ter vročanje pisanj in pregled spisov
V členih 117 - 122 vsebuje predlog zakona pravila o načinu
vodenja in o vsebini zapisnika o dejanjih, opravljenih na
naroku. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo je novost možnost, da predsednik senata zapisnik diktira v diktafon ali pa da
odredi, da se potek naroka stenografira.

Stranka, ki je polno poslovno sposobna, je tudi procesno
(pravdno) sposobna, kar pomeni, da lahko samostojno opravlja procesna dejanja (čl. 76), stranke, ki nima procesne sposobnosti, pa zastopa v pravdi njen zakoniti zastopnik (čl. 77).
Omejitve pooblastil zakonitega zastopnika so lahko določene
s posebnimi predpisi (npr. za zastopanje otrok v ZZZDR, za
zastopanje gospodarskih družb v Zakonu o gospodarskih
družbah). Sicer pa lahko zakoniti zastopnik v imenu stranke
opravlja vsa procesna dejanja. Zakon ureja tudi institut začasnega zastopnika za primer, če toženec nima zakonitega
zastopnika (čl. 81).

V členih 123 - 126 predlog zakona vsebuje nekaj splošnih
pravil o obliki odločitev (sodba, sklep) ter načinu odločanja v
pravdnem postopku, ki so natančneje razdelana v ustreznih
poglavjih npr. o sodbi (23. poglavje) in sklepu (24. poglavje).
Z vročitvami sodnih spisov se uveljavlja načelo kontradiktornosti, saj se stranka z vročitvijo seznanja s potekom postopka
ter s procesnimi dejanji nasprotnika in sodišča in pridobi
možnost aktivno sodelovati v postopku.

5. Pooblaščenci
Predlog zakona v nobenem primeru ne določa obveznega
zastopanja stranke po odvetniku, zato lahko vsaka stranka v
postopku procesna dejanja opravlja bodisi osebno, bodisi po
pooblaščencu, ki je lahko vsaka poslovno sposobna oseba, ki
se ne ukvarja z zakotnim pisaštvom (čl. 86). Stranka lahko
pooblaščenca pooblasti za določena ali pa za vsa pravdna
dejanja (čl. 89). Če stranka obsega pooblastila ne določi, je
zakoniti obseg pooblastila pooblaščenca - odvetnika širši
kot za pooblaščenca, ki ni odvetnik (čl. 90 in čl. 91).

Sodna pisanja se vročajo praviloma po pošti, lahko pa po
delavcu sodišča ali kar pri sodišču (čl. 127). Za vročanje
nekaterih najpomembnejših sodnih pisanj (npr. tožba) veljajo
posebna pravila o osebni vročitvi (čl. 137), ki naj v večji meri
kot splošna pravila o vročanju zagotovijo, da bo naslovnik
sodno pisanje dejansko prejel. Zakon vsebuje še nekatera
posebna pravila za vročanje npr. pravnim osebam, državnim
organom in podjetnikom posameznikom (čl. 128), osebi, ki je
v tujini (čl. 131) in pravila o posredni vročitvi, npr. v primeru,
ko ima stranka zastopnika ali pooblaščenca (čl. 133).

Kot novost predlog zakona določa, da se za pooblaščenca
lahko določi tudi odvetniško družbo (čl. 86, 2. odst.)

V 2. odstavku 99. člena je izrecno določeno, da postopa
sodišče z vlogo, ki ni podana v jeziku, ki je pri sodišču v
uradni rabi, kot z nerazumljivo vlogo.

V zvezi z vročanjem uvaja predlog zakona dve novosti. Prva je
določba 129. člena, po kateri se subjektu vpisa v sodni register, ki mu ni možno opraviti vročitve na naslovu, ki je v
sodnem registru naveden kot sedež, vročitev opravi s pritrditvijo pisanja na sodno desko. Od teh oseb je namreč utemeljeno zahtevati, da poskrbijo, da se sprememba sedeža vpiše v
register, če pa tega ne storijo, naj nemožnosti vročitve, ki je
posledica opustitve vpisa spremembe sedeža v registru, ne
trpi druga stranka v postopku. Drugo novost pa je v 136.
členu, ki predvideva možnost, da se vročanje opravlja tudi po
pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot registrirano
dejavnost na podlagi posebnega pooblastila ministra, pristojnega za pravosodje. Ta način vročanja naj bi prišel v poštev
na predlog nasprotne stranke, ki bo morala založiti stroške
zanjo. Takšna rešitev je primerljiva s sistemom privatnega
vročanja, kakršen je poznan v romanskih pravnih sistemih. V
francoskem in italijanskem pravu opravlja vročitev na zahtevo
stranke posebna služba, v Franciji huissier de justice, v Italiji
ufficiale giuridiziario. Ker je vročitev pomembna postavka
pravilne izvedbe pravdnega postopka, bi bili s posebnim
aktom ministra, pristojnega za pravosodje, določeni pogoji, ki
jih morajo izpolnjevati osebe za opravljanje vročanja in pravila za vročanje.

7. Vloge

10. Stroški postopka

V tem poglavju (členi 100 - 104) zakon vsebuje nekaj splošnih
pravil o izdelavi in vsebini vlog strank v postopku. Kot novost
predlog zakona upošteva možnost, da je vloga vložena tudi
brzojavno ali s telefaksom in se v tem primeru šteje za podpisano od osebe, ki je na vlogi navedena kot podpisnik (čl. 100/
2).

Stroški postopka praviloma bremenijo stranko, ki v pravdi ni
uspela (načelo uspeha). Ta stranka bo zato v celoti morala
kriti stroške druge stranke in stroške sodišča (čl. 149). Če
stranka v pravdi zmaga samo deloma, lahko sodišče odloči,
da trpi vsaka stranka svoje stroške, glede na okoliščine primera pa lahko tudi odloči, da naj ena stranka povrne drugi
stranki sorazmeren del stroškov. Načelo uspeha je korigirano
z načelom krivde, saj mora vsaka stranka, ne glede na izid
pravde, drugi stranki povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih
je povzročila po svoji krivdi (čl. 151)

6. Jezik
Določbe o uporabi jezika v postopku (97. do 99. člen) pomenijo uveljavitev ustavne pravice do uporabe svojega jezika v
postopku (62. člen Ustave). Če stranka ne razume jezika, v
katerem teče postopek, ji je treba na narokih zagotoviti ustno
prevajanje (97. člen).
Pravdni postopek teče v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi.
Po 11. členu Ustave je to slovenščina, na območjih, kjer živita
italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa tudi
italijanščina oziroma madžarščina. V tem jeziku pošilja
sodišče vabila, odločbe in druga pisanja strankam in drugim
udeležencem v postopku (98. člen), ti pa so dolžni v tem jeziku
pošiljati svoje vloge (člen 99/1). Po ZPP iz leta 1976 so uživali
pripadniki jugoslovanskih narodov posebne pravice v zvezi z
uporabo njihovega jezika in pisave v postopku, sedaj pa imajo
položaj tujcev v postopku.

8. Roki in naroki
Roki za opravo procesnega dejanja v pravdnem postopku so
lahko določeni z zakonom (zakoniti rok) ali pa jih določi
sodišče (sodni rok) - čl. 105. Zakonitega roka sodišče ne
more podaljšati, lahko pa na predlog stranke iz utemeljenih
razlogov podaljša sodni rok (čl. 105, 2. odst.). Roki, določeni
za stranke, so praviloma prekluzivni, kar pomeni, da po preteku roka stranka izgubi pravico opraviti določeno procesno
dejanje. Za slednji primer pa zakon v čl. 111 do 116 ureja
institut vrnitve v prejšnje stanje, ki stranki, ki je iz opravičljivih
poročevalec, št. 43

Predlog zakona ne vsebuje več določbe, da se stroški, ki bi jih
moral trpeti državni organ (npr. javni tožilec), ki v postopku
nastopa kot stranka, izplačajo iz sredstev sodišča, saj niso v
skladu z ustavnim načelom delitve oblasti (3. čl. Ustave).
V skladu z ustavnim načelom socialne države (2. čl. Ustave) in
ustavno pravico do sodnega varstva (čl. 23 Ustave) so pravila
60

o delni (plačilo sodnih taks) ali popolni (plačilo predujma za
stroške izvajanja dokazov) oprostitvi plačila sodnih stroškov
oz. (kar je novost) možnosti določitve odloga plačila oz.
obročnega odplačevanja stranki, ki teh stroškov ne zmore
plačati brez škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine.
Ta možnost pa ne velja za pravne osebe in podjetnika posameznika za spore v zvezi z njegovo dejavnostjo (čl. 163).

rešitev tega vprašanja in da je za odločanje o tem vprašanju
predpisana ista vrsta postopka.
V naslednjih členih ureja zakon objektivno kumulacijo zahtevkov, nasprotno tožbo in spremembo tožbe. Vsi navedeni instituti so izraz načela ekonomičnosti postopka, saj omogočajo,
da se po možnosti vsa morebitna sporna vprašanja med
strankama razrešijo v istem postopku.

11. Pravna pomoč

12. Tožba

Tožnik lahko uveljavlja več zahtevkov proti istemu tožencu z
isto tožbo, če imajo vsi zahtevki isto pravno in dejansko
podlago. Če zahtevki nimajo iste pravne in dejanske podlage,
pa jih je mogoče uveljavljati z isto tožbo, samo če je za vse
zahtevke stvarno pristojno isto sodišče in predpisana ista
vrsta postopka. Če je za enega od zahtevkov določena izključna krajevna pristojnost, pa jih je mogoče uveljavljati z
isto tožbo samo pri sodišču, ki je pristojno po pravilih o
izključni krajevni pristojnosti. Dva ali več zahtevkov, ki so v
medsebojni zvezi, je mogoče uveljavljati tudi eventualno, tako
da tožnik poleg glavnega zahtevka uveljavlja še pomožni
zahtevek za primer, če bi se izkazalo, da je glavni zahtevek
neutemeljen - npr. tožnik zahteva plačilo kupnine, če bi se
izkazalo, da kupna pogodba ni veljavna, pa vrnitev stvari (177.
člen).

Tožba je oblika, v kateri se zahteva sodno varstvo v pravdnem
postopku. Pravdni postopek se začne s tožbo (174. člen),
izjemo predstavlja postopek v zakonskih sporih, ki se v primeru, če oba zakonca skupaj zahtevata sporazumno razvezo,
začne na predlog (416. člen). Čeprav predstavlja tožba tisto
procesno dejanje, s katerim se postopek začne, pa z vložitvijo
tožbe še ne nastopi litispendenca (visečnost pravde). Po
našem pravu (enako kot po avstrijskem) začne pravda teči
šele od trenutka vročitve tožencu: od tega trenutka dalje ni
dopustna nova tožba z istim zahtevkom med istima strankama, če je taka tožba vložena, pa jo mora sodišče zavreči
(184. člen).

V178. členu ureja zakon nasprotno tožbo. Ta je dopustna, če
se z njo uveljavlja zahtevek, ki je v zvezi s tožbenim zahtevkom, če se oba zahtevka lahko pobotata, ali če se z njo
uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek. Če toženec vloži
nasprotno tožbo, pride do atrakcije krajevne pristojnosti:
sodišče, ki je krajevno pristojno za tožbo, je pristojno tudi za
nasprotno tožbo. To pa ne velja glede stvarne pristojnosti, saj
se nasprotna tožba ne more vložiti, če bi bilo za zahtevek iz
nasprotne tožbe stvarno pristojno višje sodišče. Za razliko od
prejšnje ureditve zakon zdaj tudi izrecno določa, da
nasprotna tožba ni dopustna, če je za zahtevek nasprotne
tožbe predpisana druga vrsta postopka.

V 175. členu ureja zakon vsebino tožbe. Poleg podatkov, ki jih
mora imeti vsaka vloga (100. člen), mora tožba vsebovati
določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev,
dejstva, na katera tožnik opira svoj zahtevek in dokaze za
ugotovitev teh dejstev. Če tožnik uveljavlja premoženjskopravni zahtevek, ki pa se ne glasi na denar, mora biti v tožbi
navedena tudi vrednost spornega predmeta (glej tudi 44.
člen). Tožnik pa ni dolžan navesti pravno podlago svojega
zahtevka, če jo navede, pa sodišče nanjo ni vezano. Kot
novost, ki naj stranke sili k večji disciplini, potrebni za hitrejšo
izvedbo postopka, se predlaga uzakonitev domneve, da je
tožnik, ki ni plačal sodne takse, predpisane za tožbo, le-to
umaknil.

Spremembo tožbe ureja zakon v 179. do 182. členu. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo so določbe o objektivni spremembi
tožbe zdaj nekoliko drugače formulirane: v 179. členu je
podana definicija objektivne spremembe tožbe, v 180. in 181.
členu pa so določeni pogoji za spremembo. Sprememba
tožbe je sprememba istovetnosti zahtevka, povečanje zahtevka in uveljavljanje novega zahtevka poleg obstoječega,
medtem ko ne gre za spremembo tožbe, če tožnik spremeni
pravno podlago zahtevka, če zmanjša zahtevek ali če samo
popravi posamezne navedbe. Pravila o spremembi tožbe
predstavljajo kompromis med interesi tožnika, ki upa, da bo s
spremenjeno tožbo uspel, in toženca, ki nasprotuje spremembi, ker hoče doseči zavrnitev tožbenega zahtevka. Sprememba tožbe je dopustna do konca glavne obravnave, vendar
je od trenutka, ko je bila tožba vročena tožencu, potrebna
njegova privolitev. Tudi če toženec ne privoli v spremembo,
pa jo lahko sodišče dovoli, če oceni, da je to smotrno. V 181.
členu pa ureja zakon tako imenovano privilegirano spremembo: privolitev toženca ni potrebna, če spremeni tožbo
zaradi okoliščin, ki so nastopile po vložitvi tožbe, ali če uveljavlja vmesni ugotovitveni zahtevek.

Izraz načela ekonomičnosti in pospešitve postopka so
določbe o pravni pomoči med sodišči, ki je v tem, da opravijo
posamezna procesna dejanja (npr. zaslišanje priče, ogled,
pošiljatev listine) naprošena sodišča, ki sicer v zadevi ne
odločajo. Sodišča v Republika Sloveniji so si medsebojno
dolžna nuditi pravno pomoč (čl. 169), pravna pomoč tujim
sodiščem pa se daje v primerih, določenih v mednarodnih
pogodbah ter tedaj, ko obstoji vzajemnost, v nobenem primeru pa ne, če tuje sodišče prosi za dejanje, ki nasprotuje
javnemu redu Republike Slovenije.
11. Potek postopka

Najpomembnejša sestavina tožbe je tožbeni zahtevek. Ta se
lahko glasi na neko dajatev, storitev, dopustitev ali opustitev
(dajatvena ali kondemnatorna tožba), na preoblikovanje
nekega pravnega razmerja (oblikovalna ali konstitutivna
tožba), ali samo na ugotovitev obstoja ali neobstoja neke
pravice ali pravnega razmerja (ugotovitvena ali deklaratorna
tožba). Materialnopravna podlaga dajatvene tožbe je v zahtevku, ki ga ima tožnik kot upnik proti tožencu kot dolžniku v
primeru, ko ta prekrši ali ogroža neko njegovo pravico. Oblikovalno tožbo lahko vloži tožnik takrat, kadar zakon predvideva to tožbo kot sredstvo, s katerim lahko tožnik doseže
preoblikovanje nekega pravnega razmerja. Ugotovitvena
tožba pa nima podlage v materialnem pravu, zato zakon
posebej ureja predpostavke za vložitev te tožbe. Ugotovitvena
tožba je časovno najmlajša - prvič se je pojavila v nemškem
ZPO iz leta 1877, od koder so jo prevzeli pravni sistemi, ki so
se razvijali pod vplivom nemškega prava, medtem ko se v
romanskih procesnih sistemih še vedno ni v celoti uveljavila.
Po 176. členu zakona se ugotovitvena tožba lahko vloži, kadar
je tako določeno s posebnimi predpisi, ali kadar tožnik izkaže
pravni interes za vložitev te tožbe. Ta interes je podan, če je
tožnik v negotovosti glede svojega pravnega položaja, s
sodbo pa bo ta negotovost odstranjena. Zakon tudi posebej
predvideva možnost vložitve vmesnega ugotovitvenega zahtevka, kadar postane med pravdo sporno neko predhodno
vprašanje, pod pogojem da je sodišče stvarno pristojno za

V 182. členu ureja zakon subjektivno spremembo tožbe, o
kateri govorimo takrat, kadar tožnik tožbo tako spremeni, da
toži namesto prvotnega toženca koga drugega. Tudi ta sprememba je dopustna samo do konca glavne obravnave, vendar
je zanjo vedno potrebna privolitev novega toženca, saj mora
ta sprejeti pravdo v stanju, v kakršnem je, ko stopi vanjo. Ker
pomeni subjektivna sprememba tožbe umik tožbe proti prvotnemu tožencu, pa je v primeru, ko se je že spustil v obravnavnavanje glavne stvari, potrebna tudi njegova privolitev.
Do konca glavne obravnave lahko tožnik tožbo tudi umakne.
Umik tožbe je samo umik zahteve za pravno varstvo, zato
lahko tožnik tožbo ponovno vloži. Zakon zato priznava
tožencu interes, da nasprotuje spremembi, če se je že spustil
v obravnavanje glavne stvari, zato je od tega trenutka dalje
umik tožbe mogoč samo s privolitvijo toženca (183. člen).
V 185. členu ureja zakon situacijo, ko katera od strank med
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pravdo odtuji stvar ali pravico, o kateri teče pravda. Čeprav
stranka z odtujitvijo izgubi stvarno legitimacijo, to ni ovira, da
se pravda med istima strankama ne bi mogla dokončati. Tisti,
ki je stvar ali pravico pridobil, pa lahko vstopi v pravdo
namesto prvotne stranke, samo če v to privolita obe stranki.

Predlog zakona več ne predvideva možnosti (kot je tudi primerljive procesnopravne ureditve, npr. nemška in avstrijska
ne vsebujejo), da bi kot intervenient za javni interes v pravdi
lahko sodeloval tudi državni tožilec, kot je to doslej določal
ZPP v 205. členu, saj naj bo vloga javnega tožilca kot represivnega državnega organa v civilnoprocesnem razmerju čimbolj
omejena.

13. Sosporniki
Sosporništvo je podano, kadar več oseb toži oziroma je toženih z isto tožbo.

15. Zastoji v postopku
Tekom postopka lahko pride do situacij, zaradi katerih pride
do njegovega zastoja. Zakon jih ureja s posebnima institucijama - prekinitvijo in mirovanjem postopka.

Če so predmet spora zahtevki oz. obveznosti iste vrste in se
opirajo na istovrstno dejansko in pravno podlago, več oseb
lahko skupaj toži oz. je toženih (formalni sosporniki), če za
vsak zahtevek in vsakega toženca velja ista stvarna in krajevna pristojnost (čl. 186, 2. odst.).

Do prekinitve pride iz razlogov, ki se tičejo sodišča, strank ali
predmeta obravnavanja, vendar vedno neodvisno od volje
strank. V nekaterih primerih pride do prekinitve postopka po
zakonu samem (n. pr.: stranka umre, pa v pravdi nima pooblaščenca; sodišče preneha z delom zaradi vojne - 200.
člen), v drugih (n. pr.: stranka živi na območju, ki je zaradi
izrednih dogodkov, kot so poplave in podobno, odrezano od
sodišča) pa jo sodišče odredi s sklepom (201. člen). Posledica
prekinitve postopka je prenehanje teka vseh procesualnih
rokov, tako tistih, ki jih določa zakon kot tudi tistih, ki jih
določi sodišče. V času prekinitve tudi sodišče ne sme opravljati nobenih pravdnih dejanj, pravdna dejanja ene stranke pa
nasproti drugi stranki nimajo nobenega pravnega učinka 202.
člen). Prekinitev postopka je torej institut, ki prepreči, da bi
bila stranka v svojih pravicah, ki jih ima v postopku pred
sodiščem, prikrajšana zaradi tega, ker sodišče iz objektivnih
razlogov v konkretnem primeru dalj časa ne more poslovati.

Kadar so sosporniki glede na sporni predmet v pravni skupnosti (skupni lastniki, solastniki) ali kadar se njihove pravice ali
obveznosti opirajo na isto dejansko in pravno podlago (npr.
več oškodovancev - potnikov v istem vozilu iz prometne
nesreče), vedno lahko tožijo oz. so toženi z isto tožbo (materialni sosporniki, čl. 186,1. odst.). Po variantnem predlogu k tej
določbi pa naj bi to veljalo tudi za solidarne upnike in solidarne dolžnike.
Vsak sospornik je načeloma v pravdi samostojna stranka in
zato njegova ravnanja ne koristijo in ne škodijo drugim
sospornikom (navadno sosporništvo, čl. 180), razen v primeru, ko je po zakonu ali po naravi pravnega razmerja možno
rešiti spor le na enak način za vse sospornike (npr. več
oporočnih dedičev, ki so skupaj toženi na razveljavitev oporoke). V tem primeru se vsi sosporniki štejejo za enotno
stranko (enotno sosporništvo, čl. 191) in zato aktivno in
koristno dejanje enega sospornika učinkuje v korist vseh.

Zakon nadalje določa, kdaj in na kakšen način pride do
nadaljevanja postopka. Vsi roki, ki so zaradi prekinitve prenehali teči, pa začno teči z nadaljevanjem postopka znova - od
začetka (203. člen).

V 188. in v 189. členu zakon določa primere, ko je več oseb
lahko skupaj toženih in pri tem ni potrebno ugotavljati ali
izpolnjujejo pogoje iz 186. člena (zakoniti sosporniki).

Druga oblika zastoja postopka je mirovanje postopka. Če se
podani zanj pogoji, določeni v 204. členu, pride do mirovanja
postopka po zakonu samem. Od prekinitve postopka se mirovanje postopka razlikuje po tem, da zavisi od ravnanja strank.
Ker je mirovanje postopka zastoj v postopku po volji strank,
so posledice nekoliko drugačne kot pri prekinitvi postopka
(205. člen). Zakonski roki namreč ne prenehajo teči. Zastoj
postopka zaradi mirovanja postopka je tudi časovno omejen.
Ena od strank, katerakoli, mora po treh mesecih predlagati
nadaljevanje postopka. Če tega v nadaljnjem mesecu ne stori
nobena stranka, se po zakonu šteje, da je tožnik tožbo umaknil. V teku enega postopka tudi ne more priti dvakrat do
mirovanja postopka med tem ko število prekinitev ni omejeno.

Tožnik lahko zajame z eno tožbo več tožencev tudi tako, da
zahteva, naj sodišče ugodi tožbenemu zahtevku proti naslednjemu tožencu, če bi bil pravnomočno zavrnjen zahtevek
proti tistemu, ki je v tožbi naveden pred njim (eventualno
sosporništvo, čl. 187).
14. Intervencija
Intervenient je oseba, ki se v pravdi pridruži eni izmed strank,
ker ima pravni interes, da ta stranka v pravdi zmaga (čl. 194).
Pravni interes za intervencijo izhaja iz določenega materialnopravnega razmerja med stranko in intervenientom; razmerja, ki je takšne narave, da bi v primeru, če bi stranka
pravdo izgubila, pridobila kakšne zahtevke proti intervenientu
(npr. dolžnik ima pravni interes za intervencijo v pravdi, ko
upnik toži poroka, saj bi porok v primeru poraza v pravdi
pridobil regresni zahtevek proti dolžniku). Ko sodba na ta
način posredno vpliva na intervenientov pravni položaj, gre za
stransko intervencijo. Če bo v zgoraj navedenem primeru
porok dolžnika obvestil o pravdi (čl. 199), dolžnik v morebitni
kasnejši pravdi poroku več ne bo mogel očitati, da se je v
prejšnji pravdi slabo pravdal in da je zato sodba zanj
neugodna; v tem je učinek intervencije.

16. Dokazovanje
Sodišče lahko odloči v sporu šele potem, ko ugotovi vsa
dejstva, ki so za odločitev odločilna. Odločilna dejstva ugotavlja z izvajajem dokazov. Zato zakon določa, o katerih dejstvih
izvaja sodišče dokaze, katere dokaze izvaja, kako jih izvaja in
kako jih presoja.
Praviloma je stranka, ki neko odločilno dejstvo zatrjuje tista,
ki ga mora dokazati. Zato mora ona predlagati dokaze (207.
člen). Dokazovati ni treba dejstev, ki so splošno znana in
tistih, ki so med strankama nesporna. Za slednja pa velja, da
jih je tudi treba dokazovati, če sodišče meni, da žele stranke
razpolagati z zahtevkom, s katerim zaradi prisilnih predpisov
ne morejo prosto razpolagati. Tudi dejstev, ki se po zakonu
domnevajo, ni treba dokazovati (209. člen). Vedno pa je
mogoče dokazovati, da ta dejstva ne obstojijo. Če kakšnega
dejstva ni mogoče zanesljivo ugotoviti, sklepa sodišče o njem
na podlagi dokaznega pravila. Po tem pa se šteje, da zatrjevano toda nedokazano dejstvo ne obstoji 210. člen). Sicer pa
zakon že v temeljnih določbah določa, da odloči sodišče po
svojem prepričanju na podlagi skrbne presoje vseh dokazov
in na podlagi uspeha celotnega postopka, katera dejstva je
šteti za dokazana (8. člen).

Stranski ntervenient lahko za stranko opravlja vsa (koristna)
procesna dejanja in s tem poskuša zagotoviti uspeh stranke v
pravdi. Vendar pa intervenient ni stranka, zato v primeru
nasprotja med procesnim dejanjem intervenienta in stranke
obvelja dejanje stranke, čeprav bi bilo intervenientovo koristnejše (čl. 196).
Kot intervenient se lahko v pravdi stranki pridruži tudi oseba,
na katero se sodba neposredno nanaša, to jo oseba, ki bi, če
bi v pravdi sodelovala kot stranka, imela položaj enotnega
sospornika (sosporniški intervenient, čl. 187). Za njen položaj
v pravdi veljajo ista pravila kot za enotne sospornike iz 191.
člena.
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Dokaze izvaja senat oziroma sodnik posameznik, kjer ni
senatnega sojenja, in sicer na glavni obravnavi. Dokaze izvaja
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sodišče na glavni obravnavi zato, da stranki izvajanju dokazov
prisostvujeta, dajeta pripombe, zahtevata pojasnila in postavljata vprašanja. Senat pa lahko iz tehtnih razlogov odloči, naj
se posamezni dokazi izvedejo pred zaprošenim sodnikom (pri
drugem sodišču) ali pred predsednikom senata. O času in
kraju izvedbe dokaza je treba stranki obvestiti, razen če se tej
pravici odrečeta (212. člen).

pravilih upravičena zastopati. Prisilni ukrepi proti stranki, ki
se ni odzvala vabilu na sodišče, oziroma ki je odklonila izpoved, niso dovoljeni.
Za primer nevarnosti, da kakšnega dokaza po postopku, ki ga
določa zakon za izvajanje dokazov, ne bi bilo mogoče izvesti
(n. pr.: nevarnost, da bo priča umrla), daje zakon v okviru
instituta zavarovanja dokazov (259. do 263. člen) možnost, da
se takšen dokaz izvede hitreje in preje, kot bi se sicer. Zavarovati dokaz je mogoče med pravdo ali pa že pred njo. V nujnih
primerih lahko sodišče odloči, da se začne z zavarovanjem
dokaza še predno je nasprotni stranki vročilo sklep, s katerim
je predlogu za zavarovanje dokaza ugodilo. Predmet zavarovanja dokazov so lahko vsa dokazna sredstva.

Po zakonu so dokazna sredstva ogled, listine, priče, izvedenci
in zaslišanje strank.
Ogled (215. do 218. člen) se opravi lahko na sodišču, če je
predmet ogleda možno prinesti na sodišče, ali pa na kraju,
kjer se predmet ogleda nahaja. Opravi se ga lahko tudi s
sodelovanjem izvedencev.

17. Priprave za glavno obravnavo

V 219. do 223. členu je urejeno dokazovanje z listinami.
Listina je vsak predmet, na katerem je človekova misel izražena s pisavo. Sredstvo dokazovanja so vse vrste listin.
Posebnost javnih listin in listin, katerih dokazna moč je izenačena z javnimi listinami je, da dokazujejo resničnost tistega,
kar se v njih zatrjuje. Dovoljeno pa je dokazovati, da so v javni
listini ugotovljena dejstva neresnično ugotovljena. Stranka, ki
se na listino sklicuje, jo mora predložiti. Če je listina pri tretji
osebi, gre pa za listino, ki je skupna njej in stranki, ki se nanjo
sklicuje, jo mora predložiti tudi tretja oseba.

Priprave na glavno obravnavo ali pripravljalni postopek ima
štiri stadije: predhoden preizkus tožbe (267. do 270. člen),
vročitev tožbe tožencu zaradi odgovora na tožbo, pripravljalni
narok (271. do 279. člen) in razpis glavne obravnave (280.
člen). Vsi niso obvezni.
V okviru predhodnega preizkusa tožbe in po predhodnem
preizkusu tožbe odloča predsednik senata v okviru zakonskih
pooblastil o raznih procesualnih vprašanjih in ukrepa, kar je
potrebno, da bo postopek v nadaljevanju potekal kar najbolj
mogoče brez procesualnih zapletov. Tožbo vedno vroči
tožencu. Vroči mu jo lahko s pozivom, naj nanjo odgovori,
lahko pa že kar z vabilom na pripravljalni narok ali na narok za
glavno obravnavo. Toženec ni dolžan odgovoriti na tožbo,
lahko pa nanjo odgovori, čeprav ga sodišče k temu ni pozvalo. Razpis pripravljalnega naroka ni obvezen, če sodi sodnik posameznik, pripravljalnega naroka sploh ni. Na pripravljalnem naroku se obravnavajo in rešujejo procesualna vprašanja, služi pa tudi za zbiranje dokazov, ki jih bo sodišče
izvedlo na glavni obravnavi in za odločanje, katere dokaze bo
izvedlo.
Ves čas priprav za glavno obravnavo lahko izda predsednik
senata sodbo na podlagi pripoznave (če toženec tožbeni
zahtevek pripozna) in sodbo na podlagi odpovedi (če tožnik
tožbo umakne in se tožbenemu zahtevku odpove), sprejme pa
lahko na zapisnik tudi sodno poravnavo.

Dokaz s pričami je urejen v 224. do 237. členu. Priča se mora
odzvati vabilu na zaslišanje, sicer jo sodišče lahko kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporno kaznijo do enega meseca zapora,
lahko odredi prisilni privod. lahko ji pa tudi naloži, da mora
povrniti strankam stroške, ki jih je povzročila z neopravičenim
izostankom oziroma neopravičeno odklonitvijo pričanja. Kot
priča ne sme biti zaslišan tisti, ki bi s svojo izpovedjo prekršil
dolžnost varovanja uradne ali vojaške tajnosti, dokler ga pristojni organ ne odveže te dolžnosti. Posebnost te določbe je v
tem, da mora sodišče odkloniti zaslišanje takšne priče o
okoliščinah, ki pomenijo uradno ali vojaško tajnost čeprav bi
bila priča o njih pripravljena izpovedovati. Druge prepovedi
zasliševanja prič ni. Pač pa lahko priča odreče pričanje
(odvisno od volje priče) o tistem, kar ji je stranka zaupala kot
svojemu pooblaščencu, o tistem, česar se ji je stranka ali
druga oseba izpovedala kot verskemu spovedniku in o dejstvih, za katere je zvedela kot odvetnik ali zdravnik ali pri
opravljanju kakšnega drugega poklica ali dejavnosti, če velja
dolžnost, da mora ohraniti kot tajnost tisto, kar je pri tem
izvedela. V vseh drugih primerih pa lahko priča odreče samo
odgovor na takšna vprašanja, s katerimi bi spravila v hudo
sramoto, precejšnjo premoženjsko škodo ali v kazenski pregon sebe ali svoje bližnje (v zakonu naštete) sorodnike. Na te
pravice mora predsednik senata pričo opozoriti. Zakon ima še
določbe, kako se priče zaslišujejo, opustil pa je institut, ki se
praktično ni uporabljal, to je zasliševanje prič pod prisego.

Če tekom priprav na glavno obravnavo ni prišlo iz kakršnegakoli razloga do zaključka pravdnega postopka, razpiše predsednik senata narok za glavno obravnavo. Nanj vabi stranke,
njihove zastopnike in pooblaščence ter priče in izvedence, za
katere se je odločil da jih je treba vabiti. Na narok za glavno
obravnavo, pa tudi na pripravljalni narok, mora predsednik
senata vabiti stranke tako, da jim ostane dovolj časa za
pripravo, vendar najmanj osem dni od prejema vabila.
18. Glavna obravnava

Dokazovanje z izvedencem (238. do 251. člen) opravi sodišče
takrat, kadar je za razjasnitev kakšnega dejstva potrebno
strokovno znanje, s katerim sodišče ne razpolaga. Če je
potrebno, lahko določi sodišče več izvedencev, oziroma
zaupa izvedensko delo kakšnemu strokovnemu zavodu. Izvedenca določi sodišče. Kdor je določen za izvedenca, se mora
vabilu odzvati in podati svoj izvid in mnenje. Iz opravičenih
razlogov pa ga sodišče lahko oprosti obveznosti izvedeništva.
Stranke imajo pravico zahtevati izločitev izvedenca iz razlogov, iz katerih lahko zahtevajo izločitev sodnika. Izvedenec
poda svoje mnenje pismeno ali ustno na naroku za glavno
obravnavo. Odgovarjati mora tudi na dodatna vprašanja
sodišča in strank.

Stranka se ni dolžna odzvati vabilu na glavno obravnavo.
Toda če je bila pravilno vabljena, lahko sodišče zadevo obravnava in o njej odloči tudi v odsotnosti stranke (282. člen). Če
pa toženec tožbenemu zahtevku sploh ni ugovarjal, niti se ni
odzval pravilnemu vabilu na glavno obravnavo, lahko sodišče
na tožnikov predlog izda sodbo zaradi izostanka (319. člen).
Glavno obravnavo vodi predsednik senata (298. člen). Skrbi,
da se sporni predmet vsestransko pretrese in da se postopek
ne zavlačuje (385. člen). Če glavne obravnave ni mogoče
končati na prvem naroku za glavno obravnavo, senat narok
preloži (301. člen). Sodišče odloči o tem, katere dokaze bo
izvedlo, z dokaznim sklepom; če izvedbo kakšnih predlaganih
dokazov zavrne, mora svojo odločitev obrazložiti (287. člen).
Predsednik senata izvaja dokaze, izprašuje stranke, priče in
izvedence. Ko jih preneha izpraševati, da besedo članom
senata. Stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci,
lahko postavljajo pričam, izvedencem in nasprotnim strankam vprašanja preko predsednika senata, z njegovim dovoljenjem pa tudi neposredno (289. člen). Dolžnost predsednika
senata je tudi, da skrbi za red med glavno obravnavo (304. do
306. člen). Ukrepi, ki mu jih daje zakon za izvajanje te dolžnosti so opomin, odstranitev iz sodne dvorane in denarna kazen.

Sporna dejstva lahko ugotavlja sodišče tudi z zaslišanjem
strank (252. do 258. člen). Stranki mora obvestiti, da bo
izvedlo dokaz z zaslišanjem strank. Če se ena od strank vabilu
ne odzove, lahko sodišče zasliši samo drugo. Sodišče lahko
zasliši samo eno stranko tudi takrat, kadar druga stranka o
spornih dejstvih ne more dati nobenih podatkov. Če stranka
nima pravdne sposobnosti, se zasliši kot stranko njen zakoniti
zastopnik (npr.: mati ali oče za otroka, ki je stranka v
postopku). Za pravno osebo, ki je stranka v postopku, se
zasliši kot stranko osebo, ki jo je po zakonu ali po njenih
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Glavna obravnava je javna (293. člen). Prisostvujejo ji lahko
samo polnoletne osebe. Če to zahtevajo koristi uradne,
poslovne ali osebne skrivnosti, koristi javnega reda ali razlogi
morale, lahko senat izključi javnost vse ali dela glavne obravnave. Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite
zastopnike, pooblaščence in interveniente (294. do 296. člen).

da je tožbeni zahtevek utemeljen. Sodba zaradi izostanka
temelji namreč na fikciji, da toženec, ki ne reagira na tožbo,
priznava dejstva, ki so navedena v tožbi. Sodišče zato ne
ugotavlja dejanskega stanja, presoditi pa mora, ali je zahtevek
po materialnem pravu utemeljen. Če zahtevek po materialnem
pravu ni utemeljen, tožnik pa tožbe ne spremeni, sodišče
tožbeni zahtevek zavrne. Tudi sodbe zaradi izostanka pa
sodišče ne sme izdati, kadar gre za zahtevek, s katerim
stranke ne morejo razpolagati (člen 3/3).

Ves čas postopka na prvi stopnji lahko stranka navaja nova
dejstva in predlaga nove dokaze, izjavi pa se lahko tudi o
navedbah in predlogih nasprotne stranke (286. člen). Če o
kakšnih procesualnih vprašanjih predsednik senata ni odločil
pred razpisom glavne obravnave, je treba o njih odločiti na
glavni obravnavi, ali pred odločitvijo o glavni stvari, ali skupno
z njo.

V 322. in 323. členu vsebuje zakon pravila o izdaji in razglasitvi sodbe, v 324. in 325. členu pa o pismeni izdelavi in vročitvi
sodbe. Če sodišče ne odloči o vseh postavljenih zahtevkih,
izda sodišče na predlog stranke dopolnilno sodbo (326. do
328. člen), v primeru očitnih pisnih ali računskih napak pa
lahko predsednik senata sodbo popravi (329. člen).

Ko senat meni, da je zadeva dovolj obravnavana tako, da
lahko izda odločbo, predsednik senata glavno obravnavo
zaključi (291. člen). Ce senat pri posvetovanju o odločitvi
ugotovi, da je treba postopek dopolniti, odloči, da se glavna
obravnava začne znova (292. člen).

21. Pravnomočnost
Pravnomočnost je institut, ki omogoča, da so sodne odločbe
trden temelj za nadaljnji razvoj pravnih razmerij. To lastnost
priznava pravnomočnim odločbam tudi ustava, s tem ko v
158. členu določa, da je mogoče pravna razmerja, ki so
urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, odpraviti,
razveljaviti ali spremeniti le v primerih in po postopku, določenih v zakonu.

19. Sodna poravnava
Sodno poravnavo ureja zakon v 307. do 310. členu. Zakon
opredeljuje sodno poravnavo kot poravnavo, ki jo skleneta
stranki med pravdo pred sodiščem o spornem predmetu.
Zakon pa predvideva tudi možnost sklenitve tako imenovane
preventivne poravnave, ki jo lahko stranki skleneta pred
pravdo.

Na pravnomočnost se nanaša 320. člen zakona. Po prvem
odstavku tega člena postane sodba, ki se ne more spodbijati s
pritožbo, pravnomočna, kolikor je v njej odločeno o zahtevku
tožbe ali nasprotne tožbe. Zakon s tem definira začetek pravnomočnosti: sodba postane pravnomočna, ko je ni več
mogoče spodbijati s pritožbo; če nobena od strank ne vloži
pritožbe, je to takrat, ko poteče rok za pritožbo za stranko,
kateri je bila sodba pozneje vročena. Poleg tega pa zakon
opredeljuje tudi objektivne meje pravnomočnosti: pravnomočna postane odločitev o zahtevku, ne pa pravni in dejanski
razlogi sodbe. Glede na to tudi ne postane pravnomočna
odločitev o predhodnem vprašanju, niti odločitve o toženčevih ugovorih. Izjema je ugovor zaradi pobota. Če toženec
uveljavlja v pravdi neko svojo nasprotno terjatev z ugovorom
zaradi pobota, mora sodišče preden izreče pobotanje odločiti
tudi o obstoju te terjatve. Zato postane odločitev o obstoju ali
neobstoju take terjatve pravnomočna (člen 320/3).

Sodna poravnava predstavlja dispozitivno dejanje strank, zato
sodišče ne sme dopustiti poravnave glede zahtevkov, s katerimi stranke ne morejo razpolagati (člen 3/3). Sodna poravnava je veljavno sklenjena, ko se njena vsebina vpiše v zapisnik in ko stranki ta zapisnik podpišeta. Sodna poravnava ima
učinek pravnomočne sodne odločbe.
20. Sodba
O utemeljenosti zahtevka odloči sodišče praviloma s sodbo
(311. do 329. člen), medtem ko odloča s sklepom predvsem o
procesnih vprašanjih (330. do 334. člen). Izjemoma izda
sodišče meritorno odločbo v obliki sklepa v postopku zaradi
motenja posesti (429. člen) in v postopku za izdajo plačilnega
naloga (432. člen).

V drugem odstavku 320. člena uveljavlja zakon načelo »ne bis
in idem«. Če sodišče ugotovi, da je tožba vložena o zahtevku,
o katerem je že bilo pravnomočno razsojeno, tožbo zavrže.
Pravnomočnost je negativna procesna predpostavka, na
katero pazi sodišče ves čas postopka po uradni dolžnosti.

V 315. členu ureja zakon delno sodbo, ki jo izda sodišče
takrat, kadar je del zahtevka ali eden od več zahtevkov zrel za
razsojo. Delna sodba pomeni končno sodbo o delu zahtevka
oziroma zahtevku, o katerem je z njo odločeno. Od delne
sodbe je treba razlikovati vmesno sodbo (316. člen), ki
pomeni odločbo o temelju zahtevka. Vmesno sodbo izda
sodišče takrat, kadar je toženec ugovarjal zahtevku po temelju in po višini, če ugotovi, da je zahtevek po temelju utemeljen. S tem da sodišče tožencu možnost, da se proti vmesni
sodbi pritoži in da njeno pravilnost preizkusi pritožbeno
sodišče. Po pravnomočnosti vmesne sodbe nadaljuje sodišče
postopek glede višine zahtevka.

III. Pravna sredstva
22. Pritožba
Pritožba kot redno pravno sredstvo je urejena v 335. do 368.
členu predloga. Pritožba je suspenzivno pravno sredstvo in
odlaga nastop pravnomočnosti, devolutivno pravno sredstvo,
ker odloča o pritožbi višje sodišče, to je sodišče II. stopnje
(člen 347. in naslednji členi), obojestransko pravno sredstvo,
ker prispevata procesno gradivo za odločanje v pritožbi obe
stranki (pritožba se vroči nasprotniku - 346. člen), samostojno pravno sredstvo (vsako sodbo je mogoče izpodbijati s
samostojno pritožbo), sodišče II. stopnje pa ima pri odločanju
v pritožbi kasatorična in reformatorična pooblastila, torej
pooblastilo, da izpodbijano sodbo razveljavi ali pa spremeni
(glej zlasti 356., 357., 358., 359. in 360. člen ZPP).

V naslednjih členih ureja zakon sodbe, ki jih sodišče izda na
podlagi dispozitivnih dejanj strank. Če toženec tožbeni zahtevek pripozna, izda sodišče sodbo na podlagi pripoznave (317.
člen), s katero brez nadaljnjega obravnavanja tožbenemu
zahtevku ugodi, če se tožnik odpove tožbenemu zahtevku, pa
sodbo na podlagi odpovedi (318. člen), s katero tožbeni zahtevek zavrne. V obeh primerih sodišče ne ugotavlja dejanskega
stanja niti ne presoja, ali je zahtevek po materialnem pravu
utemeljen. Vendar sodišče ne sme izdati sodbe na podlagi
pripoznave ali sodbe na podlagi odpovedi, če gre za zahtevek,
s katerim stranke ne morejo razpolagati (člen 3/3). Sodbo
zaradi izostanka (319. člen) pa izda sodišče na tožnikov predlog, kadar toženec ne pride na pripravljalni narok, če tega ni
bilo, pa na prvi narok za glavno obravnavo. Poleg tega morajo
biti spolnjeni še nekateri pogoji na strani toženca (pravilna
vročitev, da toženec ni pismeno ugovarjal zahtevku in da ni
splošno znanih okoliščin, zaradi katerih toženec ni mogel priti
na narok), iz dejstev, ki so navedena v tožbi, pa mora izhajati,
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Pomemben institut v ureditvi pritožbe kot rednega pravnega
sredstva so izpodbojni razlogi. Pritožba je sredstvo polne
jurisdikcije, saj lahko pritožbeno sodišče preizkuša tako
napake pri sojenju (errores in iudicando), torej pri ugotavljanju dejanskega stanja in uporabi materialnega prava kot tudi
napake v postopku (errores in procedendo). Pritožbeni
razlogi so tako po 340. členu urejeni klasično. Sodbo se sme
izpodbijati zaradi bistvene kršitve določb pravdnega
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kršitve postopka in na zmotno uporabo materialnega prava.
Zahteve za varstvo zakonitosti pa tudi po novem ni mogoče
vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja ter zaradi prekoračitve tožbenega zahtevka.

postopka, zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja in zaradi zmotne uporabe materialnega prava.
Procesne kršitve se delijo na relativne bistvene in absolutne
bistvene kršitve postopka (341. člen). Tudi to je klasična
delitev procesnih kršitev. Razlika med obema skupinama je,
da so absolutne bistvene kršitve taksativno naštete, da je
izdana sodna odločba zaradi njih nična in da jih sodišče
upošteva praviloma po uradni dolžnosti. Relativne bistvene
kršitve pa sodišče upošteva le, če je to vplivalo ali moglo
vplivati na zakonitost in pravilnost sodbe. Posledica relativnih
bistvenih kršitev postopka je le izpodbojnost izdane sodbe,
relativno kršitev pa pritožbeno sodišče preizkuša le, če jo
stranka uveljavlja.

V zvezi z ureditvijo zahteve za varstvo zakonitosti se je zastavilo vprašanje, ali naj v sistemu civilnega pravdnega postopka
sploh obdržimo to izredno pravno sredstvo. Nekateri so zastopali stališče, da za državnega tožilca ni mesta v civilnem
pravdnem postopku, v katerem odloča sodišče o sporih iz
premoženjskih in drugih civilnih razmerij med fizičnimi in
pravnimi osebami. Kadar nastopa v tem postopku država,
lahko nastopa le kot pravna oseba, predvsem kot gospodarski
subjekt, ne pa kot oblast. Vendar je prevladalo stališče, da
kaže v obdobju oblikovanja novega pravnega sistema in njegovega usklajevanja z novim ustavnim redom obdržati
izredno pravno sredstvo, to je zahtevo za varstvo zakonitosti.
S tem izrednim pravnim sredstvom lahko namreč državni
tožilec vpliva na zagotavljanje enotne uporabe pravnih predpisov na območju vse države. Kot rečeno tudi primerjalni
sistemi (Francija, Italija) poznajo tako funkcijo ustreznega
državnega organa.

Bistvena novost predlagane ureditve pritožbenega postopka
pa je omejitev pri navajanju novih dejstev in predlaganju
novih dokazov v pritožbi. Doslej je smel pritožnik (izjema je bil
le postopek v gospodarskih sporih) navajati nova dejstva in
predlagati nove dokaze v pritožbi brez omejitev. Predlog
novega zakona pa predvideva, da sme v pritožbi pritožnik
navajati nova dejstva in predlagati nove dokaze le, če izkaže,
da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predložiti do
konca glavne obravnave. Tako ureditev je doslej vseboval
zakon le v postopku, ki je veljal za gospodarske spore (496. a
člen veljavnega zakona). Ta pomembna določba je vnešena v
predlog novega zakona zaradi načela ekonomičnosti in
pospešitve sodnega postopka, saj je hitro sodno varstvo predpostavka za učinkovito varovanje pravic. Tudi sodna praksa in
pogoste zlorabe procesne pravice navajanja novih dejstev in
predlaganja novih dokazov so terjali omejitev te pravice.

V zvezi z oblikovanjem zahteve za varstvo zakonitosti se je
zastavilo še vprašanje, ali naj bo državni tožilec pooblaščen
za vlaganje zahteve za varstvo zakonitosti, kadar to terja javni
interes (zagotavljanje enotne uporabe pravnih predpisov,
zagotavljanje varstva temeljnih ustavnih pravic in svoboščin),
prevladalo pa je stališče, da ne kaže tako omejevati zahteve za
varstvo zakonitosti. Čeprav tudi v predlaganem besedilu
državni tožilec ne bo imel pooblastila, da odloča o vložitvi
zahteve za varstvo zakonitosti na podlagi oportunitetnega
načela, pa že dosedanja praksa dokazuje, da vlaga državni
tožilec to pravno sredstvo predvsem tedaj, kadar naj bi imela
odločba Vrhovnega sodišča pomen za izenačevanje sodne
prakse in s tem za zagotavljanje enotne uporabe zakonov in
drugih pravnih predpisov.

V ureditvi pritožbe zoper sklep (členi 365 - 368) ni novosti.
23. Revizija
Revizija (369 do 386. člen) je v bistvu bila že doslej urejena kot
izredno pravno sredstvo, torej podobno kot je kasacija v
državah romanskega pravnega kroga (Francija, Italija, Belgija). V tem pogledu je ta ureditev predstavljala kombinacijo
nemške oziroma avstrijske ureditve tretje stopnje kot rednega
pravnega sredstva in romanske ureditve tretje stopnje kot
izrednega pravnega sredstva. Tudi predlog novega zakona
predvideva revizijo kot izredno pravno sredstvo, saj se je kot
taka v sodni praksi uveljavila.

25. Tožba za razveljavitev sodne poravnave
Na novo je v predlogu zakona urejena tožba za razveljavitev
sodne poravnave (394. in 395. člen). Doslej je v teoriji in praksi
obstajal spor o vprašanju, s katerim pravnim sredstvom je
mogoče izpodbijati sodno poravnavo, zlasti tedaj, če je bila
poravnava sklenjena v zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače, ali
pa tedaj kadar je prišlo v postopku pred sklenitvijo sodne
poravnave do nekaterih absolutnih bistvenih kršitev
postopka. V teoriji in praksi so nekateri zastopali stališče, da
je mogoče sodno poravnavo iz razloga, ker ima učinke pravnomočne sodne odločbe, izpodbijati ie z izrednimi pravnimi
sredstvi. Večina teoretikov in skoraj enotna sodna praksa pa
so zastopali stališče, da je mogoče izpodbijati sklenjeno
sodno pravnavo predvsem s tožbo, češ da je tudi sodna
poravnava po svoji pravni naravi predvsem pogodba, pravno
sredstvo za izpodbijanje sklenjenih pogodb pa je tožba.

Revizija naj bi bila tudi v prihodnje omejena v dveh smereh.
Revizija je dovoljena le, če vrednost izpodbijanega dela sodbe
na revizijski stopnji presega določen denarni znesek - kot
mejni znesek je predlagan znesek 800.000 tolarjev. S tako
določbo bo revizija dovoljena v zadevah, za katere bo na prvi
stopnji pristojno okrajno ali okrožno sodišče. Tudi v prihodnje pa naj bi bila revizija dovoljena ne glede na vrednost
spornega predmeta v sporih o preživljanju, v odškodninskih
sporih za izgubljeno preživljanje, zaradi smrti preživninskega
zavezanca, v sporih iz avtorske pravice in v sporih, ki se tičejo
pravic industrijske lastnine (369. člen).

Tudi revizijsko sodišče naj bi imelo kasatorična in reformatorična pooblastila, torej pooblastilo, da glede na naravo ugotovljene kršitve izpodbijano pravnomočno sodbo bodisi razveljavi ali pa spremeni.

Predlog zakona vsebuje večinsko stališče o možnosti izpodbijanja sklenjene sodne poravnave s tožbo. Jasno ureditev tega
vprašanja so zahtevali vsi, tako pravna teorija kot sodna
praksa, in to ne glede na stališče, ki so ga zastopali.
Seveda je mogoče vložiti tožbo za razveljavitev sodne poravnave predvsem zaradi napak v volji, ker je bila sklenjena
poravnava v zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače, zaradi
kršitev pravil o izločitvi sodnika in zaradi kršitev procesnih
predpostavk sposobnosti biti stranka ter procesne sposobnosti in pravil o zastopanju (394. člen). Vložitev tožbe je seveda
vezana na subjektivni in objektivni rok, v postopku s tožbo pa
se praviloma uporabljajo določbe o obnovi postopka.

24. Zahteva za varstvo zakonitosti

26. Obnova postopka

Zahteva za varstvo zakonitosti je urejena v 387. do 393. členu.
Vloži jo lahko državni tožilec Republike Slovenije zoper vsako
pravnomočno sodno odločbo (387. člen). O zahtevi za varstvo
zakonitosti odloča Vrhovno sodišče (388. člen). Tudi zahteva
za varstvo zakonitosti naj bi bila omejena na nekatere najtežje
absolutne bistvene kršitve postopka, na relativne bistvene

Predlog zakona vsebuje uveljavljeno ureditev obnove
postopka v 396. do 407. členu. Nekateri pravni sistemi poznajo dve pravni sredstvi in sicer obnovo postopka in ničnostno tožbo, pri čemer se obnova predlaga predvsem zaradi
novih dejstev in dokazov in zaradi kaznivih dejanj, ki so
pripeljala do izdaje sodne odločbe, ničnostna tožba pa vloži

Omejeni pa naj bi bili tudi revizijski razlogi, in sicer le na
nekatere absolutne bistvene kršitve postopka, na relativne
bistvene kršitve določb pravdnega postopka, če so se pripetile v postopku pred sodiščem II. stopnje in na zmotno uporabo materialnega prava. Zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja revizije ne bi bilo mogoče vložiti.
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V 412. členu vsebuje zakon določbo o začasnih odredbah, ki
jih izdaja sodišče v teh postopkih. Sodišče lahko tudi po
uradni dolžnosti izdaja začasne odredbe glede varstva, vzgoje
in preživljanja skupnih otrok, ter začasne odredbe, s katerimi
staršem prepove osebne stike z otrokom. Na predlog zakonca
pa lahko sodišče v zakonskem sporu izda začasne odredbe
glede njegovega preživljanja in glede izselitve drugega
zakonca iz skupnega stanovanja.

zaradi nekaterih najtežjih absolutnih bistvenih kršitev
postopka. Predlagani sistem združuje vse razloge v okviru
enega pravnega sredstva. Tako so vsebinsko grupirani razlogi
nekatere najtežje absolutne bistvene kršitve postopka (točke
1., 2., 3. in 7. 396. člena), kazniva dejanja, na katera se opira
sodna odločba (točke 4., 5. in 6. 396. člena) ter nova dejstva in
novi dokazi (točki 8. in 9. 396. člena). Tudi obnova postopka je
vezana na subjektivni in objektivni rok (398. člen), v postopku
pa sodišče najprej preizkuša, ali so podani obnovitveni
razlogi, kasneje pa, kolikor obnovi ugodi in razveljavi prej
izdano sodno odločbo, nadomesti razveljavljeno odločbo z
novo.

V 413. členu zakon izključuje možnost izdaje odločbe na
podlagi dispozitivnih dejanj strank ter sodno poravnavo. Variantni predlog k temu členu pa predvideva možnost poravnave
glede varstva, vzgoje in preživljanja otrok, s tem da naj bi
sodišče ne dovolilo take poravnave, če ni v skladu s koristmi
otroka.

Kot je to vseboval že prejšnji zakon, vsebuje tudi nov zakon
določbe o razmerju med predlogom za obnovo postopka in
drugimi izrednimi pravnimi sredstvi (404. - 407. člen ZPP).
Določbe opredeljujejo, kot katero pravno sredstvo naj sodišče
obravnava strankino vlogo, obenem pa tudi preprečujejo, da
ne bi prišlo do podvajanja pravnih sredstev iz istih razlogov.

V zakonskih sporih in sporih iz razmerij med starši in otroki
odloči sodišče o stroških postopka po prostem preudarku
(414. člen).
Posebej pa je treba opozoriti na določbo 415. člena, ki v teh
postopkih dovoljuje v pritožbi navajati novote ne glede na
omejitev, ki jo sicer postavlja zakon v 339. členu. Ker sta v teh
postopkih bolj poudarjeni načelo oficialnosti in preiskovalno
načelo, omejitev iz 339. člena zanje ni ustrezna.

IV. Posebni postopki
27. Postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmeri] med
starši in otroki
Med posebnimi postopki ureja zakon na prvem mestu postopek v zakonskih sporih ter sporih iz razmerij med starši in
otroki. Ti postopki so bili urejeni v bivšem jugoslovanskem
ZPP iz leta 1957, medtem ko zakon iz leta 1977 teh postopkov
ni urejal, ker je bilo to področje v republiški zakonodajni
pristojnosti. Predlagatelj ocenjuje, da je smotrno, da se ti
postopki ponovno uredijo v zakonu o pravdnem postopku. V
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76 in 1/89, prečiščeno besedilo, Uradni list SRS, št.
14/89) postopki s področja družinskih razmerij že sedaj niso
bili urejeni v celoti (pravila o krajevni pristojnosti so bila ves
čas v ZPP, nepravdne postopke s tega področja pa ureja
zakon o nepravdnem postopku, Uradni list SRS, št. 30/86),
poleg tega pa nekatere določbe niso bile najbolj ustrezne,
tako da so se v zvezi z njimi v teoriji in praksi pojavljale
različne interpretacije.

V 416. do 422. členu vsebuje zakon določbe, ki veljajo za
zakonske spore, v 423. in 424. členu pa posebne določbe za
postopek v sporih za ugotovitev in spodbijanje očetovstva in
materinstva.
Tako kot do sedaj, se postopek v zakonskih sporih začne s
tožbo, postopek za sporazumno razvezo pa na predlog obeh
zakoncev. Zakon predvideva rešitev za primer, če eden od
zakoncev odstopi od sporazumnega predloga - v tem primeru sodišče ustavi postopek (416. člen). V 417. členu vsebuje zakon določbe o predhodnem svetovalnem razgovoru,
418. člen ureja umik tožbe oziroma sporazumnega predloga,
v 419. členu pa je predvidena možnost, da v primeru tožnikove
smrti njegovi dediči nadaljujejo postopek z zahtevkom, da je
bila tožba za razvezo oziroma razveljavitev zakonske zveze
utemeljena. V 420. členu zakon omejuje možnost izpodbijanja
sodbe o razvezi zakonske zveze, ki je bila izdana na podlagi
predloga za sporazumno razvezo. Tako sodbo je mogoče
izpodbijati samo zaradi bistvenih kršitev določb pravdnega
postopka, zaradi tega, ker je stranka pristala na vložitev predloga v zmoti ali pod vplivom sile ali zvijače, ter v primeru, ko
niso bili izpolnjeni zakonski pogoji za razvezo zakonske zveze
na podlagi predloga za sporazumno razvezo. V zakonskih
sporih je revizija izključena, pravnomočne sodbe, s katero se
zakonska zveza razveže ali razveljavi, pa tudi ni mogoče
spremeniti na podlagi zahteve za varstvo zakonitosti ali predloga za obnovo postopka (421. člen).

Zakon vsebuje najprej skupne določbe, ki veljajo za vse navedene spore, potem pa še posebne določbe za zakonske spore
ter spore iz razmerij med starši in otroki. V 408. členu zakon
najprej definira zakonske spore kot spore o razvezi in razveljavitvi zakonske zveze, spore iz razmerij med starši in otroki
pa kot spore o ugotovitvi in spodbijanju očetovstva in materinstva ter spori o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, ne
glede na to, ali se rešujejo samostojno ali skupaj z zakonskimi
spori oziroma spori o ugotovitvi in spodbijanju očetovstva ali
materinstva. V vseh navedenih sporih je javnost izključena po
samem zakonu (409. člen). V 410. členu zakon sodišču nalaga
dolžnost, da po uradni dolžnosti ukrene vse, kar je potrebno
zaradi varstva mladoletnih otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje pravice in interese. V teh sporih
sodišče ni vezano na postavljene zahtevke, kadar tako določa
zakon, pa lahko odloči tudi brez zahtevka. Zaradi varstva
interesov otrok in drugih oseb, ki niso sposobne same skrbeti
za svoje pravice in interese, lahko sodišče po uradni dolžnosti
ugotavlja tudi dejstva, ki jih stranke niso navajale, ter zbere
podatke, potrebne za odločitev. Zakon posebej poudarja, da
so osebe in organizacije, ki s temi podatki razpolagajo,
sodišču dolžne dati zahtevane podatke tudi brez privolitve
osebe, na katero se ti podatki nanašajo. Zakon je pri tem
upošteval konvencijo o otrokovih pravicah, po kateri mora biti
najboljši interes otroka temeljno vodilo v vseh postopkih, v
katerih se odloča o otrokovih pravicah. V skladu s konvencijo
o otrokovih pravicah so tudi določbe, ki se nanašajo na
položaj otroka v postopku (411. člen). Otroku, ki je že dopolnil
petnajst let in ki je sposoben razumeti pomen in pravne
posledice svojih dejanj, mora sodišče omogočiti, da samostojno nastopa v postopku. V nasprotnem primeru otroka
zastopa zakoniti zastopnik, vendar mora sodišče v primeru,
če si interesi otroka in njegovega zakonitega zastopnika
nasprotujejo, otroku postaviti posebnega zastopnika. Tako
mora ravnati sodišče tudi v drugih primerih, če oceni, da je to
potrebno zaradi varstva otrokovih koristi.
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V 422. členu zakon izrecno določa, da sodišče v primeru, če
zakonsko zvezo razveže ali razveljavi, odloči o varstvu, vzgoji
in preživljanju skupnih otrok. O tem odloči sodišče tudi brez
postavljenega zahtevka, če je bil postavljen, pa nanj ni
vezano. Če se po izdaji odločbe okoliščine spremenijo oziroma če to zahtevajo koristi otroka, pa izda sodišče na zahtevo zakonca ali centra za socialno delo novo odločbo o
varstvu, vzgoji in preživljanju otroka. Za razliko od dosedanje
ureditve pa zakon v 423. členu izrečno določa, da sodišče po
uradni dolžnosti odloči o preživljanju otroka tudi v sodbi, s
katero zahtevku za ugotovitev očetovstva ugodi, če presodi,
da je to glede na okoliščine potrebno.
28. Postopek v pravdah zaradi motenja posesti
Postopek v pravdah zaradi motenja posesti je urejen v 425. do
431. členu. Treba je upoštevati, da materialne določbe o
varstvu posesti vsebuje ta čas zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih, v prihodnje pa jih bo vseboval zakon o
lastnini in stvarnih pravicah. Poseben postopek v pravdah
zaradi motenja posesti vsebuje torej tudi v predlogu izključno
procesne norme. Vsebuje pa tudi določbe, ki se navezujejo na
materialno-pravno ureditev in tako v 427. členu opredeljuje
za posestno varstvo ključno pravilo, da se obravnavanje tožbe
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zaradi motenja posesti omeji samo na pretresanje in dokazovanje dejstev zadnjega posestnega stanja in nastalega motenja ter da je izključeno pretresanje o pravici do posesti o
pravni podlagi, o poštenosti ali nepoštenosti posesti ali o
odškodninskih zahtevkih.

200.000 tolarjev, določa zakon sumarni postopek - postopek
v sporih majhne vrednosti (443. do 453. člen). Pravila tega
postopka se uporabijo za nadaljevanje postopka tudi takrat,
kadar se vrednost spora iz kakršnegakoli razloga tekom
postopka zmanjša pod omenjeno. Nikoli pa se ne uporabijo v
sporih o nepremičninah, v sporih iz avtorske pravice, v sporih,
ki se tičejo varstva ali uporabe izumov in znakov razlikovanja
in pravice do uporabe firme, v sporih v zvezi z varstvom
konkurence ter v sporih zaradi motenja posesti (445. člen).

Postopek v pravdah zaradi motenja posesti vsebuje seveda
tudi določbe o začasnih odredbah (428. člen), o rokih itd.
29. Postopek za izdajo plačilnega naloga

Postopek v sporih majhne vrednosti se opravi pred okrajnimi
sodišči (447. člen) razen v gospodarskih sporih majhne vrednosti, v katerih se opravi pred okrožnimi sodišči. Njegove
bistvene značilnosti so zlasti v sledečem:

Postopek za izdajo plačilnega naloga je urejen v 432. do 442.
členu. Plačilni nalog je sklep, s katerim sodišče brez obravnavanja in ne da bi imela tožena stranka pred izdajo sklepa
možnost izjaviti se o utemeljenosti tožbenega zahtevka,
naloži toženi stranki, da plača tožeči stranki znesek, ki ga ta
zahteva s tožbo. Velika praktična vrednost plačilnega naloga
je v okoliščini, da pride tožnik hitro do sodne odločbe, stroški
postopka pa so majhni. Plačilni nalog lahko izda sodišče
samo, če so izpolnjene v zakonu določene predpostavke. Izda
ga lahko samo, če je tožbeni zahtevek zapadla denarna terjatev. Tožnik mora to dokazovati z verodostojno listino, ki jo
priloži tožbi. Te listine so naštete v 432. členu. Samo če se
tožbeni zahtevek glasi na znesek, nižji od 200.000 tolarjev,
lahko izda sodišče plačilni nalog, čeprav tožnik tožbi ni priložil verodostojne listine. Mora pa v takšnem primeru v tožbi
navesti podlago in višino dolga ter dokaze, s katerimi se lahko
ugotovi resničnost tožbenih navedb (433. člen).

- če tožnik ne pride na prvi narok za glavno obravnavo,
čeprav je bil pravilno vabljen, se šteje, da je tožbo umaknil;
enako velja, če nobena od strank v nadaljevanju postopka
dvakrat zaporedoma ni prišla na narok za glavno obravnavo
(člen 451/1 in 2);
- mirovanja postopka ni (451/3);
- posebna pritožba zoper sklep je dovoljena samo, če je s
sklepom postopek končan; druge sklepe, zoper katere je sicer
dovoljena pritožba, je možno izpodbijati samo s pritožbo
zoper odločbo (sodbo ali sklep), s katero je bil postopek
končan (člen 453/1);

Če niso izpolnjene vse predpostavke za izdajo plačilnega
naloga, sodišče s sklepom zavrne predlog za njegovo izdajo
in nadaljuje postopek s tožbo (435. člen). Kljub temu, da
tožnik ni predlagal izdaje plačilnega naloga, pa ga sodišče
izda, če so za njegovo izdajo izpolnjene vse predpisane predpostavke (člen 432/2).

- sodba se razglasi takoj po koncu glavne obravnave, vroči
pa se samo stranki, ki pri razglasitvi ni bila navzoča, tisti, ki je
bila navzoča, pa samo na njeno zahtevo (452. člen);
- pritožbeni rok je osem dni (člen 453/3)
- sodbo oziroma sklep, s katerim je bil postopek končan,
lahko izpodbija stranka samo zaradi absolutnih bistvenih kršitev določb pravdnega postopka in zaradi zmotne uporabe
materialnega prava, ne pa tudi zaradi relativnih bistvenih
kršitev določb pravdnega postopka in zmotne ali nepopolne
ugotovitve dejanskega stanja (člen 453/1).

Če toženec meni, da s plačilnim nalogom naloženega zneska
ne dolguje, lahko v osmih dneh (v meničnih in čekovnih
sporih v treh dneh) po prejemu plačilnega naloga zoper njega
ugovarja (436. člen). Prepozen ugovor zoper plačilni nalog
sodišče zavrže. Če je ugovor pravočasen, veljajo za nadaljnji
postopek vse določbe zakona tako, kot če sodišče plačilnega
naloga ne bi izdalo. Ko glavno obravnavo zaključi, sodišče s
sodbo tožbenemu zahtevku ugodi tako, da plačilni nalog
vzdrži v veljavi, ali ga zavrne kot neutemeljenega in plačilni
nalog razveljavi, če pa je tožbeni zahtevek samo delno utemeljen, odloči temu ustrezno (437. člen).
V zvezi z izdajo plačilnega naloga je posebnost še v tem, da se
sodišče lahko po uradni dolžnosti izreče za krajevno nepristojno najkasneje do izdaje plačilnega naloga, toženec pa
lahko ugovarja krajevno nepristojnost sodišča najkasneje v
ugovoru zoper plačilni nalog (439. člen).

Na glavne posebnosti postopka v sporih majhne vrednosti
mora sodišče v vabilu na narok za glavno obravnavo stranke
opozoriti.
31. Postopek pred arbitražami
Postopek pred arbitražami (454. do 474. člen) je oblikovan ob
upoštevanju vseh mednarodnih konvencij, ki urejajo arbitražo. To so zlasti Ženevski protokol o arbitražnih klavzulah iz
leta 1923, Ženevska konvencija o izvršitvi tujih arbitražnih
odločb iz leta 1927, Newyorška konvencija o priznanju in
izvršitvi tujih arbitražnih odločb iz leta 1958 in Evropska
konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži iz leta 1961. Pri
oblikovanju tega poglavja je upoštevan tudi vzorčni zakon
UNCITRAL (komisija združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo) o mednarodni trgovski arbitraži iz leta 1985.

Plačilne naloge lahko izdaja sodišče tudi v gospodarskih
sporih. Zanje veljajo iste določbe kot za plačilne naloge v
navadnih sporih. Ni pa možna njihova izdaja, če tožnik tožbi
ni priložil verodostojne listine.
Zakon o izvršilnem postopku daje možnost direktne izvršbe
na podlagi verodostojne listine. Verodostojne listine po
zakonu o izvršilnem postopku so tudi verodostojne listine po
zakonu o pravdnem postopku (ne pa v celoti tudi obratno). Do
sedaj veljavni zakon o pravdnem postoku je zato določal, da
sodišče tožbo s predlogom za izdajo plačilnega naloga
zavrže, če bi lahko tožnik predlagal direktno izvršbo pa tega
ni storil. Vložitev takšne tožbe je dopuščal samo, če je tožnik
izkazal za verjetno, da ima pravni interes za izdajo plačilnega
naloga. Omenjeno določbo predlagani zakon opušča. Upravičenji predlagati izdajo plačilnega naloga ali pa direktno
izvršbo nista takšni upravičenji, s katerima tožnik (upnik) ne
bi smel prosto razpolagati. Zato ga ni mogoče siliti, kako naj
ukrepa za to, da bo prišel do poplačila svoje terjatve. Čim pa
je tako, mu je treba dati na izbiro, da sam odloči, kako bo
ravnal.

Tako je po predlagani ureditvi arbitražni dogovor dopusten v
vseh sporih o dispozitivnih pravicah, se pravi v pravicah, s
katerimi stranke prosto razpolagajo (455. člen). Glede vsebine
in oblike pogodbe o arbitraži (člena 456. in 457. člen) so
upoštevana uveljavljena pravila. Isto velja tudi za imenovanje
arbitrov, katerih število mora biti liho (458. člen) ter za izločitev arbitrov (463. člen). Tudi v pogledu izdaje arbitražne
odločbe in njene obrazložitve vsebuje zakon uveljavljena
standardna pravila.
Pomembna je določba o razveljavitvi arbitražne odločbe. Kot
doslej zakon predvideva, da je mogoče arbitražno odločbo
izpodbijati s tožbo (471. člen). Razlogi za vložitev tožbe pa so
izredno omejeni in sicer na nekatere pravne pomanjkljivosti
same pogodbe o arbitraži, na nekatere najtežje absolutne
bistvene kršitve postopka in na najtežje kršitve materialnega
prava, to je le na kršitve tistih določb materialnega prava, ki
jih uvrščamo v okvir javnega reda.

30. Postopek v sporih majhne vrednosti
V sporih, katerih predmet spora je vrednostno manjši od
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katerih je treba uporabiti pravo gospodarskih družb, v plovbnih sporih itd. (477. in 478. člen).

32. Postopek v gospodarskih sporih
Predlog zakona izhaja iz koncepcije, da za reševanje gospodarskih sporov niso potrebna specializirana sodišča, ampak
zadoščajo samo posebna pravila postopka, določena v 475.
do 492. členu. Pojem gospodarskega spora je možno opredeliti z uporabo subjektivnega (personalnega) ali pa objektivnega (realnega) kriterija, lahko pa tudi s kombinacijo obeh. V
predlogu zakona je pretežno uporabljen subjektivni kriterij.
Njegova prednost je v tem, da izključuje možnost nastajanja
nejasnosti, ali gre res za gospodarski spor, ker njegova opredelitev ne zavisi od opredelitve vsebine pravnega razmerja. Ta
je namreč lahko včasih sporna. Uporaba subjektivnega kriterija zato zmanjšuje možnost, da bi v določeni zadevi prišlo do
zavlačevanja postopka zaradi različne razlage pravnega razmerja, iz katerega izvira spor.

Sodni postopki naj bi potekali čim hitreje. To velja še zlasti za
gospodarske spore. K temu lahko veliko pripomorejo tudi
stranke s svojim sodelovanjem. Da bi to v čim večji meri
vzpodbudil, predvideva predlog zakona nekaj novosti, ki jih
pri nas do sedaj še nismo poznali.
Sodišče tožbo vedno vroči toženi stranki s pozivom, naj nanjo
odgovori (462. člen). Če ta tega v roku ne stori, izda sodišče
sodbo zaradi izostanka, ne da bi razpisalo narok za glavno
obravnavo, vendar samo, če so sicer izpolnjene vse predpostavke, ki jih določa zakon za izdajo takšne sodbe (483. člen).
Zaradi možnosti izdaje sodbe zaradi izostanka takoj po preteku roka za odgovor na tožbo pa se rok za odgovor na tožbo
podaljšuje od sedanjih osem dni na petnajst dni. Sodišče
mora toženo stranko ob vročitvi tožbe opozoriti na možnost
izdaje sodbe zaradi izostanka, če ne bo nanjo v roku odgovorila. Izostanek opozorila je absolutna bistvena kršitev določb
pravdnega postopka, ki ima v primeru pritožbe za posledico
razveljavitev sodbe zaradi izostanka, čeprav tožena stranka
omenjene pomanjkljivosti v pritožbi ni uveljavljala.

Po subjektivnem kriteriju se določbe zakona o postopku v
gospodarskih sporih uporabijo v medsebojnih sporih med
določenimi subjekti. To so država, samoupravne lokalne
skupnosti, družbe, zavodi in zadruge. Poleg tega so gospodarski spori tudi spori med temi osebami in samostojnimi
podjetniki posamezniki oziroma iz medsebojnih razmerij med
samostojnimi podjetniki posamezniki, izvirajočih iz njihove
pridobitne dejavnosti (člen 476/1).

V gospodarskih sporih naj bi bilo čim dosledneje izpeljano
razpravno načelo. Zato bodo sodišča izvajala samo tiste
dokaze, katerih izvedbo bodo stranke predlagale. Izjema
bodo samo primeri, ko bo sodišče menilo, da nameravajo
stranke razpolagati s pravicami, s katerimi tega ne morejo
prosto (487. člen).

Zlasti s prehodom v tržno gospodarstvo ter s prenehanjem
obstoja družbene lastnine uporaba samo subjektivnega kriterija za opredelitev gospodarskega spora ni možna. Nekatera
pravna razmerja so tako značilna, da iz njih izvirajočih sporov
ni mogoče opredeliti kot gospodarske spore, pa tudi obratno,
ne glede na to, med katerimi strankami je do njih prišlo.
Včasih pa so pravna razmerja takšna, da je spore, ki izvirajo iz
njih, možno opredeliti kot gospodarske spore samo v določenih situacijah. Zato uporabi predlog zakona v določenih primerih za opredelitev gospodarskega spora tudi objektivni
kriterij, vključno z izključevalno metodo, pa tudi kombinacijo
obeh kriterijev. Določa, da se pravila o postopku v gospodarskih sporih nikoli ne uporabijo v sporih o stvarnih pravicah in
v sporih o motenju posesti (člen 476/2), da pa se vedno
uporabiio npr. v sporih med določenimi osebami, za rešitev

Sicer pa v gospodarskih sporih, za razliko od navadnih, ni
mirovanja postopka (489. člen), zneski, ki razmejujejo razne
vrste postopkov, določajo sestavo sodišča in pravico do revizije, so višji (sodnik posameznik: do 100.000.000 tolarjev 481. člen; dopustnost revizije: nad 3.000.000 tolarjev - 486.
člen; spori majhne vrednosti: spori pod 500.000 tolarjev 492. člen), roki za razna pravdna dejanja pa praviloma krajši
(rok za pritožbo in rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti
znaša osem dni - 490. člen).

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

mednarodnem

zasebnem

pravu

in

postopku
- EPA 1257 - prva obravnava

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji dne 28/9-1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O MEDNARODNEM ZASEBNEM
PRAVU IN POSTOPKU,

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Igor LUČOVNIK, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

zakon nastal v drugačnih gospodarskih in političnih razmerah
in ni imel pred očmi tržnega gospodarskega sistema. Na drugi
strani pa ne smemo prezreti, da je bila splošna strokovna
ocena zakona v domači in tuji strokovni javnosti pozitivna.
Praviloma je namreč upošteval sodobne trende v razvoju
mednarodnega zasebnega prava in ni bil ideološko obremenjen. Obstoječi zakon nam je zato lahko izhodišče in ogrodje
pri izdelavi novega. Takšen pristop nam narekujeta ob osamosvojitvi proklamirano načelo kontinuitete in dejstvo, da je
pravo dobro in učinkovito lahko le ob normalnem organskem
razvoju. Pozitivnih dosežkov zato ne moremo ignorirati. Upoštevaje naše razmere jih je treba preveriti s pomočjo primerjalnopravne metode.

UVOD
I. Ocena stanja
Mednarodno povezovanje in sodelovanje, mednarodna trgovina, migracije prebivalstva, skratka, stiki med pripadniki
različnih držav na najrazličnejših ravneh in področjih, imajo
za posledico intenziven porast razmerij z mednarodnim, tujim
elementom. Potreba, da se raznopravna razmerja v novih
razmerah urede, je privedla do sodobnih sistemskih kodifikacij tega pravnega področja, ki se je pred tem ob posamičnih
kolizijskih pravilih razvijalo predvsem kot običajno pravo. V
najnovešem času so nove zakone o mednarodnem zasebnem
pravu sprejeli v Avstriji (1978), Nemčiji (1986) in Švici (1988).
Medtem ko prva dva predpisa vsebujeta samo kolizijske
norme, švicarski zakon ureja tudi problematiko mednarodne
jurisdikcije, stečaja in poravnave ter arbitraže.

II. RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA
Vključevanje v Evropo in svet, kar je nedvomno eden od
prioritetnih ciljev Republike Slovenije, ima in bo imelo za
posledico tudi porast razmerij s tujimi elementi. Ta razmerja,
kakor je bilo prikazano v oceni stanja, zahtevajo ustrezno
zakonsko ureditev. Obstoječi zakon je treba prilagoditi položaju in vlogi Republike Slovenije kot novi samostojni državi,
njeni ustavni ureditvi in novim ekonomskim pogojem ter pri
tem upoštevati nujnost mednarodnega sodelovanja, ki se
odraža tudi v harmonizaciji pravnih sistemov.

V Jugoslaviji je bil leta 1982 sprejet zakon o ureditvi kolizije
zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur. I.
SFRJ, št.43-525/82; ur. popravek v Ur. I. SFRJ, št. 72/82); v
skladu s širšim pojmovanjem tega področja vsebuje poleg
kolizijskih norm tudi pravila o mednarodni jurisdikciji in
postopku ter priznanju in izvršitvi tujih odločb. V skladu s 4.
členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I.
RS, št.1/91) se ta zakon smiselno uporablja kot republiški
predpis do izdaje ustreznih predpisov Republike Slovenije,
kolikor ne nasprotuje pravnemu redu Republike Slovenije.
Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije določa,
da je treba predpise, ki niso v skladu z ustavo, z njo uskladiti
najkasneje do 31.12. 1993. Ta revizija pa nam omogoča, da
obstoječe rešitve vsebinsko kritično preverimo in pri tem
upoštevamo razvoj mednarodnega zasebnega prava v desetletju od sprejema zakona. Ob tem se je treba zavedati, da je

Okoliščina, da rok za uskladitev obstoječih zakonov z ustavo
ni bil podaljšan, kar pomeni, da se njegove posamezne
določbe lahko izpodbijajo pred ustavnim sodiščem, potrebo
po novem zakonu še dodatno utemeljuje. Obstoječe stanje
namreč nasprotuje načelu pravne varnosti in problem je še
posebej pereč, ker gre na tem področju za stike s tujino.
III. CILJI IN NAČELA
Pravna načela, ki so se izoblikovala kot skupna vrednostna
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merila naše civilizacije, so na eni strani vodila zakonodajalcu
pri urejanju pravnih razmerij, na drugi strani pa pomenijo
praksi oporo za pravilno razumevanje in razlago (uporabo)
predpisa. Ta načela so lahko širša ali ožja, pokrivajo lahko
celoten pravni sistem ali pa se kot specifična nanašajo na
posamezno pravno področje. V mednarodnem zasebnem
pravu so se razvila določena načela, ki so lastna prav tej
pravni veji, druga pa so tista, ki jih sicer srečamo tudi na
drugih področjih in so torej v mednarodno zasebno pravo,
kjer učinkujejo na kolizijskopravni ravni, privzeta oziroma
prenešena.

najprej v obliki materialnopravne avtonomije, kasneje pa kot
kolizijska norma za pogodbeni statut. V nekaterih pravnih
sistemih se avtonomija strank kot navezna okoliščina razširja
tudi izven pogodbenega prava. Sodobno kolizijsko pravo priznava avtonomiji tudi funkcijo načela, zato je strankam dopuščeno, da si povsem prosto izbereta pravo in pri tem nista
vezani na koneksnost. V skladu z načelom pravičnosti je
namreč izbira prava lahko utemeljena tudi z drugimi razlogi.
Na področju urejanja mednarodne pristojnosti pa se načelo
avtonomije kaže v tem, da lahko stranki pod določenimi
pogoji izključita pristojnost domačih sodišč in se dogovorita
za pristojnost tujega sodišča.

1. Kolizijska metoda kot načelo
Predmet mednarodnega zasebnega prava je urejanje civilnopravnih in njim sorodnih razmerij s tujim elementom, torej
reševanje kolizij med raznimi pravnimi ureditvami. Načini
reševanja le-teh so različni. Razmerja lahko rešujemo s
posebnimi materialnopravnimi pravili, ki so predvidena prav
za te primere in neposredno urejajo pravne položaje s tujim
elementom; lahko jih rešujemo s pomočjo unificiranih pravil,
kar zopet pomeni neposredno reševanje. Tretjo možnost pa
omogočajo kolizijska pravila, ki po vnaprej izoblikovanih kriterijih odkazujejo na uporabo določenega pravnega reda. Ker
kolizijskopravno reševanje raznopravnih primerov pomeni
posebno, specifično metodo, so se na tem področju izoblikovala tudi posebna načela, ali pa so bila načela drugih pravnih
področij prenesena na kolizijskopravo raven.

5. Načelo teritorialnosti in načelo personalnosti oblasti
Podlaga za urejanje mednarodne pristojnosti sta zlasti dve
načeli: načelo teritorialnosti in načelo personalnosti oblasti.
Načelo teritorialnosti oblasti pomeni, da lahko država izvršuje
jurisdikcijo svojih sodišč in drugih organov nad vsemi osebami in stvarmi, ki so na njenem ozemlju, načelo personalnosti oblasti pa pomeni, da država izvršuje jurisdikcijo nad
svojimi državljani, ne glede na to, ali so v državi ali v tujini. V
našem pravu je za določitev mednarodne pristojnosti odločilno načelo teritorialnosti oblasti, saj je mednarodna pristojnost sodišč odvisna predvsem od tega, ali ima toženec prebivališče v državi. Načelo personalnosti oblasti pa je prišlo do
izraza pri urejanju mednarodne pristojnosti za odločanje o
statusnih vprašanjih, kjer lahko pod določenimi pogoji pristojnost sodišč in drugih organov Republike Slovenije temelji
tudi na državljanstvu strank oziroma osebe, o kateri se vodi
postopek.

Pri urejanju raznopravnih pojavov se najprej postavlja
načelno vprašanje izhodišča pri določanju prava. V sodobnem mednarodnem zasebnem pravu je danes uveljavljena
kolizijska metoda kot načelo. Pravo je treba določiti s
pomočjo naveznih okoliščin, pri njih opredelitvi pa izhajati iz
sedeža pravnega razmerja. Nasprotni princip, ki kot izhodišče
jemlje predpis, rešitev torej, po kateri vsak zakon določa
obseg svoje uporabe, pomeni v sodobnih sistemih le izjemo.
V poštev pride takrat, kadar želimo z lastnimi predpisi zavarovati temeljne vrednote svojega sistema in zato kolizijsko
metodo in s tem posledično uporabo tujega prava v naprej
izključimo.

i
6. Načelo enotnosti in različnosti naveznih okoliščin za mednarodno pristojnost in uporabo prava
Pri urejanju mednarodne pristojnosti se postavlja tudi vprašanje, ali naj za določitev mednarodne pristojnosti veljajo iste
navezne okoliščine kot za izbiro prava. Čeprav se v nekaterih
primerih navezne okoliščine za pristojnost in uporabo pravo
skladajo (npr. Iex loci delicti commissi in forum delicti commissi; lex rei sitae in forum rei sitae), pa so za izbiro mednarodne pristojnosti lahko pomembni povsem drugi razlogi kot
za uporabo prava (sodišče, ki lahko spor najbolj učinkovito
reši, ni vedno v državi, s katere pravom je z razmerje v
najtesnejši zvezi). Zato se tudi niso uveljavile ideje nekaterih
teoretikov, ki so se zavzemali za to, da bi bilo treba mednarodno pristojnost sodišč vezati na uporabo prava in s tem
zagotoviti, da bi sodišče vedno uporabljalo svoje pravo.
Poudariti pa je treba, da so pravila o mednarodni pristojnosti
vendarle lahko sredstvo za uporabo domačega prava, kadar
zakon predpisuje izključno pristojnost domačih sodišč.

2. Načelo pravičnosti
Načelo pravičnosti v kolizijskopravnem smislu je najsplošnejše načelo mednarodnega zasebnega prava, iz katerega
izhajajo tudi nekatera druga načela. Njegova vsebina je v
zahtevi, da se za vsako večpravno razmerje uporabi najprimernejše, najustreznejše pravo. Praviloma, ne pa izključno,
bo najustreznejše pravo tisto, h kateremu pravno razmerje
teži, to je pravo, ki ima z razmerjem najmočnejšo vsebinsko
vez.
3. Načelo najtesnejše zveze
Načelo najtesnejše zveze (koneksnosti) ima pomembno vlogo
že na zakonodajnem področju, kjer pomeni zakonodajalcu
izhodišče pri aprioristični določitvi posameznih naveznih
okoliščin. Zakonodajalec pri tem izhaja iz rednih, normalnih
situacij. Vendar lahko glede na splošnost in abstraktnost teh
pravil v posamičnem, konkretnem primeru pride do tega, da
odkazano pravo ne bo imelo resnične zveze z razmerjem.
Tako določeno pravo v tem primeru ne bo ustrezno oziroma
primerno, saj bo v nasprotju tako z načelom pravičnosti,
kakor tudi z načelom koneksnosti, ki ga je zakonodajalec
zasledoval. Oa bi se izognili takšnim neželenim rezultatom,
sodobni kolizijski zakoni izrečno poudarjajo koneksnost pri
navezovanju, bodisi tako, da jo opredeljujejo kot načelo, ki
omogoča korekture nepravičnih rezultatov (avstrijski zakon)
ali kot izključitveno klavzulo za posebne primere (švicarski
zakon).

7. Druga načela
V skladu z idejo mednarodnega sodelovanja se v mednarodnem zasebnem pravu poudarja načelo enakopravnosti pravnih redov pri določanju naveznih okoliščin. Treba je preprečiti pravni nacionalizem oziroma šovinizem, saj je samo. na ta
način mogoče doseči skladnost med pravnimi ureditvami.
Le-ta je pogoj za enakost odločitev, ne glede na to, v kateri
državi se razmerje obravnava (načelo harmonije). Od načela
enakopravnosti je moč odstopiti takrat, kadar to terjajo druga
načela, ki so prav tako izpeljana iz osrednjega načela pravičnosti. Primer za to je načelo varstva šibkejšega v pravnem
razmerju, ki na kolizijskem področju terja uporabo prava
šibkejše stranke, ali celo prava, ki je zanjo ugodnejše. To
načelo se v mednarodnem zasebnem pravu odraža zlasti v
kolizijskopravnem varstu otrok, delavcev, potrošnikov in
oškodovancev, tako pri uporabi prava, kot pri določanju mednarodne pristojnosti. Tudi načela favor negotli, favor divortii
in načelo varnosti pravnega prometa igrajo pomembno vlogo
v kolizijskopravnih ureditvah. In končno, kadar dejanski stan

4. Načelo avtonomije
Načelo avtonomije, to je pravice strank, da si same izberejo
pravo, ki se bo uporabilo za njihova razmerja, ima svoj domicil
na pogodbenem področju materialnega (substančnega)
prava. Od tod je bilo v mednarodno zasebno pravo preneseno
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sestavlja več pravnih enot, je treba upoštevati načelo varstva
integritete institucij, ki naj prepreči, da bi se razmerje presojalo po več različnih pravnih redih, če taka cepitev ni utemeljena s posebnimi razlogi. Na področju mednarodnega civilnega procesnega prava je splošno sprejeto načelo enakosti

BESEDILO ČLENOV
Prvo poglavje

pred sodiščem, ki zagotavlja tujcem pravico do pristopa k
sodišču in do sodnega varstva njihovih pravic. Vendar pa se
po načelu vzajemnosti (reciprocitete) tujcem priznavajo
nekatere pravice (npr. do oprostitve plačila tožniške varščine
in oprostitve plačila stroškov postopka) samo pod pogojem,
da tudi država, katere državljan je tujec, priznava enake pravice našim državljanom. Vzajemnost je pogoj tudi za upoštevanje litispendence pred tujim sodiščem in za priznanje in
izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb. V postopku priznanja tujih sodnih in arbitražnih odločb pa je prišlo do izraza
predvsem načelo pridobljenih pravic: pravnemu razmerju, ki
je urejeno s pravnomočno odločbo sodišča ali drugega
organa na enem pravnem področju, se priznavajo učinki tudi
na drugih pravnih področjih. Poudariti pa je treba, da je
seveda to, ali in v kakšnem obsegu država tujim odločbam
priznava učinke, odvisno izključno od njene volje. Akti vsake
države lahko namreč neposredno učinkujejo samo na njenem
ozemlju. Zato država v skladu s svojo suverenostjo določa
pogoje za priznanje in izvršitev tujih odločb.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta zakon vsebuje pravila o določanju prava, ki ga je treba
uporabiti za osebna, družinska, delovna, premoženjska in
druga civilnopravna razmerja z mednarodnim elementom.
(2) Ta zakon vsebuje tudi pravila o pristojnosti sodišč in
drugih organov Republike Slovenije za obravnavanje razmerij
iz prvega odstavka tega člena, pravila postopka in pravila za
priznanje in izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb ter
odločb drugih organov.
2. člen
(1) Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona, se
izjemoma ne uporabi, kadar je glede na vse okoliščine primera očitno, da razmerje s tem pravom nima pomembnejše
zveze, obstoji pa bistveno tesnejša zveza z nekim drugim
pravom.

IV. PRIMERJALNOPRAVNI PREGLED UREDITEV MEDNARODNEGA ZASEBNEGA PRAVA

(2) Ta določba se ne uporablja, kadar pravo izbereta stranki.

Mednarodno zasebno pravo v sodobnem pomenu besede je
mlado pravno področje. Razvijalo se je predvsem kot običajno pravo. Veliki civilni zakoniki (francoski Code civil in
avstrijski občni državljanski zakonik) oziroma uvodni zakoni k
njim (nemški uvodni zakon k BGB, italijanski uvodni zakon k
Codice civile) tako vsebujejo le po nekaj posamičnih kolizijskih norm, ki sta jih nadgrajevali teorija in praksa. V zadnji
polovici tega stoletja pa je prišlo v nekaterih državah do
sistemskih kodifikacij te materije. Med najpomembnejše
zakone, ki urejajo navedeno tematiko, tako štejemo avstrijski
zakon o mednarodnem zasebnem pravu iz leta 1978, novelo
uvodnega zakona k nemškemu civilnemu zakoniku iz leta
1986 in švicarski zakon o mednarodnem zasebnem pravu iz
leta 1988. V Franciji do kodifikacije še ni prišlo. Omenjeni trije
zakoni izhajajo iz rešitev običajnega prava, vendar imajo
različen domet. Avstrijski zakon vsebuje kolizijska pravila
zasebnega prava, nemška ureditev je omejena na kolizijskopravno ureditev osebnega prava, družinskih razmerij in dednega prava, medtem ko je za pogodbeno pravo prevzela
pravila konvencije držav evropske skupnosti o pravu, ki se
uporablja za pogodbene obveznosti (Rimska konvencija iz
leta 1980). Najpopolnejši je švicarski zakon, ki vzporedno
ureja pravila procesnega prava, kolizijske norme in pravila za
priznanje in izvršitev tujih odločb. Tudi jugoslovanski zakon o
ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih (1982) je poleg kolizijskih pravil urejal tudi problematiko mednarodne pristojnosti, priznanja in izvršitve tujih
sodnih in arbitražnih odločb ter nekatera posebna pravila
postopka. Predloženi predlog je imel pred očmi vse navedene
ureditve, upoštevana je bila težnja k harmonizaciji; in ker je
po naravi stvari poenotenje ureditev laže doseči na kolizijskem kakor na substančnem področju, se rešitve posameznih
problemov nanje opirajo. Na drugi strani pa so k odločitvam
prispevali tudi interesi Republike Slovenije, njen položaj ter
tradicija. Tako se na primer predlog pri odločitvi za personalni
statut zavzema za državljanski princip (sprejet tudi v avstrijskem in nemškem pravu), ne pa za domicil oziroma običajno
prebivališče, ki je uveljavljeno v švicarskem zakonu. Sicer pa
bo vpliv posameznih ureditev razviden iz obrazložitve posameznih institutov.

3. člen
Če v tem zakonu ni določbe o pravu, ki ga je treba uporabiti,
se smiselno uporabljajo določbe in načela tega zakona,
načela pravnega reda Republike Slovenije in načela mednarodnega zasebnega prava.
4. člen
Ta zakon se ne uporablja za razmerja, ki so urejena v drugem
zakonu ali mednarodni pogodbi.
5. člen
Pravo, na katerega napotujejo določbe tega zakona, se ne
uporabi, če bi bil učinek njegove uporabe v nasprotju z javnim
redom Republike Slovenije.
6. člen
(1) Če bi bilo treba po tem zakonu uporabiti pravo tuje države,
se upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo se
uporabi.
(2) Če pravila tuje države, ki določajo, katero pravo je treba
uporabiti, zavračajo na pravo Republike Slovenije, se uporabi
pravo Republike Slovenije, ne da bi se pri tem upoštevala
njena pravila o napotilu, katero pravo se uporabi.
(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne
uporabljajo, kadar imata stranki pravico izbrati pravo.
7. člen
Če z zakonom ni določeno drugače, sta pravni posel in
pravno dejanje glede oblike veljavna, če sta veljavna bodisi po
pravu kraja, kjer je bil pravni posel sklenjen oziroma pravno
dejanje opravljeno, bodisi po pravu, ki velja za vsebino pravnega posla oziroma pravnega dejanja.
8. člen
Za zastaranje se uporabi pravo, ki velja za vsebino pravnega
posla oziroma pravnega dejanja.

V. FINANČNE POSLEDICE
Za izvajanje Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku ne bo potrebno zagotoviti dodatnih sredstev iz
proračuna.

9. člen
(1) Če je treba uporabiti pravo države, katere pravni red ni
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enoten, pravila tega zakona pa ne napotujejo na določeno
pravno območje v taki državi, se po pravilih njenega pravnega
reda določi, katero pravo se uporabi.

14. člen
Za osebno ime se uporabi pravo države, katere državljan je
oseba, ki se ji določa ali spreminja osebno ime.

(2) Če se na način iz prvega odstavka tega člena ne da
ugotoviti, katero pravo države z neenotnim pravnim redom je
treba uporabiti, se uporabi pravo tistega območja v taki
državi, ki je z razmerjem v najtesnejši zvezi.

15. člen
(1) Za postavitev pod skrbništvo in prenehanje skrbništva ter
za razmerja med skrbnikom in osebo pod skrbništvom (varovancem) se uporablja pravo države, katere državljan je varovanec.

10. člen
(1) Če ima državljan Republike Slovenije tudi državljanstvo
kakšne druge države, se za uporabo tega zakona šteje, da ima
samo državljanstvo Republike Slovenije.

(2)Tujemu državljanu ali osebi brez državljanstva, ki je v
Republiki Sloveniji, se začasni varstveni ukrepi odredijo po
pravu Republike Slovenije in trajajo, dokler pristojna država o
tem ne odloči in ne ukrene, kar je potrebno.

2) Če ima oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, dvoje ali
več tujih državljanstev, se za uporabo tega zakona šteje, da
ima državljanstvo tiste države, katere državljan je in v kateri
ima tudi stalno prebivališče.

(3) Drugi odstavek tega člena se uporablja tudi glede varstva
premoženja odsotnega tujega državljana in osebe brez državljanstva, ki je na ozemlju Republike Slovenije.

(3) Če oseba iz drugega odstavka tega člena nima stalnega
prebivališča v nobeni izmed držav, katerih državljan je, se za
uporabo tega zakona šteje, da ima državljanstvo tiste države,
katere državljan je in s katero je v najtesnejši zvezi.

16. člen
Za razglasitev pogrešanca za mrtvega se uporabi pravo
države, katere državljan je bil takrat, ko je bil pogrešan.

11. člen

17. člen

(1) Če oseba nima državljanstva ali njenega državljanstva ni
mogoče ugotoviti, se uporabi pravo njenega stalnega prebivališča.

(1) Za pravni položaj pravne osebe se uporabi pravo države, ki
ji pravna oseba pripada.

(2) Če oseba iz prvega odstavka tega člena nima stalnega
prebivališča ali ga ni mogoče ugotoviti, se uporabi pravo
njenega začasnega prebivališča.

(2) Pripadnost pravne osebe se določi po pravu države, po
katerem je bila ustanovljena.

(3) Če za osebo iz prvega odstavka tega člena ni mogoče
ugotoviti niti začasnega prebivališča, se uporabi pravo Republike Slovenije.
>

(3) Če ima pravna oseba svoj dejanski sedež v drugi državi, ne
pa v tisti, kjer je bila ustanovljena, in ima po pravu te druge
države tudi njeno pripadnost, se šteje, da pripada tej drugi
državi.

12. člen

18. člen

(1) Sodišče ali drug pristojen organ po uradni dolžnosti ugotovi vsebino tujega prava, ki ga je treba uporabiti.

(1) Za lastninskopravna razmerja in druge pravice na stvareh
se uporabi pravo kraja, kjer je stvar.

(2) Organ iz prvega odstavka tega člena lahko zahteva obvestilo o tujem pravu od ministrstva za pravosodje oziroma se o
njegovi vsebini prepriča na drug ustrezen način.

(2) Za razmerja iz prvega odstavka tega člena glede stvari, ki
so v prevozu, se uporabi pravo namembnega kraja.

(3) Stranke lahko v postopku predložijo o vsebini tujega prava
javno ali drugo listino pristojnega tujega organa ali ustanove.

(3)Za razmerja iz prvega odstavka člena glede prevoznih sredstev se uporabi pravo države, katere državno pripadnost
imajo ta sredstva, če s predpisi Republike Slovenije ni določeno drugače.

Varianta doda se 4. odstavek

19. člen

(4) Če za posamezno razmerje nikakor ni mogoče ugotoviti
vsebine tujega prava, se uporabi pravo Republike Slovenije.

(1) Za pogodbo se uporabi pravo, ki sta si ga izbrali pogodbeni stranki, če ta zakon ali mednarodna pogodba ne določa
drugače.

Drugo poglavje
PRAVO, KI GA JE TREBA UPORABITI

(2) Volja strank o izbranem pravu je lahko izrečno izražena ali
pa mora nedvomno izhajati iz pogodbenih določil ali drugih
okoliščin.

13. člen

(3) Veljavnost pogodbe o izbiri prava se presoja po izbranem
pravu.
20. člen

(1) Za pravno in poslovno sposobnost fizične osebe se uporabi pravo tiste države, katere državljan je.

Če stranki nista izbrali prava, ki naj se uporabi, se uporabi
pravo, s katerim je razmerje najtesneje povezano. Če posebne
okoliščine primera ne napotujejo na drugo pravo, se šteje, da
je najtesnejša zveza podana s pravom države, v kateri ima
stranka, ki je zavezana opraviti za posamezno pogodbo značilno izpolnitev, stalno prebivališče oziroma sedež.

(2) Fizična oseba, ki bi bila po pravu države, katere državljan
je, poslovno nesposobna, je poslovno sposobna, če ima to
sposobnost po pravu kraja, kjer je nastala obveznost.
(3)Za odvzem ali omejitev poslovne sposobnosti fizične osebe
se uporabi pravo iz prvega odstavka tega člena.

21. člen

(4)Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za družinska in
dedna razmerja.
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(1) Za pogodbo o zaposlitvi se uporablja pravo države, v kateri
delavec po pogodbi običajno opravlja svoje delo.
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(2) Ne šteje se, da delavec običajno opravlja svoje delo v
kakšni državi, če v njej dela začasno.

oziroma upnika, ki nista sodelovala pri odstopu oziroma prevzemu, uporabi pravo, po katerem se presoja terjatev oziroma
dolg.

(3) Če delavec po pogodbi običajno ne opravlja svojega dela
samo v eni državi, se uporabi pravo države, v kateri ima
delodajalec svoj sedež oziroma stalno prebivališče.

27. člen
Za akcesorni pravni posel se uporabi pravo, ki velja za glavni
pravni posel, če ni določeno drugače.

(varianta v kateri ima delavec svoje stalno prebivališče)
(4) Z dogovorom o izbiri prava, ki naj se uporabi, stranki ne
moreta izključiti prisilnih določb o varstvu delavčevih pravic,
ki jih vsebuje pravo države ki bi se uporabilo, ko stranki ne bi
bili izbrali prava.

28. člen
Za enostranski pravni posel se uporabi pravo države dolžnikovega stalnega prebivališča oziroma sedeža.

22. člen

29. člen

(1) Za potrošniško pogodbo se po tem zakonu šteje pogodba
o prenosu premičnin ali pravic na potrošnika ter pogodba o
opravi storitev potrošniku.

(1) Za neopravičeno pridobitev se uporabi pravo, po katerem
se presoja pravno razmerje, ki je nastalo ali je bilo pričakovano ali domnevano in je na podlagi njega prišlo do pridobitve.
(2) Za poslovodstvo brez naročila se uporabi pravo kraja, kjer
je bilo opravljeno dejanje poslovodje.
(3) Za obveznosti iz uporabe stvari brez poslovodstva in za
druge nepogodbene obveznosti, ki ne izvirajo iz odškodninske odgovornosti, se uporabi pravo kraja, kjer so nastopila
dejstva, ki so povzročila obveznost.

(2) Za potrošnika se po tem zakonu šteje oseba, ki pridobiva
stvari, pravice in storitve predvsem za osebno uporabo ali
uporabo v svojem gospodinjstvu.
(3) Za potrošniško pogodbo se po tem zakonu ne štejeta
prevozna pogodba in ne pogodba o opravi storitev potrošniku, če se te po pogodbi opravljajo v celoti izven države, v
kateri ima potrošnik stalno prebivališče.

30. člen

(4) Ne glede na druge določbe tega zakona se za potrošniško
pogodbo uporablja pravo države, v kateri ima potrošnik
stalno prebivališče,
- če je sklenitev pogodbe posledica ponudbe ali reklame v tej
državi in če je potrošnik v tej državi opravil dejanja, potrebna
za sklenitev pogodbe; ali
- če je potrošnikov sopogodbenik ali njegov zastopnik dobil
potrošnikovo naročilo v tej državi; ali
- če je bila prodajna pogodba sklenjena v drugi državi oziroma je potrošnik dal naročilo v drugi državi, če je bilo
potovanje organizirano s strani prodajalca z namenom spodbujati sklepanje takih pogodb.

(1) Za nepogodbeno odškodninsko odgovornost se uporabi
pravo kraja, kjer je bilo dejanje storjeno, če je za oškodovanca ugodnejše, se namesto tega uporabi pravo kraja, kjer je
nastopila posledica, vendar le, če je povzročitelj kraj posledice mogel in moral predvideti.
(2) Če pravo, določeno po prvem odstavku tega člena, nima z
razmerjem tesnejše zveze, pač pa je podana očitna zveza z
nekim drugim pravom, se uporabi to pravo.
31. člen
Če je dogodek, iz katerega izhaja odškodninska obveznost,
nastal na ladji na odprtem morju ali na letalu, je s pravom
kraja, kjer so nastopila dejstva, ki so povzročila odškodninsko
obveznost, mišljeno pravo države, katere pripadnost ima
ladja, oziroma pravo države, v kateri je letalo vpisano v vpis-

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka stranki z dogovorom o
izbiri prava ne moreta izključiti prisilnih določb o varstvu
potrošnikovih pravic, ki jih vsebuje pravo države, v kateri ima
potrošnik stalno prebivališče.
23. člen

(1) Za dedovanje je treba uporabiti pravo države, katere državljan je bil zapustnik ob smrti.
(2) Oporočna sposobnost se presoja po pravu države, katere
dilavljanstvo je imel oporočitelj ob sestavi oporoke.

Za pogodbe, ki se nanašajo na nepremičnine, je treba vedno
uporabiti pravo države, na katere ozemlju je nepremičnina.
Varianta 23. člen se črta

33. člen
24. člen

(1) Oporoka je glede oblike veljavna, če je oblika veljavna po
enem od naslednjih pravnih redov

Za razmerja med pogodbenima strankama, če stranki nista
določili drugače, se pravo iz 19. in 20. člena tega zakona
uporabi tudi

1. po pravu kraja, kjer je bila oporoka sestavljena;
2. po pravu države, katere državljan je bil oporočitelj, bodisi
ob oporočnem razpolaganju bodisi ob smrti;
3. po pravu oporočiteljevega stalnega prebivališča bodisi ob
oporočnem razpolaganju bodisi ob smrti;
4. po pravu oporočiteljevega začasnega prebivališča, bodisi
ob oporočnem razpolaganju bodisi ob smrti;
5. po pravu Republike Slovenije;
6. za nepremičnine - tudi po pravu kraja, kjer je nepremičnina.
(2) Preklic oporoke je glede oblike veljaven, če je taka oblika
veljavna po kateremkoli pravu, po katerem bi bila lahko v
skladu s prvim odstavkom tega člena oporoka veljavno
sestavljena.
34. člen

1. za določitev časa, od katerega ima pridobitelj oziroma
prevzemnik premične stvari pravico do njenih proizvodov in
plodov;
2. za določitev časa od katerega pridobitelj oziroma prevoznik
prevzame nevarnost (riziko) v zvezi s stvarmi.
25. člen
Če se pogodbeni stranki nista dogovorili drugače, se po pravu
kraja, kjer se mora stvar izročiti, presojajo način izročitve
stvari in ukrepi, ki so potrebni, če je bil prevzem stvari zavrnjen.
26. člen

Pogoji za sklenitev zakonske zveze se za vsako osebo presojajo po pravu države, katere državljan je ob sklenitvi zakonske
zveze.

Za učinek odstopa terjatve ali prevzema dolga se za dolžnika
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35. člen

nimajo stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo
države, katere državljan je otrok.

Za obliko zakonske zveze se uporablja pravo kraja, kjer se
zakonska zveza sklepa.

43. člen

36. člen

Priznanje, ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva oziroma
materinstva se presoja po pravu države, katere državljan je
otrok.

Neveljavnost zakonske zveze se presoja po kateremkoli materialnem pravu, po katerem je bila sklenjena po 34. in 35. členu
tega zakona.

44. člen

37. člen

Obveznost preživljanja med krvnimi sorodniki, razen za starše
in otroke, ali obveznost preživljanja sorodnikov v svaštvu se
presoja po pravu države, katere državljan je sorodnik, od
katerega se zahteva preživljanje.

(1)Za razvezo zakonske zveze se uporablja pravo države,
katere državljana sta oba zakonca ob vložitvi tožbe.
(2) Če sta zakonca ob vložitvi tožbe državljana različnih držav,
se za razvezo zakonske zveze uporablja kumulativno pravo
držav, katerih državljana sta.
(3) Če se zakonska zveza ne bi mogla razvezati po pravu iz
drugega odstavka tega člena, se za razvezo zakonske zveze
uporabi pravo Republike Slovenija, če je imel eden od zakoncev ob vložitvi tožbe stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(4) Če je eden od zakoncev državljan Republike Slovenije, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zakonska
zveza pa se ne more razvezati po pravu, določenem v drugem
odstavku tega člena, se za razvezo uporabi pravo Republike
Slovenije.

45. člen
(1) Pozakonitev se presoja po pravu države, katere državljana
sta starša, če starša nimata istega državljanstva, pa po pravu
države tistega od staršev, po katerem je pozakonitev veljavna.
(2) Privolitev otroka, druge osebe ali državnega organa v
pozakonitev se presoja po pravu države, katere državljan je
otrok.
46. člen
(1) Pogoji posvojitve in prenehanja posvojitve se presojajo po
pravu države, katere državljana sta posvojitelj in posvojenec.
(2)Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav,
se za pogoje posvojitve in njeno prenehanje uporabljata
kumulativno pravi držav, katerih državljana sta.
(3)Če zakonca koga skupaj posvojita, se poleg prava države,
katere državljan je posvojenec, uporabljata za pogoje posvojitve in njeno prenehanje tudi pravo držav, katerih državljana
sta eden in drug zakonec.
(4) Oblika posvojitve se presoja po pravu države, v kateri se
sklene posvojitev.

38. člen
(1) Za osebna in zakonska premoženjska razmerja zakoncev
se uporabi pravo države, katere državljana sta.
(2) Če sta zakonca državljana različnih držav, se uporabi
pravo države, v kateri imata stalno prebivališče.
(3)Če zakonca nimata niti istega državljanstva niti stalnega
prebivališča v isti državi, se uporabi pravo države, v kateri sta
imela zadnje skupno prebivališče.
(4)Ce oicva ki riaj se uporabi, ni mogoče coločiti po prvem,
drugem in tretjem odstavku tega člena, se uporabi pravo, ki je
z razmerjem v najtesnejši zvezi.

47. člen

39. člen
(1)Pogodbena premoženjska razmerja zakoncev se presojajo
po pravu, ki je ob sklenitvi pogodbe veljalo za osebna in
zakonska premoženjska razmerja.
(2)Če pravo iz prvega odstavka tega člena določa, da lahko
zakonca izbereta pravo za presojo premoženjske pogodbe
med zakoncema, se uporabi pravo, ki sta si ga izbrala.

(1) Učinek posvojitve se presoja po pravu države, katere
državljana sta posvojitelj in posvojenec ob sklenitvi posvojitve.
(2)Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav,
se uporabi pravo države, v kateri imata stalno prebivališče.
(3) Če sta posvojitelj in posvojenec državljana različnih držav
in nimata stalnega prebivališča v isti državi, se uporabi pravo
države, katere državljan je posvojenec.

40. člen

Tretje poglavje

(1)Če je zakonska zveza neveljavna ali je prenehala, se za
osebna in zakonska premoženjska razmerja uporabi pravo, ki
je določeno v 38. členu tega zakona.
(2)V primerih iz prvega odstavka tega člena se za pogodbena
premoženjska razmerja med zakoncema uporabi pravo, določeno v 39. členu tega zakona.

PRISTOJNOST IN POSTOPEK
1. Pristojnost sodišč in drugih organov Republike Slovenije
v zadevah z mednarodnim elementom
48. člen

41. člen

(1) Sodičše Republike Slovenije je pristojno, če ima toženec
stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Če toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji niti v kakšni drugi državi, je sodišče Republike Slovenije
pristojno, če ima toženec začasno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
(3) Kadar se o pravnem razmerju odloča v nepravdnem
postopku, je sodišče Republike Slovenije pristojno, če ima
oseba, zoper katero je vložen zahtevek, stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji; kadar pa v postopku
sodeluje ena sama oseba - je pristojno, če ima ta stalno
prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji, razen če s
tem zakonom ni določeno drugače.

(1)Za premoženjska razmerja oseb, ki živita v zunajzakonski
skupnosti, se uporabi pravo države, katere državljana sta.
(2)Ce osebi iz prvega odstavka tega člena nimata istega državljanstva, se uporabi pravo države, v kateri imata skupno prebivališče.
(3)Za pogodbena premoženjska razmerja med osebama, ki
živita v zunajzakonski skupnosti, se uporabi pravo, ki je ob
sklenitvi pogodbe veljalo za njuna premoženjska razmerja.
42. člen

49. člen

(1)Razmerja med starši in otroki se presojajo po pravu države,
katere državljani so.
(2)Če so starši in otroci državljani različnih držav, se uporabi
pravo države, v kateri imajo vsi stalno prebivališče.
(3) Če so starši in otroci državljani različnih držav in tudi
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(1) Če je z isto tožbo toženih več tožencev, ki so v pravni
skupnosti ali katerih obveznosti se opirajo na isto pravno in
dejansko podlago, je sodišče Republike Slovenije pristojno
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tudi, kadar ima eden izmed tožencev stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji.
(2) Če sta z isto tožbo tožena glavni dolžnik in porok, je
sodišče Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je
pristojno za tožbo proti glavnemu dolžniku.
(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi za nasprotno
tožbo, če je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim
zahtevkom.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi v
sporih zoper zavarovalnico zaradi povračila škode tretjim
osebam po predpisih o neposredni odgovornosti zavarovalnice ter v sporih o regresnih zahtevkih iz naslova povračila
škode zoper regresne dolžnike.
56. člen
Za spore iz pogodbenih razmerij je sodišče Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je predmet spora obveznost, ki
jo je treba oziroma bi jo bilo treba izpolniti v Republiki
Sloveniji.

50. člen
Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno, kadar je to
v tem ali v drugem zakonu izrecno določeno.
Varianta: doda se 2. odstavek
Pristojnost sodišč Republike Slovenije je izključena, če
obstoji med zadevo in neko tujo državo takšna zveza, ki bi bila
v primeru, če bi obstajala med zadevo in Republiko Slovenijo
podlaga za izključno pristojnost sodišč Republike Slovenije,
razen če zakon določa drugače.

57. člen
V individualnih delovnih sporih je sodišče Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar se delo opravlja ali se je
opravljalo oziroma bi se moralo opravljati na območju Republike Slovenije.

51. člen

58. člen

Če je v tuji državi v sporih zoper državljane Republike Slovenije po kriterijih o pristojnosti, ki jih ne vsebujejo določbe o
pristojnosti sodišča Republike Slovenije, pristojno tuje
sodišče, so ti kriteriji podlaga za pristojnost sodišča Republike Slovenije v tistih sporih, v katerih je toženec državljan te
tuje države.

(1) V sporih o premoženjskopravnih zahtevkih je sodišče
Republike Slovenije pristojno tudi tedaj, kadar je na ozemlju
Republike Slovenije predmet, na katerega se nanaša tožba.
(2) Če je na območju Republike Slovenije kakšno toženčevo
premoženje, je sodišče Republike Slovenije pristojno tudi
tedaj, kadar ima tožnik stalno prebivališče oziroma sedež v
Republiki Sloveniji, če tožnik izkaže za verjetno, da bo iz tega
premoženja mogoče izvršiti sodbo.

52. člen
(1) Stranki se smeta sporazumeti o pristojnosti tujega sodišča
le, če je vsaj ena od njiju tuj državljan ali pravna oseba s
sedežem v tujini in ne gre za spor, za katerega je po določbah
tega ali drugega zakona izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se stranki
ne moreta dogovoriti za pristojnost tujega sodišča v sporih iz
razmerij s potrošniki in v sporih iz zavarovalnih razmerij, če
ima potrošnik oziroma zavarovanec, ki je fizična oseba, stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Stranki se smeta sporazumeti o pristojnosti sodišča Republike Slovenije, če je vsaj ena državljan Republike Slovenije
ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
(4) Prvi in tretji odstavek tega člena se ne uporabljata, kadar
gre za pristojnost v zadevah iz 68. do 77. člena tega zakona.

59. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno tudi v sporih zoper
fizično ali pravno osebo, ki ima sedež v tujini, če ima v
Republiki Sloveniji svojo podružnico ali je v Republiki Sloveniji oseba, ki ji je zaupano opravljanje njenih poslov, za spore,
ki izvirajo iz poslovanja te podružnice oziroma te osebe na
območju Republike Slovenije.
60. člen
Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore o
ustanovitvi, prenehanju in statusnih spremembah družbe,
druge pravne osebe ali združenja fizičnih ali pravnih oseb, ter
za spore o veljavnosti odločitev njihovih organov, če ima
družba, druga pravna oseba ali združenje sedež v Republiki
Sloveniji.

53. člen

61. člen

(1) Pristojnost sodišč Republike Slovenije lahko v primerih, v
katerih je dopusten dogovor o pristojnosti sodišča Republike
Slovenije po tretjem in četrtem odstavku 52. člena tega
zakona, temelji tudi na privolitvi toženca.
(2) Šteje se, da je toženec privolil v pristojnost sodišč Republike Slovenije, če je vložil odgovor na tožbo ali ugovor proti
plačilnemu nalogu, oziroma se je na pripravljalnem naroku,
če tega naroka ni bilo pa na prvem naroku za glavno obravnavo, spustil v obravnavanje glavne stvari, ne da bi ugovarjal
pristojnosti.

Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore o
veljavnosti vpisov v javne registre, ki se vodijo v Republiki
Sloveniji.
62. člen
Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore v
zvezi s prijavo in veljavnostjo izumov in znakov razlikovanja,
če je bila prijava vložena v Republiki Sloveniji.

54. člen

63. člen

(1) Kadar je po tem zakonu pristojnost sodišča Republike
Slovenije določena s pogojem, da ima pravdna stranka državljanstvo Republike Slovenije, velja ta pristojnost tudi za osebe
brez državljanstva, ki imajo stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
(2) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za
pristojnost drugih organov Republike Slovenije.

(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za
dovolitev in opravo izvršbe, če se ta opravlja na območju
Republike Slovenije.
(2) Določba prvega odstavka tega člena se nanaša tudi na
spore med izvršilnim in stečajnim postopkom, če se ta postopek vodi pred sodiščem Republike Slovenije.

55. člen

64. člen

(1) V sporih o nepogodbeni odškodninski odgovornosti je
pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če je bilo na
območju Republike Slovenije storjeno škodno dejanje ali če
je na ozemlju Republike Slovenije nastopila škodljiva posle-

(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno v sporih
o stvarnih pravicah na nepremičninah, v sporih zaradi motenja posesti nepremičnine ter v sporih iz zakupa ali najema
nepremičnine, če je nepremičnina na ozemlju Republike Slovenije.
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2) če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.
(2) Če je tožba vložena zoper otroka, ki je slovenski državljan
in ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji, je
izključno pristojno sodišče Republike Slovenije.

(2) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno tudi
tedaj, kadar se o pravicah na nepremičninah odloča v
nepravdnem postopku.
65. člen

72. člen

V sporih zaradi motenja posesti premičnin je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če je priSlo do motenja
na ozmelju Republike Slovenije.

Sodišče Republike Slovenije, ki je pristojno v sporih iz 71.
člena tega zakona, je pristojno tudi tedaj, kadar so stranke tuji
državljani, če ima tožnik ali eden od tožnikov stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar samo, če toženec privoli, da
sodi njeno sodišče in če predpisi države, katere državljan je,
dopuščajo to pristojnost.

66. člen
(1) V sporih o stvarnih pravicah na ladji in letalu, ter v sporih iz
zakupa ladje ali letala je pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če se v Republiki Sloveniji vodi vpisnik, v
katerega je vpisana ladja oziroma letalo.
(2) V sporih zaradi motenja posesti ladje in letala iz prvega
odstavka tega člena so pristojna sodišča Republike Slovenije
tudi tedaj, če se vpisnik, v katerega je vpisana ladja oziroma
letalo, vodi v Republiki Sloveniji ali če je bila posest motena v
Republiki Sloveniji.

73. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o varstvu
in vzgoji otrok, za katere skrbijo starši, tudi tedaj, kadar
toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če
sta oba starša slovenska državljana, ali če je otrok slovenski
državljan in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(2) Če sta toženec in otrok slovenska državljana in če imata
oba stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, je izključno
pristojno sodišče Republike Slovenije.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena ter 48. člen tega zakona
se smiselno uporabljajo tudi za določitev pristojnosti drugih
organov Republike Slovenije, kadar odločajo o varstvu in
vzgoji otrok, za katere skrbijo starši.

67. člen
(1) V sporih o premoženjskih razmerjih med zakonci, ki se
nanašajo na premoženje v Republiki Sloveniji, je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če toženec nima prebivaliča v Republiki Sloveniji.
(2) Če ie pretežni del premoženja v Republiki Sloveniji, drugi
del pa v tujini, sme sodišče Republike Slovenije odločati o
premoženju, ki je v tujini, samo v sporu, v katerem se odloča
tudi o premoženju v Republiki Sloveniji, in to le, če toženec
privoli, da sodi sodišče Republike Slovenije.
(3) Sodišče Republike Slovenije je v sporih o premoženjskih
razmerjih med zakonci po določbah tega zakona pristojno ne
glede na to, ali zakonska zveza traja ali je prenehala ali pa je
ugotovljeno, da ne obstaja.

74. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem preživljanju otrok tudi tedaj, kadar toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji
1) če vloži tožbo otrok, ki ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji; ali
2) če sta tožnik in toženec slovenska državljana, ne glede na
to kje imata stalno prebivališče; ali
3) če je tožnik mladoleten in slovenski državljan.
(2) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem preživljanju, ki niso navedeni v prvem odstavku tega
člena, tudi tedaj, kadar toženec nima stalnega prebivališča v
Republiki Sloveniji, če je tožnik slovenski državljan in ima
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem preživljanju med zakoncema in med nekdanjima zakoncema tudi, če sta imela zakonca svoje zadnje skupno stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji, tožnik pa med sojenjem še
naprej prebiva v Republiki Sloveniji.

68. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije je v zakonskih sporih tudi
tedaj, če toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji:
1) če sta oba zakonca slovenska državljana, ne glede na to,
kje imata stalno prebivališče; ali
2) če je tožnik slovenski državljan in ima stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji; ali
3) če sta imela zakonca svoje zadnje stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji, tožnik pa ima ob vložitvi tožbe stalno ali
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(2) Če je toženi zakonec slovenski državljan in ima v Republiki
Sloveniji stalno prebivališče, je izključno pristojno sodišče
Republike Slovenije.

75. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih o zakonskem preživljanju tudi, če ima toženec v Republiki Sloveniji
premoženje, iz katerega se lahko poravna preživnina.

69. člen
Sodišče Republike Slovenije je v sporih iz 68. člena tega
zakona pristojno tudi tedaj, če sta zakonca tuja državljana, ki
sta imela zadnje skupno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, vendar samo, če v teh primerih toženec privoli, da sodi
njeno sodišče, in če predpisi države, katere državljana sta
zakonca, dopuščajo to pristojnost.

76. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno za odločanje o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok tudi takrat, kadar se ti spori
rešujejo skupaj z zakonskimi spori ali spori o ugotavljanju in
spodbijanju očetovstva ali materinstva, za katere je po tem
zakonu pristojno sodišče Republike Slovenije.

70. člen
Sodišče Republike Slovenije je pristojno v sporih za razvezo
zakonske zveze tudi tedaj, če je tožnik slovenski državljan,
pravo države, katere sodišče bi bilo pristojno, pa ne pozna
razveze zakonske zveze.

77. člen
(1) Pri odločanju o odvzemu ali vrnitvi roditeljske pravice,
podaljšanju roditeljske pravice, postavitvi roditelja za skrbnika otrokovega premoženja, pri razglasitvi otroka za rojenega v zakonski zvezi ter pri odločanju o drugih zadevah, ki se
nanašajo na osebno stanje in razmerja med starši in otroki, je
pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, kadar ni
pogojev iz tretjega odstavka 48. člena tega zakona, če sta
vložnik zahtevka in oseba, zoper katero je vložen zahtevek,
slovenska državljana, oziroma kadar v postopku sodeluje
samo ena oseba, če je ta slovenski državljan.

71. člen
(1) V sporih za ugotovitev ali izpodbijanje očetovstva ali materinstva je pristojno sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, če
toženec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji.
1) če sta tožnik in toženec slovenska državljana, ne glede na
to. kje imata stalno prebivališče; ali
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(2) V zadevah Iz prvega odstavka tega člena je pristojno
sodišče Republike Slovenije tudi tedaj, kadar je otrok slovenski državljan in ima stalno prebivališče V Republiki Sloveniji.

skleniti zakonsko zvezo, slovenska državljana, zakonska
zveza pa se sklepa v tujini.
83. člen

78. člen

(1) Organ Republike Slovenije je izključno pristojen za odločanje o posvojitvi in o prenehanju posvojitve osebe, ki je
slovenski državljan in ima stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji.
(2) Organ Republike Slovenije je pristojen za odločanje o
posvojitvi in o prenehanju posvojitve otroka, ki ni slovenski
državljan, če je posvojitelj slovenski državljan in ima stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji.
(3) Če zakonca skupaj posvajata, zadošča za pristojnost
organa Republike Slovenije, da je en zakonec slovenski
državljan in da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

(1) Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za razglasitev pogrešanega slovenskega državljana za mrtvega, ne
glede na to, kje je imel stalno prebivališče.
(2) Pred sodiščem Republike Slovenije se sme po pravu Republike Slovenije dokazovati smrt tujega državljana, ki je umrl
na ozemlju Republike Slovenije.
79. člen
(1) Za obravnavo nepremične zapuščine slovenskega državljana je izključno pristojno sodišče Republike Slovenije, če je
ta zapuščina v Republiki Sloveniji.
(2) Ce je nepremična zapuščina slovenskega državljana v
tujini, je sodišče Republike Slovenije pristojno le, če po pravu
države, v kateri so nepremičnine, ni pristojen njen organ.
(3) Sodišče Republike Slovenije je pristojno za obravnavo
premične zapuščine slovenskega državljana, če so premičnine na ozemlju Republike Slovenije ali če po pravu države, v
kateri so premičnine, ni pristojen njen organ oziroma če ta
organ noče obravnavati zapuščine.
(4) Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena se nanašajo tudi na
pristojnosti v sporih iz dednopravnih razmerij in na spore o
terjatvah upnikov nasproti zapuščini.

84. člen
Organ Republike Slovenije je izključno pristojen v skrbniških
zadevah slovenskih državljanov ne glede na to, kje imajo ti
stalno prebivališče, če s tem zakonom ni določeno drugače.
85. člen
Organ Republike Slovenije ne izda odločbe in ne ukrepa v
skrbniških zadevah slovenskega državljana, ki ima stalno prebivališče v tujini, če ugotovi, da je organ, ki je pristojen po
pravu tuje države, že izdal odločbo ali sprejel ukrepe, s katerimi je poskrbel za varstvo osebnosti, pravic in interesov
slovenskega državljana.

80. člen

86. člen

(1) Za obravnavo nepremične zapuščine tujega državljana je
izključno pristojno sodišče Republike Slovenije, če so nepremičnine v Republiki Sloveniji.
(2) Za obravnavo premične zapuščine tujega državljana, ki je v
Republiki Sloveniji, je pristojno sodišče Republike Slovenije,
razen če v zapustnikovi državi sodišče ni pristojno za obravnavo premičnega premoženja slovenskih državljanov.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na
pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o
terjatvah upnikov glede zapuščine.
(4) Kadar sodišče Republike Slovenije ni pristojno za obravnavo zapuščine tujega državljana, lahko odredi ukrepe za
zavarovanje zapuščine in za varstvo pravic do zapuščine, ki je
v Republiki Sloveniji.

(1) Organ Republike Slovenije z nujnimi začasnimi ukrepi
zavaruje osebnost, pravice in interese tujega državljana, ki je
v Republiki Sloveniji ali ima v njej premoženje, in obvesti o
tem diplomatsko ali konzularno predstavništvo njegove države.
(2) Organ Republike Slovenije izda odločbo in sprejme ukrepe
za varstvo osebnosti, pravic in interesov tujega državljana, ki
ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če za to ni
poskrbel organ njegove države.
2. Druge določbe

81. člen

87. člen

(1) Za obravnavo nepremične zapuščine osebe brez državljanstva, osebe, katere državljanstva ni mogoče ugotoviti, ali
osebe s statusom begunca je izključno pristojno sodišče
Republike Slovenije, če je nepremičnina na ozemlju Republike Slovenije.
(2) Za obravnavo premične zapuščine osebe brez državljanstva, osebe, katere državljanstva ni mogoče ugotoviti, ali
osebe s statusom begunca je pristojno sodišče Republike
Slovenije, če so premičnine v Republiki Sloveniji, ali je imel
zapustnik ob smrti v njej stalno prebivališče.
(3) Prvi in drugi odstavek tega člena se nanašata tudi na
pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij in v sporih o
terjatvah upnikov glede zapuščine.
(4) Če zapustnik ni imel stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, se smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za obravnavo zapuščine tujega državljana, pri čemer je s tujo državo
mišljena država, v kateri je imel zapustnik ob smrti stalno
prebivališče.

Za sposobnost biti stranka in za pravdno sposobnost fizične
osebe je treba uporabiti pravo njene države.
Če tuji državljan ni pravdno sposoben po prvem odstavku
tega člena, je pa pravdno sposoben po pravu Republike
Slovenije, lahko sam opravlja dejanja v postopku.
Zakoniti zastopnik tujega državljana iz drugega odstavka tega
člena sme opravljati dejanja v postopku le, dokler tuj državljan ne izjavi, da sam prevzema pravdo.
Za sposobnost biti stranka, kadar gre za tujo pravno osebo, je
treba uporabiti pravo, določeno v 17. členu tega zakona.
88. člen

82. člen

Sodišče Republike Slovenije na zahtevo stranke prekine
postopek, kadar teče pred tujim sodiščem postopek v isti
zadevi in med istima strankama:

(1) Za dovolitev sklenitve zakonske zveze je pristojen organ
Republike Slovenije, če je vložnik prošnje oziroma če je eden
izmed vložnikov prošnje slovenski državljan ne glede na to,
kje imata osebi, ki želita skleniti zakonsko zvezo, stalno prebivališče.
(2) Organ Republike Slovenije je izključno pristojen, če je
mladoletnik, ki prosi, naj se mu dovoli skleniti zakonsko
zvezo, slovenski državljan, oziroma če sta osebi, ki želita

1) če je bila tožba v pravdi, ki teče v tujini, prej vročena
tožencu kot tožba v pravdi, ki teče v Republiki Sloveniji;
oziroma če se je nepravdni postopek v tujini začel prej kot v
Republiki Sloveniji;
2) če je verjetno, da bo tujo odločbo mogoče priznati v
Republiki Sloveniji;
3) če obstaja vzajemnost.
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blike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji enak pravni učinek
kot domača sodna odločba le, če jo prizna sodišče Republike
Slovenije.
(2) Za tujo sodno odločbo se po prvem odstavku tega člena
šteje tudi poravnava, sklenjena pred sodiščem (sodna poravnava).
(3) Za tujo sodno odločbo se šteje tudi odločba drugega
organa, ki je v državi, v kateri je izdana, izenačena s sodno
odločbo oziroma sodno poravnavo, če ureja razmerja iz 1.
člena tega zakona.

89. člen
Za oceno pristojnosti sodišča Republike Slovenije so odločilna dejstva, ki obstajajo takrat, ko postopek začne teči.
90. člen
(1) Kadar začne tuj državljan ali oseba brez državljanstva, ki
nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pravdo pred
sodiščem Republike Slovenije, mora dati tožencu na njegovo
zahtevo varščino za pravdne stroške.
(2) Toženec mora zahtevo iz prvega odstavka tega člena
uveljaviti najpozneje na pripravljalnem naroku, če tega
naroka ni bilo, pa na prvem naroku za glavno obravnavo,
preden se spusti v obravnavanje glavne stvari, oziroma brž ko
zve, da so podani pogoji, da lahko zahteva varščino.
(3) Varščina za pravdne stroške se daje v gotovini, sodišče pa
lahko dovoli varščino tudi v drugi primerni obliki.

95. člen
(1) Vložnik zahteve za priznanje mora predlogu za priznanje
tuje sodne odločbe priložiti tujo sodno odločbo ali njen overjen prepis in predložiti potrdilo pristojnega tujega sodišča
oziroma drugega organa o pravnomočnosti te odločbe po
pravu države, v kateri je bila izdana.
(2) Če tuja sodna odločba ali njen overjen prepis nista sestavljena v jeziku, ki je pri sodišču v uradni rabi, mora stranka, ki
zahteva priznanje, predložiti tudi overjen prevod tuje sodne
odločbe v jezik, ki je pri sodišču v uradni rabi.

91. člen
(1) Toženec nima pravice do varščine za pravdne stroške
1) če v državi, katere državljan je tožnik, državljani Republike
Slovenije niso dolžni dajati varščine;
2) če uživa tožnik v Republiki Sloveniji pravico pribežališča;
3) če se tožbeni zahtevek nanaša na tožnikove terjatve iz
njegovega delovnega razmerja v Republiki Sloveniji;
4) če gre za zakonski spor ali za spor o ugotovitvi ali izpodbijanju očetovstva ali materinstva ali spor o zakonitem preživljanju;
5) če gre za menično ali čekovno tožbo, za nasprotno tožbo
ali tožbo za izdajo plačilnega naloga.
(2) Če nastane dvom o tem, ali so državljani Republike Slovenije po 1. točki prvega odstavka tega člena dolžni dati varščino v državi, katere državljan je tožnik, da pojasnilo ministrstvo za pravosodje.
92. člen

96. člen
(1) Sodišče Republike Slovenije zavrne priznanje tuje sodne
odločbe, če na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana,
ugotovi, da ta zaradi nepravilnosti v postopku ni mogla sodelovati v postopku.
(2) Zlasti se šteje, da oseba, zoper katero je bila izdana tuja
sodna odločba, ni mogla sodelovati v postopku, če ji vabilo,
tožba ali sklep, na podlagi katerega se je začel postopek, niso
bili osebno vročeni oziroma osebna vročitev ni bila niti poskušana, razen če se je na kakršenkoli način spustila v obravnavanje glavne stvari v postopku na prvi stopnji.
97. člen
(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če je za zadevo, za katero
gre, izključno pristojno sodišče ali drug organ Republike
Slovenije.
(2) Če zahteva priznanje tuje sodne odločbe, ki je bila izdana v
sporu iz zakonske zveze, toženec, ali če to zahteva tožnik in
toženec ne nasprotuje, izključna pristojnost sodišča Republike Slovenije ni ovira za njeno priznanje.

(1) V sklepu, s katerim ugodi zahtevi za varščino za pravdne
stroške, določi sodišče znesek varščine in rok, v katerem se
mora dati, ter tožnika opozori na posledice, ki jih določa
zakon, če ne dokaže, da je dal varščino v določenem roku.
(2) Če tožnik ne dokaže, da je dal v določenem roku varščino
za pravdne stroške, se šteje, da je umaknil tožbo oziroma da
je umaknil pravno sredstvo, če je toženec zahteval varščino
šele v postopku o pravnem sredstvu.
(3) Toženec, ki je pravočasno zahteval, naj mu da tožnik
varščino za pravdne stroške, ni dolžan nadaljevati postopka o
glavni stvari, dokler sodišče pravnomočno ne odloči o njegovi
zahtevi, če zahtevi ugodi, pa vse dotlej, dokler tožnik ne
položi varščine.
(4) Če sodišče zavrne zahtevo za varščino za pravdne stroške,
lahko odloči, da se nadaljuje postopek, še preden postane
sklep o zavrnitvi pravnomočen.

98. člen
(1) Sodišče na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana,
zavrne priznanje tuje sodne odločbe, če je pristojnost tujega
sodišča temeljila izključno na eni od naslednjih okoliščin:
1) državljanstvu tožnika;
2) premoženju toženca v državi izdaje odločbe;
3) osebni vročitvi tožbe oziroma drugega akta, s katerim se je
začel postopek, tožencu.
(2) Sodišče na ugovor osebe, zoper katero je bila izdana,
zavrne priznanje tuje sodne odločbe tudi v primeru, če
sodišče, ki je odločbo izdalo, ni upoštevalo sporazuma o
pristojnosti sodišč Republike Slovenije.

93. člen
(1) Tuji državljani imajo pod pogojem vzajemnosti pravico do
oprostitve plačila pravdnih stroškov.
(2) Če nastane dvom o vzajemnosti, daje glede oprostitve
plačila pravdnih stroškov pojasnilo ministrstvo za pravosodje.
(3) Vzajemnost iz prvega odstavka tega člena ni pogoj za
uveljavljanje pravice do oprostitve plačila pravdnih stroškov,
če ima tuj državljan stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(4) Oseba brez državljanstva ima pravico do oprostitve plačila
pravdnih stroškov, če ima stalno ali začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji.

99. člen
(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če je sodišče ali drug
organ Republike Slovenije v isti zadevi izdal pravnomočno
odločbo ali če je bila v Republiki Sloveniji priznana kakšna
druga tuja sodna odločba, ki je bila izdana v isti zadevi.
(2) Sodišče počaka s priznanjem tuje sodne odločbe, če pred
sodiščem Republike Slovenije teče prej začeta pravda v isti
pravni zadevi in med istima strankama, dokler ni ta pravda
pravnomočno končana.

četrto poglavje
PRIZNANJE IN IZVRŠITEV TUJIH ODLOČB
1. Priznanje In izvršitev tujih sodnih odločb

100. člen

94. člen

Tuja sodna odločba se ne prizna, če bi bil učinek njenega
priznanja v nasprotju z javnim redom Republike Slovenije.

(1) Tuja sodna odločba je izenačena z odločbo sodišča Repuporočevalec, št. 43
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6) da pogodba o arbitraži ni veljavna po pravu države, ki sta ga
izbrali stranki, če stranki tega nista storili pa po pravu države,
v kateri je bila izdana arbitražna odločba;
7) da stranka, zoper katero se zahteva priznanje in izvršitev
odločbe, ni bila pravilno obveščena o imenovanju arbitrov ali
o arbitražnem postopku, ali ji je bilo zaradi kakega drugega
vzroka onemogočeno, da uveljavlja svoje pravice v postopku;
8) da sestava arbitražnega sodišča ali arbitražni postopek
nista bila v skladu s pogodbo o arbitraži;
9) da je arbitražno sodišče prekoračilo svoja pooblastila,
določena s pogodbo o arbitraži;
10) da odločba še ni postala dokončna in izvršljiva za stranke
ali da je to odločbo odpravil ali njeno izvršitev ustavil pristojni
organ države, v kateri je bila izdana, ali organ države, po
pravu katere je bila izdana;
11) da je izrek arbitražne odločbe nerazumljiv ali sam s seboj v
nasprotju.
(2) Če so v tuji arbitražni odločbi deli, ki se nanašajo na
obravnavana vprašanja in se lahko ločijo od delov, v katerih je
sodišče prekoračilo svoja pooblastila, se lahko deli odločbe, v
katerih sodišče ni prekoračilo svojih pooblastil, priznajo in
izvršijo.

101. člen
•
(1) Tuja sodna odločba se ne prizna, če ni vzajemnosti.
(2) Neobstoj vzajemnosti ni ovira za priznanje tuje sodne
odločbe, izdane v zakonskem sporu in v sporu zaradi ugotovitve in izpodbijanja očetovstva ali materinstva, in ne takrat, ko
priznanje ali izvršitev tuje sodne odločbe zahteva slovenski
državljan.
(3) Obstoj vzajemnosti se glede priznanja tuje sodne odločbe
domneva do dokaza o nasprotnem; če pa nastane dvom o
vzajemnosti, da pojasnilo ministrstvo za pravosodje.
102. člen
(1) Tuja sodna odločba, ki se nanaša na osebno stanje (status)
državljana države, v kateri je bila izdana, se prizna v Republiki
Sloveniji brez preizkusa po 97., 100. in 101. členu tega zakona.
(2) Če pristojni organ Republike Slovenije meni, da se
odločba tujega sodišča nanaša na osebno stanje (status)
slovenskega državljana, je potreben za takšno odločbo, da bi
bila priznana, preizkus po določbah 95. do 101. člena tega
zakona.

107. člen

103. člen

Če se je začel postopek za odpravo ali ustavitev izvršitve tuje
arbitražne odločbe pred pristojnim organom iz 10. točke 106.
člena tega zakona, lahko sodišče odloži odločanje o zahtevi
za priznanje iz izvršitev te odločbe, na zahtevo upnika oziroma dolžnika pa lahko postavi za svojo odločitev o odložitvi
pogoj, da mora dolžnik položiti ustrezno varščino.

(1) Za izvršitev tuje sodne odločbe se uporabljajo določbe 95.
do 101. člena tega zakona.
(2) Vložnik zahteve za izvršitev tuje sodne odločbe mora poleg
potrdila iz 95. člena tega zakona predložiti tudi potrdilo o
njeni izvršljivosti po pravu države, v kateri je bila izdana.

3. Postopek za priznanje in Izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb

2. Priznanje In Izvršitev tujih arbitražnih odločb
104. člen

108. člen

(1) Tuja arbitražna odločba je arbitražna odločba, ki ni bila
izdana v Republiki Sloveniji.
(2) Tuja arbitražna odločba ima pripadnost države, v kateri je
bila izdana.
(3) Tuja arbitražna odločba je tudi arbitražna odločba, ki je
bila izdana v Republiki Sloveniji, pri kateri je bilo glede
postopka uporabljeno pravo tuje države, če to ni v nasprotju s
prisilnimi predpisi Republike Slovenije.
(4) Tuja arbitražna odločba iz tretjega odstavka tega člena ima
pripadnost države, katere pravo je bilo uporabljeno glede
postopka.

(1) Postopek za priznanje tuje sodne ali arbitražne odločbe se
začne na predlog.
(2) Priznanje tuje sodne odločbe v zadevah, ki se nanašajo na
osebno stanje (status), je upravičen zahtevati vsakdo, ki ima
za to pravni interes.
(3) O priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe odloča
sodnik posameznik okrožnega sodišča.
(4) Za priznanje tuje sodne ali arbitražne odločbe je krajevno
pristojno vsako stvarno pristojno sodišče.
(5) Za izvršitev tuje sodne ali arbitražne odločbe je krajevno
pristojno okrajno sodišče, na območju katerega je treba opraviti izvršbo.
(6) Če o priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe ni bil
izdan poseben sklep, lahko vsako sodišče odloča o priznanju
te odločbe kot o prehodnem vprašanju, vendar z učinkom le
za ta postopek.

105. člen
(1) Tuja arbitražna odločba se prizna in izvrši, če stranka, ki
zahteva priznanje in izvršitev, priloži zahtevi, ki jo vloži pri
sodišču
1) izvirno arbitražno odločbo ali njen overjen prepis;
2) izvirno pogodbo o arbitraži ali njen overjen prepis.
(2) Če tuja arbitražna odločba ali pogodba o arbitraži oziroma
njen overjen prepis nista sestavljena v jeziku, ki je v uradni
uporabi pri sodišču, pred katerim se začne postopek za priznanje in izvršitev te odločbe, mora stranka, ki zahteva priznanje in izvršitev odločbe, predložiti prevod v tem jeziku, ki ga
opravi za to pooblaščena oseba.

109. člen
(1) V postopku priznanja tuje sodne ali arbitražne odločbe se
sodišče omeji na preizkus,'-ali so podani pogoji iz določb 94.
do 107. člena tega zakona.
(2) Če sodišče ugotovi, da ni ovir za priznanje, izda sklep o
priznanju tuje odločbe.
(3) Sklep o priznanju vroči sodišče nasprotni stranki oziroma
drugim udeležencem postopka, v katerem je bila tuja sodna
odločba izdana, ter jih pouči, da lahko proti njemu vložijo
ugovor v roku petnajstih dni od dneva vročitve sklepa.
(4) O ugovoru odloča sodišče, ki je izdalo sklep o priznanju, v
senatu treh sodnikov. Če je odločitev o ugovoru odvisna od
spornih dejstev, odloči sodišče po opravljenem naroku.
(5) Proti sklepu, s katerim sodišče predlog za priznanje
zavrne, in proti sklepu, s katerim sodišče odloči o ugovoru, je
dovoljena pritožba na Vrhovno sodišče.

106. člen
(1) Priznanje in izvršitev tuje arbitražne odločbe se zavrne, če
sodišče ugotovi:
1) da po pravu Republike Slovenije o sporni zadevi ne more
razsojati arbitraža;
2) da bi bil učinek priznanja ali izvršitve odločbe v nasprotju z
javnim redom Republike Slovenije;
3) da ni podana vzajemnost;
4) da pogodba o arbitraži ni bila sklenjena v pisni obliki
oziroma z izmenjavo pisem, telegramov ali teleprinterskih
sporočil;
5) da katera od strank ni bila sposobna za sklenitev arbitražnega dogovora po pravu, ki se uporablja za presojo njene
sposobnosti;

Varianta: doda se šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena sodišče
sklepa o priznanju tuje sodne odločbe o razvezi zakonske
zveze ne vroči nasprotni stranki, če je oseba, ki zahteva
priznanje, državljan Republike Slovenije, nasprotna stranka
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115. člen

pa nima stalnega oziroma začasnega prebivališča v Republiki
Sloveniji.

(1) Konzulati Republike Slovenije lahko potrjujejo podpise,
rokopise in prepise v skladu z mednarodnimi pogodbami in
predpisi držav sprejema.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, natančneje uredi
opravljanje zadev iz prvega odstavka tega člena.

110. člen
O stroških postopka odloči sodišče po pravilih, ki bi se uporabljala v primeru, če bi o zadevi odločalo sodišče ali drug
organ Republike Slovenije.

116. člen

111. člen

Peto poglavje

(1) Potrdila o predpisih, ki veljajo ali so veljali v Sloveniji,
izdaja za njihovo uporabo pred organi tuje države minister,
pristojen za pravosodje.
(2) V potrdilu iz prvega odstavka tega člena se navede naslov
predpisa, datum njegove izdaje oziroma datum prenehanja
njegove veljavnosti in dobesedno besedilo ustreznih njegovih
določb.

POSEBNE DOLOČBE

117. člen

112. člen

Naloge konzulata Republike Slovenije po tem zakonu lahko
opravlja tudi misija Republike Slovenije, če v kraju, kjer ima
sedež, ni konzulata, ter na tistih delih ozemlja sprejemne
države, za katere ni konzulata.

Če ni v tem poglavju posebnih določb, se v postopku priznanja tujih sodnih in tujih arbitražnih odločb smiselno uporabljajo določbe zakona o nepravdnem postopku.

(1) Državljani Republike Slovenije smejo v tujini skleniti
zakonsko zvezo pred konzulatom Republike Slovenije, če
temu ne nasprotuje država, v kateri je konzulat, ali če je tako
določeno z mednarodno pogodbo.
(2) Minister, pristojen za zunanje zadeve, določi, v katerih
predstavništvih Republike Slovenije v tujini se smejo sklepati
zakonske zveze med državljani Republike Slovenije.

Šesto poglavje
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
118. člen
Ta zakon se ne uporablja za razmerja, ki so nastala pred
njegovo uveljavitvijo.

113. člen

119. člen

Zadeve skrbništva za državljane Republike Slovenije, ki so v
tujini, opravlja konzulat Republike Slovenije, če temu ne
nasprotuje država, v kateri je konzulat, ali če je to predvideno
z mednarodno pogodbo.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se v Republiki Sloveniji
preneha uporabljati zakon o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Uradni list SFRJ 43/
82 in 72/82)

114. člen

120. člen

Državljanu Republike Slovenije lahko v tujini sestavi oporoko
po določbah, ki veljajo za sodno oporoko, konzulat Republike
Slovenije.

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi.

OBRAZLOŽITEV
V drugem členu je izpostavljeno eno temeljnih načel mednarodnega zasebnega prava, načelo najtesnejše zveze (načelo
koneksnosti), na katerem temelji določitev vseh kolizijskih
norm. Ker pa norma v posameznem primeru lahko zgreši svoj
namen, predlog zakona naslovljence z generalno klavzulo
pooblašča, da prava, na katero odkazujejo njegove lastne
norme, ne uporabijo, če vsebinske vezi med razmerjem in
odkazanim pravom ni, obstaja pa očitno tesnejša zveza z
nekim drugim pravom. Jugoslovanski zakon najtesnejše
zveze ni uzakonil kot načela, kar se je izkazalo kot njegova
pomanjkljivost, poznajo pa ga švicarsko, nemško in avstrijsko
pravo.

Predlog zakona ima pet poglavij. Prvo vsebuje temeljne
določbe, drugo kolizijska pravila za posamezna pravna
področja, tretje ureja problematiko mednarodne pristojnosti
in nekatera posebna pravila postopka, kadar gre za razmerja s
tujim elementom, v četrtem je urejen postopek za priznanje in
izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb; v petem poglavju
najdemo posebne določbe o pooblastilih naših konzularnih in
diplomatskih predstavništev v tujini, v zvezi s sklepanjem
zakonskih zvez naših državljanov v tujini, skrbniškimi zadevami ter overjanjem podpisov, rokopisov in prepisov. Sklepno
poglavje so prehodne in končne določbe.
I. Temeljne določbe
(členi 1 - 12)

V drugem odstavku predlog razrešuje kolizijo med načelom
najtesnejše zveze in načelom avtonomije. V tem primeru se
mora načelo koneksnosti umakniti avtonomiji. Izbira prava je
namreč lahko utemeljena tudi z drugimi razlogi (zaupanje v
določen pravni sistem, njegovo poznavanje, nevtralnost, kvaliteta in podobno). Tako izbrano pravo bo zato primerno in v
skladu z načelom pravičnosti. Rešitev, po kateri ima avtonomija prednost pred koneksnostjo, prevladuje v evropskih ureditvah in je poudarjena tudi v resoluciji Instituta za mednarodno pravo v Rimu iz leta 1991.

Predlog zakona najprej določa obseg svoje uporabe (1. člen).
V prvem odstavku prvega člena omejuje uporabo svojih norm
na kolizijskopravno reševanje razmerij s področja tako imenovanega zasebnega prava, to je s področja statusa (fizičnih in
pravnih oseb), družinskega prava, delovih razmerij, ter premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij, kadar ta razmerja vsebujejo tuj element. Drugi odstavek pove, da vsebuje
tudi norme mednarodnega procesnega prava, to je norme, s
katerimi se določa mednarodna pristojnost sodišč in drugih
organov Republike Slovenije za obravnavanje razmerij iz
prvega odstavka ter pravila, ki urejajo postopek za priznanje
in izvršitev odločb, ki so jih izdali tuja sodišča, arbitraže in
drugi organi.
poročevalec, št. 43

Tretji člen daje napotila za ravnanje v primeru pravnih praznin, s tem da odkazuje na smiselno uporabo določb in načel
tega predloga, načel pravnega reda Republike Slovenije in
načela mednarodnega zasebnega prava.
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V četrtem členu sta poudarjeni pravilo primata mednarodnih
pogodb nad notranjim pravom in pravilo lex specialis derogat
legi generali. V skladu z njima se norme predlaganega zakona
ne bodo uporabljale za vprašanja, ki jih drugače ureja
posebni zakon ali mednarodna dvo- ali večstranska pogodba.

V skladu z načelom favor negotii se vprašanje veljavnosti
pravnega posla ali pravnega dejanja glede obličnosti navezuje alternativno (7. člen). Pravnemu poslu oziroma pravnemu
dejanju se priznava veljavnost, če izpolnjuje oblikovne pogoje
bodisi po pravu kraja, kjer je bil posel sklenjen oziroma
dejanje opravljeno (lex loci actus) bodisi po pravu, ki velja za
njuno vsebino (lex causae). Posebna pravila veljajo za oporoko in sklenitev zakonske zveze.

V poglavju o temeljnih določbah so vsebovana tudi nekatera
pravila, ki omogočajo primerno uporabo kolizijskih norm.
Vključimo jih, kadar privede kolizijska metoda do neprimernih
rezultatov. Nemška teorija govori o nesamostojnih, pomožnih
kolizijskih normah. Med temi pravili ima najpomembnejšo
funkcijo norma o negativnem učinku javnega reda, ki jo
vsebuje 5. člen predloga in varuje domačo ureditev. Kolizijske
norme so abstraktne in ne upoštevajo rezultatov navezovanja,
zaradi česar smo z njimi lahko napoteni na neko materialno
pravo, ki je nezdružljivo s temeljnimi vrednotami domačega
pravnega sistema. Institut javnega reda omogoča, da se uporabi takšne norme izognemo. Sam institut javnega reda je v
teoriji, praksi in zakonodaji nesporen, saj ga poznajo vse
pravne ureditve, sporen pa je domet njegovega učinkovanja.
V skladu z germansko teorijo pridržek javnega reda pomeni
izjemo in ga je zato treba interpretirati restriktivno, romanska
teorija pa se zavzema za njegovo širšo uporabo. Jugoslovanski zakon je uporabil deskriptivno metodo (skliceval se je na
temelje družbene ureditve, določene v ustavi SFRJ), interpretacije pa so si bile nasprotujoče. V predlogu je zato uporabljena formulacijo javni red (ordre public), po avstrijskem,
švicarskem in nemškem zgledu, kar omogoča uporabniku, da
v konkretnem primeru presodi (ne)združljivost učinka tuje
norme z domačimi temeljnimi vrednotami.

Tudi zastaranje, kot splošen institut, je urejeno v poglavju o
splošnih določbah (8. člen). V skladu z načelom najtesnejše
zveze se uporabljajo pravila tistega prava, ki veljajo za vsebino pravnega posla oziroma dejanja (lex causae).
Pri odkazu na pravo države, katere pravni red ni enoten, se v
skladu s splošno priznanimi pravili mednarodnega zasebnega
prava daje prednost kolizijskim normam mednarodnega
zasebnega prava. Šele kadar te ne lokalizirajo razmerja, se
uporabijo pravila interlokalnega prava te države. Če država
nima interlokalnega prava, pa se uporabi pravo tistega
območja te države, ki je z razmerjem v najtesnejši zvezi (9.
člen).
Norma desetega člena daje interpretacijo pojma državljanstvo
za bipatride. Če ima oseba z več državljanstvi tudi državljanstvo Republike Slovenije, je odločilno slednje. V nasprotnem
primeru je odločilno državljanstvo države, kjer ima tudi stalno
prebivališče. Če pa bipatrid nima stalnega prebivališča v
nobeni od držav, katerih državljan je, vključimo načelo najtesnejše zveze.
Naslednji člen rešuje problem apatridov. Zanje pride subsidiarno v poštev stalno prebivališče, podredno začasno prebivališče, kot skrajno sredstvo pa domače pravo (lex fori).

Med nesamostojna kolizijska pravila sodi tudi zavračanje.
Problem je v dilemi, ali se kolizijska norma nanaša na tuje
pravo v celoti (torej tudi njegove kolizijske norme), ali pa je z
odkazom mišljeno samo tuje substančno (materialno) pravo.
Primerjalnopravni pregled nam pokaže, da so zelo redke
države, ki zavračanje v celoti odklanjajo (Italija), prav tako pa
je težko najti ureditev, ki bi zavračanje kot institut na splošno
sprejela brez omejitev, kakor je to primer v jugoslovanskem
zakonu. Tehtni razlogi, ki jih navaja teorija, govorijo tako za
zavračanje, oziroma za delno zavračanje, kakor tudi proti
njemu. Prepričljiv je n. pr. argument, da se v primeru zavračanja tuje pravo uporabi tako, kakor bi ga uporabil tuji sodnik in
dobrodošla za prakso je ugotovitev, da je rezultat zavračanja
najpogosteje uporaba domačega prava. V nemški in avstrijski
ureditvi je zavračanje sprejeto kot načelo z nekaterimi omejitvami, švicarski zakon pa zavračanje prizna le, kadar tako
določajo posebne norme. Glede na našo pravno tradicijo
predlagamo rešitev, kakršna izhaja iz 6. člena. Zavračanje se
prizna kot princip. Kadar tuje kolizijska norma zavrača nazaj,
naše pravo zavračanje sprejme kot odkaz na substančno
pravo. Zavračanje pa je v celoti izključeno v pogodbenem
pravu. V povezavi z avtonomijo strank je namreč zavračanje
nesmiselno.

Norma dvanajstega člena izhaja iz spoznanja, da je tuje pravo
pravo in ga mora sodišče v skladu s pravilom iura novit curia
ugotoviti po uradni dolžnosti. Ker pa gre vendarle za tuje
pravo, predlog predvideva različne možnosti ugotavljanje njegove vsebine. V prvi vrsti gre tu za pomoč strokovnih služb
ministrstva za pravosodje ali kakšne strokovne ustanove. Pri
ugotavljanju tujega prava lahko sodelujejo tudi stranke, vendar to ne pomeni, da tuje pravo obravnavamo kot dejstvo. V
primeru, da stranke vsebine tujega prava ne morejo ugotoviti,
zahtevka namreč ni mogoče zavrniti.
Kot varianto predlagamo, da se doda 4. odstavek, ki omogoča
sodišču v primeru neugotovljivosti vsebine tujega prava uporabiti domače pravo.
II. Pravo, ki ga je treba uporabiti
(členi 13 - 47)
V poglavju o odkazanem pravu predlog najprej ureja personalni statut. Pravne ureditve temeljijo na državljanskem (Francija, Italija, Nemčija, Avstrija) ali domicilnom (Švica, angloameriška ureditev) principu. Glede na našo pravno tradicijo
se predlog opredeljuje za državljanstvo kot temeljno navezno
okoliščino. Na ta način se bo naše pravo uporabilo tudi za
naše državljane v tujini. Ta navezna okoliščina bo prišla v
poštev za presojo pravne in poslovne sposobnosti fizičnih
oseb in za odvzem ali omejitev poslovne sposobnosti. Zaradi
varnosti pravnega prometa pa se fizični osebi, ki po pravu
svojega državljanstva ni poslovno sposobna, ima pa to sposobnost pa pravu kraja, kjer je sklenila pravni posel ali opravila pravno dejanje, priznava poslovna sposobnost za ta dejanja, razen v družinskih in dednih razmerjih (13. člen). Pravo
državljanstva je odločilno tudi za vprašanja osebnega imena
(14. člen), za skrbniške zadeve (15. člen), kjer velja praviloma
tudi izključna pristojnost organov države državljanstva ter za
razglasitev pogrešanih oseb za mrtve (16. člen). Podobne
rešitve vsebujeta tudi nemški (členi 7 do 10) in avstrijski (par.
12 do 15) zakon.

V teoriji in praksi mednarodnega zasebnega prava so poznane še nekatere druge nesamostojne kolizijske norme. Zlasti
v francoski praksi je uveljavljen institut izigravanja zakona, po
katerem se ne prizna učinkov dejanjem strank, s katerim so
umetno ustvarile navezno okoliščino, da bi se izognile domačemu pravu. Ustrezno normo vsebuje tudi jugoslovanski
zakon. Germanska teorija in praksa (Nemčija, Avstrija, Švica,
Anglija, Amerika) ta institut zavračata kot nepotreben in
nasproten pravni varnosti. Negativne učinke izigravanja
zakona namreč lahko preprečimo z institutom javnega reda.
Naslednja nesamostojna kolizijska norma je norma o kvalifikaciji, ki je bila prav tako vsebovana v jugoslovanskem
zakonu. Gre za problem, ki ga teorija in praksa še razvijata,
iščoč nove, boljše rešitve, zato menimo, da problematika še ni
dozorela za zakonsko ureditev. Le-ta namreč lahko pomeni
oviro za nadaljnji razvoj. Tudi nemški in švicarski zakon se
vprašanja ne dotikata. Podoben pomislek velja tudi za ostale
pomožne kolizijske norme (predhodno vprašanje, prilagajanje in podobno), o katerih vsi zakoni molče.

Statusna problematika pravnih oseb se ravna po njih pripadnosti, pri čemer predlog kot primarno navezno okoliščino
predvideva pravo ustanovitve. Vendar pa je v primeru, da
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Statut zakonske zveze je predmet naslednjih členov. V skladu
z državljanskim principom se uporablja pravo državljanstva
zakoncev. Glede na različne situacije, ki jih predlog ureja, pa
je treba določiti ustrezno kombinacijo več pravnih redov,
kadar zakonca nimata istega državljanstva. V sklenitveni fazi
je možno distributivno navezovanje. Vsebinski pogoji za sklenitev zakonske zveze se torej presojajo za vsakega od njiju po
njegovem pravu (34. člen), za obliko pa je odločilno pravo
kraja, kjer se zakonska zveza sklepa (35. člen). Pravo, po
katerem je bila zakonska zveza sklenjena, je logično odločilno
tudi za naknadno presojo njene veljavnosti (36. člen).
Ustrezne norme vsebujeta nemški (13. člen) in avstrijski (par.
17) zakon. Pri razvezi je situacija drugačna. Težiti je treba k
temu, da bo razveza priznana v vseh zainteresiranih državah,
sicer smo v položaju, da po enem pravnem redu zakonska
zveza še obstoji, po drugem pa ne. Zeleni cilj nam omogoča
doseči kumulativna uporaba nacionalnih prav obeh zakoncev
(člen 37/2). Takšen postopek pa ima tudi svojo negativno
stran, saj otežuje razvezo in je s tem v nasprotju splošnim
trendom v razvoju družinskega prav? (favor divortii). Zaradi
tega predlog za primer, ko je eden od zakoncev državljan
Republike Slovenije ali ima v njej prebivališče, omogoča razvezo po slovenskem pravu, če se na podlagi kumulativne
uporabe prav obeh zakoncev zakonska zveza ne bi mogla
razvezati (člen 37/3,4).

pravo sedeža pravno osebo šteje za svojo, odločilno slednje
. (17. člen).
Glede stvarnopravnega statuta je predlog sprejel splošno
uveljavljeno rešitev prava kraja, kjer je stvar (lex rei sitae) in to
tako za nepremične kakor tudi za premične stvari. Za stvari v
prevozu je odločilno pravo namembmnega kraja, prevozna
sredstva pa se presojajo po pravu pripadnosti (18. člen).
Ustrezne norme vsebujeta tudi avstrijski (par.31 - 33) in
švicarski (členi 98 - 101) zakon.
Naslednja skupina določb ureja pogodbeni statut. Na tem
področju je danes splošno uveljavljena avtonomija strank
(116. člen švicarskega zakona, 35. paragraf avstrijskega
zakona), ki jo sprejema tudi predlog in pri tem poudarja, da
mora biti volja strank izrečno izražena oziroma mora nedvomno izhajati iz njunega ravnanja. Izbrano pravo je odločilno tudi za presojo navezne pogodbe (19. člen). Glede na to,
da se avtonomiji priznava tudi funkcija načela, stranki pri
izbiri prava nista vezani na koneksnost. Kot subsidiarno
navezno okoliščino predlog predvideva najtesnejšo zvezo in
kot izpodbojno domnevo zanjo postavlja pravo karakteristične izponitve (20. člen). Rešitev se zgleduje po primerjalnopravni ureditvi (Avstrija, Namčija, Švica, Rimska pogodba).
Načelo varstva šibkejšega je razlog za posebno ureditev nekaterih pogodb. V nemškem, avstrijskem in švicarskem pravu ter
v Rimski pogodbi sta zato posebej izpostavljeni pogodba o
zaposlitvi in potrošniška pogodba. Pri prvi (21. člen) je varstvo
zagotovljeno delavcu, pri drugi (22. člen) potrošniku, v obeh
primerih je avtonomija omejena.
Jugoslovanski zakon vsebuje posebno normo za pogodbe, ki
se nanašajo na nepremičnine. Zanje je treba izključno uporabiti pravo kraja, kjer nepremičnina leži. Norma je sicer dvostranska, vendar je njen namen kontrola nad prometom z
nepremičninami v domači državi. Podobno pravilo vsebuje le
še avstrijski zakon, omejuje pa jo le na pogodbe o uporabi
nepremičnin. Druge ureditve takšne posebne zaščite nepremičnin ne poznajo in teorija jo kritizira. Glede na položaj
Republike Slovenije in na zahtevo po posebnem varstvu
nepremičnin je norma v predlog sicer uvrščena (člen 23),
njeno opustitev pa iz teoretičnonačelnih razlogov (harmonizacija) predlagamo kot varianto.

Za osebna in premoženjska razmerja med zakoncema
moramo najti skupen statut in pri tem upoštevati načelo
enakopravnosti pravnih redov. Pri tem uporabimo tehniko
takoimenovanega lestvičnega ali subsidiarnega navezovanja.
Če zakonca nimata istega državljanstva, pride v poštev isto
stalno prebivališče, če tudi tega ni, se uporabi pravo zadnjega
skupnega stalnega prebivališča, nadalje pa iščemo drugo
najtesnejšo vez (38. člen). Po istem postopku ugotavljamo
tudi pravo za pogodbena premoženjska razmerja med zakoncema (člen 39/1); kadar odkazano pravo dopušča avtonomijo,
to upoštevamo (člen 39/2). Na opisani način ugotovljeno
pravo zakonske zveze je odločilno tudi za presojo posledic
neveljavnosti ali prenehanja zakonske zveze (člen 40). Glede
na izredno daljnosežne posledice zunajzakonske skupnosti,
kakor jih priznava slovensko pravo, tudi ta predlog vsebuje
kolizijsko normo za presojo premoženjskopravnih posledic
tega razmerja. Če zunajzakonska partnerja nimata istega
državljanstva, je odločilno njuno skupno prebivališče, ki
obvladuje tudi njuna pogodbena premoženjska razmerja (41.
člen).

Pogodbeni statut je odločilen tudi za vprašanja pravice do
plodov in prehoda nevarnosti (člen 24), medtem ko se izponitvene modalitete presojajo po pravu izpolnitvenega kraja (25.
člen). Ideja najtesnejše zveze je nadalje podlaga za normo o
cesiji in prevzemu dolga (26. člen) ter za akcesorne posle (27.
člen). Isto velja za enostranske pravne posle (28. člen).

Sledi sklop norm, ki urejajo otroški statut, to so razmerja med
starši in otroki. Tudi za te primere je treba najti ustrezno
pravo, ki druži vse udeležene subjekte in pri tem upoštevati
načelo varstva otrokovih koristi. To načelo se na kolizijskopravnem področju odraža v uporabi otrokovega prava. Če
otrok in starši nimajo skupnega državljanstva, je odločilno
isto stalno prebivališče, nato pa sledi pravo otrokovega državljanstva (42. člen). Pravo otrokovega državljanstva je odločilno tudi v paternitetnih in maternitetnih sporih (43. člen).
Predlog predvideva tudi kolizijsko normo za obveznost preživljanja med drugimi krvnimi sorodniki in med sorodniki v
svaštvu ter pri tem daje prednost pravu zavezane osebe (44.
člen). Pri pozakonitvi je odločilno pravo staršev, subsidiarno
pa tistega od njiju, po katerem je pozakonitev veljavna. Privolitev otroka, druge osebe ali državnega organa se ravna po
pravu otrokovega državljanstva (45. člen). Zadnji dve kolizijski
normi obravnavata posvojitev. Zahteva po trdnosti tega pravnega razmerja utemeljuje kumulativno navezovanje za vsebinske posvojitvene pogoje, medtem ko je za obliko odločilno
pravo kraja, kjer se posvojitev sklene (46. člen). Učinki posvojitve pa se, po analogiji z razmerji med starši in otroki, v
primeru različnega državljanstva presojajo po pravu istega
stalnega prebivališča, medtem ko je kot zadnja navezna okoliščina odločilno pravo posvojenca (člen 47).

Koneksnost je vodilo tudi pri navezovanju za kondikcije, ki se
presojajo po pravu obogatitve (člen 29/1), gestije, za katere
velja pravo kraja, kjer je gestor deloval (29/2) in verzije, za
katere je odločilno pravo kraja obogatitve (člen 29/3).
Za neposlovno odškodninsko odgovornost se kot tradicionalna navezna okoliščina navaja pravo kraja, kjer je bila
škoda storjena (lex loci delicti comissi) ali pravo, kjer je
nastala škodna posledica (lex loci laesionis). V novejšem
razvoju mednarodnega zasebnega prava pa opažamo vpliv
ideje o najtesnejši zvezi tudi na tem področju. Predlagana
rešitev na eni strani po zgledu haaške konvencije o uporabi
prava za odgovornost priozvajalca omejuje uporabo tradicionalnega pravila s predvidljivostjo (člen 30/1), na drugi strani
pa posebej izpostavlja načelo najtesnejše zveze in omogoča
prožnejše navezovanje (člen 30/2). Podobne so kolizijske
norme v drugih novih zakonih (par. 48 avstrijskega zakona,
133. člen švicarskega zakona).
Pri dednem statutu je predvideno enotno navezovanje po
zapustnikovem državljanstvu ob smrti (32. člen) tako za premičnine kakor tudi nepremičnine, oporočna sposobnost pa
se presoja po pravu zapustnikovega državljanstva ob času
sestave oporoke (člen 32/2). Posebna norma o obliki oporoke
(33. člen), ki poudarja načelo favor testamenti, je povzeta po
haaški konvenciji o uporabi zakona za oblike oporočnih razpolaganj. Podobna je ureditev v nemškem (25. čien), in avstrijskem (par. 28) pravu.
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III. Mednarodna pristojnost sodišč In drugih organov Republike Slovenije
(členi 48 do 86)
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V primerjalnem pravu so uveljavljeni trije sistemi mednarodne
pristojnosti sodišč: sistem pristojnosti po prebivališču
toženca (nemški sistem), sistem pristojnosti po državljanstvu
strank (francoski sistem) in sistem pristojnosti na temelju
vročitve (angloameriški sistem). V teoriji velja za najprimernejši nemški sistem, ki temelji na načelu actor sequitur formu
rei, po katerem je za sojenje praviloma pristojno sodišče
države, v kateri ima toženec stalno prebivališče. Pristojnost
na podlagi državljanstva, zlasti če je to državljanstvo tožnika,
ter pristojnost na temelju osebne vročitve, veljata v teoriji za
prekomerni in zato nesprejemljivi. To stališče je prišlo do
izraza tudi v mednarodnih konvencijah: bruseljski konvenciji
o pristojnosti ter priznanju in izvršitvi sodnih odločb v civilnih
in trgovinskih zadevah iz leta 1968, ki velja med državami
članicami Evropske skupnosti, ter v paralelni luganski konvenciji, sklenjeni med državami članicami EFTA. Poleg splošnega pravila o mednarodni pristojnosti pa veljajo za posebne
' vrste sporov posebna pravila, pri tem pa so se v večini pravnih
sistemov uveljavili isti kriteriji, ki so jih sprejele tudi mednarodne konvencije. Te posebne pristojnosti so večinoma
izbirne (alternativne), tako da lahko tožnik toži v eni ali v drugi
državi, v nekaterih primerih pa je predvidena izključna pristojnost sodišč določene države.

tožbo proti tujcu lahko uporabi pravilo o pristojnosti, ki bi za
našega državljana veljalo v tuji državi. Čeprav se v teoriji
pojavljajo nekateri pomisleki proti tej pristojnosti, smo se
odločili, da jo zaenkrat ohranimo, ker se lahko v konkretnem
primeru izkaže za koristno. Enako pravilo velja tudi v avstrijskem pravu (par. 101 JN).

V 48. členu vsebuje predlog zakona splošno pravilo o mednarodni pristojnosti: sodišče Republike Slovenije je pristojno za
sojenje, če ima toženec stalno prebivališče oziroma sedež v
Republike Sloveniji. Če se o pravnem razmerju odloča v
nepravdnem postopku, je odločilno stalno prebivališče oziroma sedež osebe, zoper katero je vložen zahtevek, če sodeluje v postopku samo ena oseba, pa prebivališče oziroma
sedež te osebe.

V naslednjih členih so urejene nekatere posebne pristojnosti.
Večinoma gre za kriterije pristojnosti, ki jih pozna večina
pravnih ureditev in ki so jih sprejele tudi mednarodne konvencije. V odškodninskih sporih je pristojno slovensko sodišče
tudi v primeru, če je bilo na območju Republike Slovenije
storjeno škodno dejanje oziroma je nastopila škodljiva posledica (55. člen), v sporih iz pogodbenih razmerij pa tedaj, kadar
je treba v Republiki Sloveniji izpolniti obveznost, kije predmet
spora (56. člen). V 57. členu je urejena pristojnost slovenskih
sodišč v individualnih delovnih sporih, če se delo opravlja, se
je opravljalo ali bi se moralo opravljati na območju Republike
Slovenije. Predviden je variantni predlog, po katerem bi ta
pristojnost veljala samo v primeru, če vloži tožbo delavec.
Predlog zakona posebej ureja pristojnost za spore, ki nastanejo iz poslovanja tuje fizične ali pravne osebe v Republiki
Sloveniji (59. člen). Za te spore je pristojno slovensko sodišče,
če je v Republiki Sloveniji podružnica tuje osebe, ali če je tu
oseba, ki ji je zaupano opravljanje njenih poslov. Ta pristojnost naj bi omogočala pristojnost slovenskih sodišč v primerih, ko tuje osebe na različne načine (tudi s pomočjo raznih
zastopnikov) sklepajo posle na območju naše države. V sporih zaradi motenja posesti premičnin je slovensko sodišče
pristojno tudi tedaj, če je bila posest motena na ozemlju
Republike Slovenije (65. člen), v sporih o stvarnih pravicah na
ladjah in letalih ter iz zakupa ladje in letala pa tudi tedaj, kadar
se v Republiki Sloveniji vodi vpisnik v katerega je vpisana
ladja ali letalo (66. člen).

Dogovor o mednarodni pristojnosti ureja predlog zakona v 52.
členu. Z izjemo zadev, v katerih je možnost dogovora o
mednarodni pristojnosti izključena, se stranki lahko dogovorita za pristojnost tujega sodišča, če je vsaj ena od njiju tuja
fizična ali pravna oseba in če ni določena izključna pristojnost
slovenskega sodišča. Za pristojnost slovenskega sodišča se
stranki lahko dogovorita, če je vsaj ena od njiju slovenski
državljan ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.
Novo je pravilo, po katerem dogovor o pristojnosti tujega
sodišča ni mogoč v sporih iz razmerij s potrošniki, če ima
potrošnik stalno prebivališče v Republiki Sloveniji (člen 52/2).
V 53. členu pa je predvidena tako imenovana tiha prorogacija
pristojnosti slovenskega sodišča: v primerih, ko zakon
dopušča dogovor o mednarodni pristojnosti slovenskega
sodišča, lahko pristojnost temelji tudi na izrecni ali domnevni
privolitvi toženca.

V 49. členu so vsebovana nekatera pravila o atrakciji pristojnosti: za tožbo proti materialnim sospornikom, za tožbo proti
glavnemu dolžniku in za nasprotno tožbo. V vseh teh primerih
je zveza med zahtevki tako tesna, da so pravila o razširitvi
pristojnosti upravičena. Posebno pravilo o atrakciji vsebuje
76. člen, ki določa, da je slovensko sodišče, ki je pristojno za
odločanje o varstvu, vzgoji in preživljanju otrok, če se ti spori
rešujejo skupaj z zakonskimi spori ali spori o ugotovitvi ali
spodbijanju očetovstva in materinstva, za katere je pristojno
slovensko sodišče.
V 50. členu predlog zakona določa, da je slovensko sodišče
izključno pristojno, kadar je to v tem ali drugem zakonu
izrecno določeno. Predvidena je varianta k temu členu, po
kateri bi dodali še drugi odstavek, v katerem bi bilo povedano,
kdaj je pristojnost sodišč republike Slovenije izključena:
takrat, ko obstoji med neko tujo državo in zadevo takšna
zveza, ki bi bila po našem zakonu podlaga za izključno pristojnost slovenskih sodišč. Kadar zakon določa izključno pristojnost, se stranki ne moreta dogovoriti za pristojnost tujega
sodišča (52. člen), če o zadevi odloči tuje sodišče, pa tuja
sodna odločba v naši državi praviloma ne bo priznana (97.
člen).

V 58. členu je predvidena pristojnost po legi stvari oziroma
premoženja v državi. Ta pristojnost, ki jo poznajo tudi nekateri
drugi pravne ureditve (par. 23 nemškega ZPO, par. 99 avstrijske JN), se v teoriji pogosto označuje kot prekomerna, negativno stališče pa so do nje zavzele tudi nekatere mednarodne
konvencije (tudi bruseljska in luganska konvencija). Države
običajno niso pripravljene priznati sodbe, če je pristojnost
sodišča države izvora temeljila samo na legi premoženja v
državi, zato je ta pristojnost smiselna samo takrat, kadar je
sodbo mogoče izvršiti v državi. Kljub temu smo se odločili, da
to pristojnost zadržimo v zakonu, saj v določeni meri zagotavlja domačim rezidentom možnost, da tožijo pred slovenskimi
sodišči. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo je pristojnost po legi
stvari nekoliko razširjena, saj velja v primerih, ko je v Republiki Sloveniji predmet, na katerega se nanaša tožba (prej:
predmet, ki se zahteva s tožbo), pristojnost po premoženju pa
je nekoliko zožena, saj pride v poštev samo v primeru, če ima
tožnik stalno prebivališče oziroma sedež v Republiki Sloveniji
in če obstaja verjetnost, da bo iz premoženja, ki je podlaga
pristojnosti, mogoče izvršiti sodbo. Premoženje v državi je
podlaga za pristojnost tudi v sporih iz premoženjskih razmerij
med zakonci (67. člen) ter v sporih o zakonitem preživljanju
(75. člen), vendar v teh primerih ni potrebno, da bi imel tožnik
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Predlog zakona vsebuje pravila o izključni pristojnosti slovenskih sodišč v sporih v zvezi z nepremičninami, če je nepremičnina v Republiki Sloveniji (64. člen), ter o nekaterih izključnih
pristojnostih v zakonskih sporih, sporih iz razmerij med starši
in otroki, statusnih zadevah naših državljanov in v zapuščinskem postopku, ki jih je poznal že jugoslovanski zakon (členi
68/2, člen 71/2, 73/2, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/2, 83/1 in 84). Na
novo pa ureja izključno pristojnost v sporih o ustanovitvi,
prenehanju in statusnih spremembah družb in drugih pravnih
oseb ter spore o veljavnosti odločitev njihovih organov, če
ima družba oziroma pravna oseba sedež v republiki Sloveniji
(60. člen), v sporih o veljavnosti vpisov v javne registre, ki se
vodijo v Republiki Sloveniji (61. člen), v sporih v zvezi s prijavo
in veljavnostjo izumov in znakov razlikovanja, če je bila prijava vložena v Republiki Sloveniji (62. člen), ter pristojnost za
dovolitev in opravo izvršbe, če se ta opravlja v Republiki
Sloveniji (63. člen). Te določbe so usklajene z določbami
bruseljske oziroma luganske konvencije.
V 51. členu predloga je pravilo o tako imenovani retorzijski
pristojnosti za tožbe zoper tuje državljane, po katerem se za

V 68. do 76. členu je urejena mednarodna pristojnost v zakon83
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skih sporih ter sporih iz razmerij med starši in otroki. V
jugoslovanskem pravu je vse do sprejetja ZUKZ iz leta 1982
pristojnost za odločanje o teh zadevah temeljila na državljanstvu ene od strank, enako kot v nemškem in avstrijskem pravu
(par. 606 nemškega ZPO, par. 76 avstrijske JN). Jugoslovanski
zakon je (enako kot novi švicarski zakon) tudi za te spore kot
temeljno navezno okoliščino uveljavil prebivališče toženca v
državi, s tem da lahko nekaterih primerih pristojnost še vedno
temelji tudi na državljanstvu. Tudi po predlogu novega
zakona je v zakonskih sporih ter sporih o ugotavljanju in
spodbijanju očetovstva ali materinstva pristojno slovensko
sodišče tudi tedaj, kadar sta obe stranki slovenska državljana
aH je tožnik slovenski državljan in ima prebivališče v Republiki
Sloveniji (68. in 71. člen). V zakonskih sporih je predvidena
tudi tako imenovana nujna pristojnost za naše državljane, ki
pride v poštev takrat, kadar je tožnik slovenski državljan,
pravo države, katere sodišče bi bilo pristojno, pa ne pozna
razveze zakonske zveze (70. člen), pod določenimi predpostavkami pa lahko pristojnost temelji tudi na privolitvi
toženca. Državljanstvo je v določenih primerih lahko podlaga
tudi za pristojnost v sporih o varstvu in vzgoji otrok (73. člen)
ter v sporih o zakonitem preživljanju (74. člen). Kadar odloča
sodišče o osebnih in družinskih razmerjih v nepravdnem
postopku (odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti, odvzem
in vrnitev roditeljske pravice, itd.), je pristojnost slovenskega
sodišča podana tudi v primeru, kadar sta vložnik zahtevka in
oseba, proti kateri je vložen zahtevek, slovenska državljana,
oziroma če sodeluje v postopku samo ena oseba, kadar je ta
oseba slovenski državljan, ter v primeru, kadar je otrok slovenski državljan in ima prebivališče v Republiki Sloveniji (77.
člen). V nekaterih primerih je za odločanje o teh zadevah
določena celo izključna pristojnost slovenskih sodišč, če gre
za odločanje o statusu slovenskih državljanov, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji. V 78. členu predloga pa je
urejena mednarodna pristojnost za razglasitev pogrešanca za
mrtvega in za dokazovanje smrti. Slovensko sodišče je izključno pristojnost za razglasitev slovenskega državljana za
mrtvega, ne glede na to, kje je imel prebivališče, za dokazovanje smrti pa je pristojno tudi v primeru, ko je tuj državljan umrl
na ozemlju Republike Slovenije.

Uveljavlja splošno sprejeto načelo, da se te sposobnosti presojajo po nacionalnem pravu stranke. Vendar pa zakon
dopušča, da tuj državljan, ki po svojem nacionalnem pravu ni
pravdno sposoben, je pa pravdno sposoben po pravu Republike Slovenije, sam opravlja procesna dejanja, če to želi.
V 88. členu je urejeno vprašanje razmerja med pravdo pred
domačim in tujim sodiščem. Kolikor gre za razmerje med
pravdama pred dvema domačima sodiščema, predstavlja litispendenca negativno procesno predpostavko, do litispendence v tujini, pa imajo različne države različen odnos. Za
upoštevanje litispendence v tujini govorijo isti razlogi kot za
upoštevanje litispendence pred drugim domačim sodišče
(razlogi ekonomičnosti in pravne varnosti), vendar je treba
upoštevati tudi to, da postopek pred tujim sodišče stranki ne
daje enakega varstva, kot postopek pred domačim sodišče.
Predlog zakona uveljavlja kompromisno rešitev, tako da
določa za upoštevanje predhodne litispendence pred tujim
sodiščem še dva nadaljnja pogoja - obstoj vzajemnosti in
verjetnost, da bo tujo sodno odločbo mogoče priznati v Republiki Sloveniji.
V 89. členu predlog zakona določa, da so za presojo mednarodne pristojnosti - tako kot za presojo krajevne pristojnosti
sodišč, odločilna dejstva, ki obstajajo, ko postopek začne
teči. Gre za pravilo ustalitve pristojnosti (perpetuatio fori), ki
je odraz načela ekonomičnosti postopka. V 90. do 92. členu
so še pravila o tožniški varščini, 93. člen pa ureja pravico tujih
državljanov do oprostitve plačila stroškov postopka.
V. Priznanje In Izvršitev tujih sodnih in arbitražnih odločb
1. Priznanje In Izvršitev tujih sodnih odločb
(členi 94 do 103)
Sodna odločba lahko kot akt državne oblasti neposredno
učinkuje samo na ozemlju države, v kateri je bila izdana, na
. ozemlju drugih držav pa le, kolikor so ji te pripravljene prizna'vati učinke. Države v glavnem priznavajo in izvršujejo tuje
sodne odločbe. To je v skladu z načelom pridobljenih pravic,
pa tudi v interesu same države, saj se na ta način izogne
ponovnemu obravnavanju zadeve pred svojimi sodišči, kar bi
bilo v nasprotju z načelom ekonomičnosti, pogosto pa tudi z
načelom pravne varnosti.

Pristojnost v zapuščinskem postopku temelji predvsem na
legi zapuščine v državi (79., 80. in 81. člen). Za obravnavanje
nepremične zapuščine, ki je v Republiki Sloveniji, je izključno
pristojno slovensko sodišče, ne glede na to ali je bil zapustnik
slovenski državljan, tuj državljan ali oseba brez državljanstva.
Slovenska sodišča so pristojna tudi za obravnavanje premične zapuščine slovenskega državljana, ali osebe brez
državljanstva, če je zapuščina v Republiki Sloveniji, za obravnavo nepremične ali premične zapuščine našega državljana,
ki je v tujini, pa niso pristojna, razen če za obravnavo te
zapuščine ni pristojno sodišče države, v kateri je zapuščina.
Če je bil zapustnik tuj državljan, pa lahko slovenska sodišča
odločajo o njegovi premični zapuščini, ki je v Republiki Sloveniji, razen če v zapustnikovi državi sodišče ni pristojno za
obravnavanje premične zapuščine našega državljana. Tudi
kadar slovensko sodišče ni pristojno za obravnavanje zapuščine tujega državljana, pa lahko odredi nujne ukrepe za zavarovanje zapuščine in varstvo pravic do zapuščine. Določbe o
pristojnosti v zapuščinskem postopku veljajo smiselno tudi za
pristojnost v sporih iz dednopravnih razmerij.

Za priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe pa morajo biti
spolnjene določene predpostavke. V primerjalnem pravu sta
se uveljavila dva sistema preizkusa tujih sodnih odločb:
sistem meritornega preizkusa in sistem omejenega preizkusa.
V sistemu meritornega preizkusa sodišče države, v kateri se
zahteva priznanje oziroma izvršitev tuje sodne odločbe, preizkuša pravilnost postopka, v katerem je bila odločba izdana,
ter pravilnost ugotovljenega dejanskega prava in materialnopravne presoje zadev. V sistemu omejenega preizkusa pa se
sodišče države priznanja omeji na preizkus nekaterih najpomembnejših procesnih predpostavk, vsebinsko pa se preizkus omeji samo na vprašanje, ali bi bilo priznanje v
nasprotju z domačim javnim redom. Danes je v svetu splošno
uveljavljen sistem omejenega preizkusa, ki ga uveljavlja tudi
predlog zakona.

V 82. do 86. členu je urejena pristojnost drugih organov
Republike Slovenije, in sicer za dovolitev sklenitve zakonske
zveze (82. člen), za odločanje o posvojitvi (83. člen) ter v
skrniških zadevah (84. do 86. člen). Ker gre za urejanje osebnih razmerij temelji pristojnost predvsem na državljanstvu, v
skrbniških zadevah pa je predvidena tudi pristojnost po prebivališču v državi.

Po 94. členu predloga je tuja sodna odločba po učinkih
izenačena z domačo sodno odločbo, če jo prizna sodišče
Republike Slovenije. Enako kot tujo sodno odločbo obravnava zakon sodno poravnavo, sklenjeno pred tujim sodiščem,
ter odločbe drugih organov, če so v državi izvora po učinkih
izenačene s sodnimi odločbami in če se nanašajo na razmerja
iz 1. člena.

IV. Druge določbe

Vložnik zahteve za priznanje mora predložiti tujo sodno
odločbo oziroma njen overjen prepis, ter potrdilo o njeni
pravnomočnosti po pravu države, v kateri je bila izdana (95.
člen), vložnik zahteve za izvršitev pa še potrdilo njeni izvršljivosti po pravu države, v kateri je bila izdana (103. člen). To je
edina pozitivna predpostavka za priznanje; vse druge predpostavke so v skladu s sodobnimi ureditvami v primerjalnem
pravu formulirane v negativni obliki - kot ovire za priznanje.

(členi 87 do 93)
V 87. do 93. členu vsebuje predlog zakona nekatere določbe,
ki se nanašajo na postopek v razmerjih s tujim elementom.
Določba 87. člena se nanaša na sposobnosti strank v
postopku (sposobnost biti stranka, pravdna sposobnost).
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pomena, saj se bodo uporabljale samo za priznanje arbitražnih odločb, ki niso izdane v državah članicah konvencije.

Po 96. členu se tuja sodna odločba ne prizna, če sodišče na
ugovor osebe, proti kateri je bila izdana, ugotovi, da ta oseba
zaradi nepravilnosti ni mogla sodelovati v postopku. Načelo
obojestranskega zaslišanja je eno izmed najpomembnejših
načel postopka, zato tuji sodni odločbi ni mogoče priznati
učinkov, če je rezultat postopka, v katerem je bilo to načelo
kršeno.

V 104. členu definira predlog zakona tujo arbitražno odločbo.
Pri tem je odločilen predvsem kraj izdaje odločbe, tako da
velja za tujo arbitražna odločba, ki ni bila izdana v Republiki
Sloveniji. Glede na težnje, da je treba tudi na tem področju
upoštevati voljo strank, pa se šteje za tujo tudi arbitražna
odločba, ki je bila izdana v Republiki Sloveniji, če sta jo
stranki podvrgli tujemu procesnemu pravu.

Splošno uveljavljen razlog za zavrnitev priznanja tuje odločbe
je tudi nepristojnost sodišča, ki jo je izdalo. Pri tem se vprašanje, ali je tuje sodišče bilo pristojno, presoja s stališča države,
v kateri se zahteva priznanje. V nekaterih državah se vprašanje pristojnosti tujega sodišča presoja pozitivno, s pomočjo
lastnih kriterijev o mednarodni pristojnosti sodišč. V zadnjem
času pa se je tudi na tem področju vse bolj uveljavilo stališče,
da naj bo tudi ta predpostavka formulirana v negativni obliki.
Po 97. členu predstavlja oviro za priznanje tuje sodne odločbe
izključna pristojnost slovenskega sodišča. Na to predpostavko pazi sodišče po uradni dolžnosti, vendar pa izključna
pristojnost slovenskega sodišča ni ovira za priznanje tuje
sodne odločbe v zakonskem sporu, če zahteva priznanje
toženec, kot tudi ne v primeru, ko to zahteva tožnik, toženec
pa ne nasprotuje. V primerjavi z dosedanjo ureditvijo pa
zakon v nekaterih primerih izključuje možnost priznanja tuje
sodne odločbe tudi na ugovor osebe, proti kateri je bila
izdana (98. člen). To pride v poštev v primeru nekaterih
prekomernih pristojnosti, ter v primeru, ko tuje sodišče ni
upoštevalo dogovora o krajevni pristojnosti slovenskega
sodišča. Predlog zakona želi s tem zavarovati slovenske subjekte pred posledicami pravdanja v tujini, kadar je bila pristojnost tujega sodišča za toženca izrazito neprimerna.

V105. členu sta določeni dve pozitivni predpostavki za priznanje tuje arbitražne odločbe: stranka, ki zahteva priznanje,
mora predložiti arbitražno odločbo ali njen overjen prepis ter
arbitražno pogodbo ali njen overjen prepis.
Druge predpostavke za priznanje so naštete v 106. členu v
negativni obliki in so v glavnem usklajene s pogoji po newyorški konvenciji. Razlogi za zavrnitev priznanja so: nearbitrabilnost spora po slovenskem pravu, pridržek javnega reda,
neobstoj vzajemnosti, neveljavnost arbitražne pogodbe,
pomanjkljivosti glede oblike arbitražne pogodbe, nesposobnost strank za sklenitev arbitražnega dogovora, kršitev načela
obojestranskega zaslišanja, napake pri konstituiranju arbitraže in vodenju postopka, prekoračitev pristojnosti arbitraže,
neizvršljivost arbitražne odločbe v državi, v kateri je bila
izdana, oziroma po pravu katere je bila izdana, nerazumljiv ali
protisloven izrek.
3. Postopek za priznanje in izvršitev tujih sodnih In arbitražnih odločb
(členi 108 do 111)

Na predpostavke, navedene v 99., 100. in 101. členu, pazi
sodišče po uradni dolžnosti. Tuja sodna odločba se ne prizna,
če je o isti zadevi že pravnomočno odločilo slovensko sodišče
ali drug pristojen organ, oziroma če je že bila priznana kakšna
druga tuja sodna odločba, izdana v isti stvari, ali če teče pred
slovenskih sodiščem prej začeta pravda v isti stvari (99. člen).
V 100. členu uveljavlja predlog zakona pridržek javnega reda.
V primerjavi z dosedanjo ureditvijo je formulacija te določbe
nekoliko spremenjena: po novem se tuja sodna odločba ne
prizna, če bi bil učinek njenega priznanja v nasprotju z domačim javnim redom. Ta formulacija omogoča, da sodišče pri
odločanju o priznanju poleg vsebine odločbe upošteva tudi
morebitni interes države, da se odločba, ki izvira iz določene
tuje države, ne prizna. Končno pomeni pogoj za priznanje tuje
sodne odločbe tudi vzajemnost. Za razliko od nekaterih držav,
v katerih se zahteva diplomatska vzajemnost (npr. Avstrija),
po naši ureditvi zadošča dejanska vzajemnost. Poleg tega je
tudi ta predpostavka formulirana v negativni obliki, kar
pomeni, da se obstoj vzajemnosti predpostavlja, dokler se ne
ugotovi nasprotno (101. člen).

Za razliko od jugoslovanskega zakona, ki je vseboval glede
postopka priznanja in izvršitve samo nekaj skopih določb, je v
predlogu novega zakona to področje nekoliko bolj podrobno
urejeno.
O priznanju tuje sodne ali arbitražne odločbe se lahko odloča
kot o glavnem vprašanju v posebnem (nepravdnem)
postopku. Če je o priznanju tuje odločbe odločeno kot o
glavnem vprašanju, je ta odločba po učinkih izenačena z
domačimi sodnimi odločbami. O tem, ali tuja odločba spolnjuje pogoje za priznanje v Republiki Sloveniji, lahko odloči
vsako sodišče tudi kot o predhodnem vprašanju, vendar z
učinkom samo za konkreten postopek. Postopek za priznanje
tuje odločbe se začne na predlog. Za odločitev o predlogu je
stvarno pristojno okrožno sodišče, krajevno pa je pristojno
vsako stvarno pristojno sodišče (108. člen).
V109. členu je urejen postopek priznanja. Če sodišče ugotovi,
da ni ovir za priznanje, na katere pazi po uradni dolžnosti,
izda že na podlagi predloga sklep o priznanju. Sklep o priznanju se praviloma vroči nasprotni stranki, ki lahko proti njemu
vloži ugovor, o katerem odloča isto sodišče v senatu treh
sodnikov, po potrebi po opravljenem naroku. Po variantnem
predlogu pa sklepa o priznanju tuje sodne odločbe o razvezi
zakonske zveze ne bi bilo treba vročiti nasprotni stranki, če je
oseba, ki zahteva priznanje, slovenski državljan, nasprotna
stranka pa nima stalnega oziroma začasnega prebivališča v
Sloveniji. Na ta način bi olajšali priznanje tujih sodnih odločb
o razvezi zakonske zveze, saj se včasih postopek zaradi
nemožnosti vročitve sklepa nasprotni stranki lahko zavleče v
nedogled.

V 102. členu predloga so predvideni milejši pogoji za priznanje tuje sodne odločbe, ki se nanaša na status državljana
izvora odločbe: v tem primeru sodišče ne opravi preizkusa po
97., 100. in 101. členu. Po dosedanji ureditvi je za tuje sodne
odločbe, ki se nanašajo na osebni status naših državljanov,
veljal neke vrste omejen meritorni preizkus, vendar smo se
odločili za odpravo te določbe, saj je mogoče isti rezultat
doseči s pomočjo pridržka javnega reda. Prav tako je bila
izpuščena določba, po kateri je morala tuja sodna odločba, ki
se je nanašala na status državljana tretje države, izpolnjevati
tudi pogoje za priznanje v tej tretji državi. Ta ureditev je bila
preveč zapletena, hkrati pa se je pojavljal dvom v njeno
primernost.

Proti sklepu, s katerim sodišče predlog za priznanje zavrne, in
proti sklepu, ki ga izda o ugovoru, je dovoljena pritožba. O tej
pritožbi naj bi odločalo Vrhovno sodišče, ker ocenjujemo, da
je v zadevah priznanja tujih sodnih in arbitražnih odločb
zaradi zagotavljanja enotne uporabe prava nujno, da na zadnji stopnji odloča Vrhovno sodišče. Glede na to, da je proti
sklepu o priznanju predviden najprej ugovor in je pritožba že
drugo pravno sredstvo, pa ne bi bilo smiselno predvideti
revizije, ki je v nepravdnem postopku izjema in ne pravilo.
Določba 110. člena se nanaša na stroške postopka, o katerih
naj bi sodišče odločalo po pravilih, ki bi se uporabljala, če bi o
zadevi odločalo sodišče ali drug organ Republike Slovenije.

2. Priznanje In Izvršitev tujih arbitražnih odločb
(členi 104 do 107)
V 104. do 107. členu predloga zakona so pravila o priznanju in
izvršitvi tujih arbitražnih odločb. Republika Slovenija je članica newyorške konvencije, ki ureja to področje, vendar je ob
pristopu h konvenciji uveljavila rezervo, da bo konvencijo
uporabljala samo za arbitražne odločbe, izdane na ozemlju
drugih držav članic. Določbe zakona so subsidiarnega
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Predlog zakona o

zdravilih
- EPA 752 - tretja obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 161. seji dne 28/9-1995
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O ZDRAVILIH,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 33. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
23/6-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

— dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
— prim. Janez ZAJEC, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu za zdravstvo,

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o zdravilih - tretja
obravnava.

— Dušan HROBAT, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za zdravstvo.

1. Splošne določbe

3. člen
1. člen

Ta zakon določa zdravila in medicinske pripomočke za
humano uporabo, pogoje za njihovo izdelavo in dajanje v \
promet ter pogoje in ukrepe za zagotavljanje njihove kakovosti, učinkovitosti in neškodljivosti.
Ta zakon se uporablja tudi za promet z mamili, psihotropnimi
snovmi In osnovnimi kemikalijami za njihovo izdelavo, kolikor
poseben zakon ne določa drugače.
2. člen
Zdravila po tem zakonu so izdelki, za katere je po postopku, ki
ga predpisuje ta zakon, ugotovljeno, da jih je v določenih
količinah in na določen način dovoljeno uporabljati na ljudeh,
da bi se odkrile, preprečile, zatrle in zdravile bolezni oziroma
dosegli drugi medicinsko upravičeni cilji.
Zdravila po prejšnjem odstavku so:

Farmacevtski izdelki iz prejšnjega člena so:
- izdelki določene kakovostne in količinske sestave iz zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. člena tega
zakona, ki so izdelani industrijsko ali laboratorijsko, v promet
pa se dajejo v obliki in pakiranju, v kakršne jih je dal izdelovalec;
- cepiva, serumi, specifični imunoglobulini in alergeni;
- krvni izdelki;
- izdelki za diagnostiko in zdravljenje, ki vsebujejo radioaktivne snovi (radiofarmacevtski izdelki);
- dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo;
- protistrupi (antidoti);
- kontrastna in druga diagnostična sredstva, ki se vnašajo v
človeški organizem.
4. člen
Posamezni pojmi iz 2. in 3. člena tega zakona imajo tale
pomen:
- magistralni pripravek je v lekarni pripravljen izdelek iz
zdravilnih učinkovin iz 2. točke drugega odstavka 2. člena
tega zakona, opremljen in namenjen za določenega bolnika;
- galenski izdelki so izdelani v lekarnah in galenskih laboratorijih iz zdravilnih učinkoviniz 2. točke drugega odstavka 2.
člena tega zakona in so v obliki polizdelka namenjeni nadaljnji predelavi ali dodelavi ali v manjših serijah pakirani in
namenjeni posameznemu bolniku;
- kri in krvne sestavine so pripravki iz krvi, odvzete posameznemu krvodajalcu, pripravljeni s fizikalnimi metodami v zavodih, ki opravljajo transfuzijsko dejavnost;

1. farmacevtski izdelki;
2. zdravilne učinkovine določene kemične sestave, mešanice
zdravilnih učinkovin ter zdravilna zelišča in zdravilne učinkovine rastlinskega in živalskega izvora, iz katerih se pripravljajo
zdravila:
3. izdelki, ki jih izdelujejo lekarne in verificirani galenski
laboratoriji iz zdravilnih učinkovin na recept ali brez njega (v
nadaljnjem besedilu: magistralni pripravki in galenski izdelki);
4. kri in krvne sestavine.
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- cepiva so biološki izdelki, ki so sposobni izzvati aktivno
specifično imunost in zaščito po parenteralni ali peroralni
uporabi, z dolgotrajno zaščito;
- serumi in specifični ter nespecifični imunoglobulini so
biološki izdelki, ki vsebujejo protitelesa proti določenim virusom, bakterijam, bakterijskim toksinom in toksinom višjih
živali ter so pripravljeni iz zbrane plazme, pridobljene od
omejenega števila krvodajalcev, ki so preboleli določeno
bolezen ali pa so bili proti njej imunizirani;
- krvni izdelki so zdravila, izdelana iz krvi s farmacevtskimi in
kemičnimi metodami v organizaciji, specializirani za to dejavnost,
- dietetični izdelki s terapevtsko indikacijo so izdelki z
odstranjenimi specifičnimiaminokislinami in drugi dietetični
izdelki za zdravljenje presnovnih motenj.

- uporabljajo izključno pri opravljanju zdravstvene dejavnosti;
- izdajajo na recept oziroma naročilnico ali brez recepta
oziroma naročilnice;
prodajajo v prosti prodaji ali v specializiranih trgovinah.
Natančnejšo opredelitev in način razvrščanja zdravil in medicinskih pripomočkov v skupine iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu:
minister).

5. člen

Zdravila in medicinske pripomočke lahko izdeluje in daje v
promet vsaka pravna in fizična oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih s posebnimi predpisi, izpolnjuje tudi posebne
pogoje, določene s tem zakonom.

6. a člen
Minister določi seznam zdravil, ki so potrebna za izvajanje
zdravstvenega varstva v skladu z medicinsko doktrino.
7. člen

Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, sredstva,
materiali in drugi izdelki za humano uporabo, ki na človeški
organizem ne delujejo na podlagi farmakoloških, kemičnih,
imunoloških ali metaboličnih lastnosti in so namenjeni za:

Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila ali medicinske
pripomočke ali opravljajo promet z njimi, morajo pri vpisu v
sodni register oziroma pri priglasitvi organu, pristojnem za
javne prihodke, predložiti dokaze o tem, da izpolnjujejo
pogoje, določene s tem zakonom.

- diagnosticiranje, preventivo ali olajšanje bolezni, poškodb
in bolezenskih težav;
- preiskovanje, nadomeščanje ali modificiranje anatomskih
in fizioloških funkcij;
- nadzor rojstev.
Med pripomočke iz prejšnjega odstavka štejejo pripomočki,
potrebni za zdravljenje inmedicinsko rehabilitacijo in ki:
- omogočajo izboljšanje osnovnih življenjskih funkcij,
- omogočajo samostojno življenje,
- omogočajo premagovanje ovir v okolju,
- preprečujejo bistveno poslabšanje ali smrt osebe.
To so:
- pripomočki, ki se vgrajujejo v telo,
- pripomočki, ki se uporabljajo pri zdravstveni negi,
- proteze,
- opornice za preprečitev ali korekcijo deformacij, kontrolo
gibov, in dosego stabilizacijeali razbremenitve hrbtenice (ortoze),
- ortopedski čevlji in vložki,
- invalidski vozički in drugi pripomočki za gibanje, stojo in
sedenje,
- pripomočki za vid,
- pripomočki za sluh in govor,
- pripomočki za nego stom, katetri, kanile, brizge, mehanski
injektorji,
- električni stimulatorji,
- koncentratorji kisika in drugi pripomočki za vzdrževanje
stalnega pritiska v dihalnih poteh,
- nekateri drugi tehnični pripomočki.

8. člen
Zdravila in medicinski pripomočki so lahko v prometu pod
temile pogoji:
1. če so bile njihova sestava, neškodljivost in učinkovitost
poprej preizkušene na način, določen s tem zakonom;
2. če je bilo izdano dovoljenje za promet po postopku, ki ga
določa ta zakon;
3. če je bila vsaka serija predhodno nadzirana skladno s tem
zakonom.
9. člen
Zdravila, ki so v pravnem prometu v Republiki Sloveniji,
morajo biti izdelana po metodah in zahtevah evropske farmakopeje in v skladu z nacionalnim dodatkom k evropski farmakopeji, ki ga predpiše minister.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka so zdravila lahko
izdelana tudi po metodah in zahtevah drugih farmakopej, če
evropska farmakopeja in nacionalni dodatek teh metod in
zahtev ne določata.
Zdravila, ki se izdelujejo za prodajo na tujih trgih, so lahko
izdelana tudi po metodah in zahtevah drugih farmakopej
oziroma po drugih predpisih.

Določbe tega zakona o preizkušanju zdravil, dovoljenju za
promet, izdelavi, prometu, obveščanju in nadzorstvu se smiselno uporabljajo tudi za medicinske pripomočke, kolikor ta
zakon ne določa drugače.

2. Preizkušanje zdravil
10. člen

Postopek preizkušanja medicinskih pripomočkov predpiše
minister za zdravstvo.

Preden je zdravilo dano v promet, mora biti laboratorijsko,
farmakološko - toksikološko in klinično preizkušeno.

6. člen

Laboratorijsko, farmakološko - toksikološko in klinično
lahko preizkušajo zdravila fizične in pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: preizkuševalci zdravil), ki izpolnjujejo pogoje,
določene s tem zakonom.

Zdravila in medicinski pripomočki se po svojih lastnostih in
načinu izdajanja končnim uporabnikom uvrstijo v eno od
štirih skupin, ki obsegajo:
Skupina A:
Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah na recept.
Skupina B:
Zdravila, ki se izdajajo v lekarnah tudi brez recepta.
Skupina C:
Zdravila, ki se izdajajo brez recepta v lekarnah in specializiranih trgovinah, so večinoma naravnega izvora, njihova kakovost, uporabnost in neškodljivost pa preverjene.
Skupina D:
Medicinske pripomočke, ki se po svoji funkciji:
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Minister z odločbo ugotovi izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.
11. člen
Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo zdravila,
morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in
ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil;
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2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumentacijo za fizikalna, kemična, mikrobiološka in biološka preizkušanja zdravil;
3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre
laboratorijske prakse.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zdravila lahko
laboratorijsko preizkušajo tudi po metodah drugih farmakopej ali po posebnih metodah za preizkušanje, če to zahteva
predlagatelj in s tem soglaša Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil.

12. člen

19. člen

Preizkuševalci zdravil, ki farmakološko - toksikološko preizkušajo zdravila, morajo izpolnjevati tele pogoje:

Preizkuševalec zdravil, ki je laboratorijsko preizkušal zdravilo,
izda izvid o preizkušanju, ki poleg opisa metode preizkušanja
vsebuje tele podatke:

1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo in
specializacijo iz farmakologije ali ustrezne veje medicine;
2. da imajo ustrežene prostore, naprave, opremo in dokumentacijo za farmakološko in potrebna ali zahtevana preizkušanja;
3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre
laboratorijske prakse.

1. kakovostno sestavo zdravila;
2. količinski izvid sestavin zdravila;
3. ugotovitve preizkušanj na sterilnost in apirogenost zdravila,
če je potrebna;
4. rok uporabnosti zdravila;
5. oceno stične ovojnine.
Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka oblikuje strokovna komisija preizkuševalca zdravil poročilo in
oceno o kakovosti zdravila.

13. člen
Preizkuševalci zdravil, ki klinično preizkušajo zdravila, morajo
izpolnjevati tele pogoje:

20. člen

1. da imajo zaposlene delavce z visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri in specializacijo iz klinične farmakologije
ali iz ustrezne veje medicine;
2. da imajo ustrezne prostore, naprave, opremo in dokumentacijo za biokemična in druga potrebna ali zahtevana preizkušanja;
3. da opravljajo svojo dejavnost v skladu z načeli dobre
klinične in laboratorijske prakse.

Preizkuševalci zdravil, ki laboratorijsko preizkušajo zdravila,
morajo hraniti najmanj dvojno količino vzorca, potrebno za
laboratorijsko preverjanje kakovosti vsakega zdravila, ki ga
preizkušajo, zaradi poznejšega nadzora in določitve roka
uporabnosti.
Vzorci iz prejšnjega odstavka se hranijo pet let oziroma do
poteka roka uporabnosti zdravila.

14. člen

21. člen

Minister predpiše natančnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati preizkuševalci zdravil, ter postopek in način njihove verifikacije in preverjanja.

S farmakološko-toksikološkim preizkušanjem zdravila se
ugotovijo njegove farmakodinamične, farmakokinetične in
toksikološke lastnosti, ki so bile ugotovljene na laboratorijskih živalih.

15. člen

Zdravila se farmakološko-toksikološko preizkušajo v skladu z
zahtevami sodobne farmakologije in toksikologije.

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično se preizkušajo zdravila na predlog pravne ali fizične osebe, ki ga
namerava dati v promet (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).

22. člen

Laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično se
lahko preizkušajo zdravila tudi na predlog ministrstva, pristojnega za zdravstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
16. člen

Preizkuševalec zdravil, ki je farmakološko-toksikološko preizkušal zdravilo, izda izvid o preizkušanju, ki vsebuje podatke o
toksičnosti, mutagenosti, kancerogenosti, teratogenosti,
biološki uporabnosti in farmakokinetiki.

Predlog za laboratorijsko in farmakološko-toksikološko preizkušanje zdravila vloži predlagatelj pri preizkuševalcu zdravil,
predlog za klinično preizkušanje pa pri ministrstvu.

Na podlagi izvida o preizkušanju iz prejšnjega odstavka izda
strokovna komisija preizkuševalca zdravil poročilo in oceno
kakovosti zdravila.

Predlog za preizkušanje zdravila mora vsebovati podatke o
vrsti in namenu zdravila ter načrt preizkušanja.

23. člen
S kliničnim preizkušanjem zdravila se ugotovi njegovo učinkovanje na človeški organizem ter razmerje med njegovimi
koristnimi in škodljivimi učinki (neškodljivost oziroma varnost).

Minister mora odločiti o soglasju h kliničnemu preizkušanju
zdravil v 60 dneh po vložitvi predloga.
17. člen

Zdravila se klinično preizkušajo v skladu z zahtevami dobre
klinične prakse.

Preden začne preizkuševalec zdravil laboratorijsko, farmakološko-toksikološko oziroma klinično preizkušati zdravilo,
sprejme izvedbeni načrt za preizkušanje in določi osebe, pod
katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušano.

24. člen
Zdravila se lahko začnejo klinično preizkušati po pridobljeni
pozitivni oceni o laboratorijskem in farmakološko-toksikološkem preizkušanju zdravila.

18. člen
Z laboratorijskim preizkušnjem zdravila se ugotovijo predpisana kakovost, čistoča, stabilnost, sterilnost ter druge
kemične in fizikalne oziroma biološke lastnosti, pomembne
za presojo kakovosti.

25. člen
Preizkuševalec zdravil mora pred začetkom kliničnega preizkušanja zdravil v skladu s splošnimi predpisi zavarovati svojo
odgovornost za škodo, povzročeno osebam, na katerih bo
preizkušal zdravila.

Laboratorijsko se preizkušajo zdravila po metodah in standardih evropske farmakopeje.
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Preden začne zdravilo klinično preizkušati, mora preizkuševalec zdravil pridobiti pisno privolitev vsake osebe, na kateri se
bo preizkušal učinek zdravil, ter pisne dokaze, da so bile te
osebe prej obveščene o namenu preizkušanja in o morebitnih
tveganjih za njihovo zdravlje, ter o tem obvestiti ministrstvo.

3. Dovoljenje za promet z zdravili
31. člen
Zdravila se lahko dajo v promet le na podlagi dovoljenja
Urada Republike Slovenije za zdravila.

26. člen

Ne glede na določila prejšnjega odstavka dovoljenje za promet z zdravili ni ptorebno:

Zdravilo, ki vsebuje eno ali več novih zdravilnih učinkovin, za
katere ni dokazov, da so bile uporabljene na človeškem organizmu, sme preizkuševalec zdravil klinično preizkušati samo
na podlagi predhodnega dovoljenja ministra.

- za magistralne pripravke;
- za galenske izdelke, ki so izdelani za izdajo v lekarnah in
podružnicah;
- za kri in krvne sestavine,
- za zdravila, ki se bodo klinično preizkušala;
- za posamično zdravljenje kot nadaljevanje zdravljenja iz
tujine.
32. člen

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme dati, če se ugotovi:
1. da je priložena vsa potrebna dokumentacija o zdravilu
glede njegove sestave in glede opisa njegovih fizikalnih,
kemičnih, bioloških in drugih lastnosti, ter dokumentacija o
vseh že opravljenih študijah ter poročila o škodljivih učinkih
zdravil;
2. da so laboratorijska in farmokološko-toksikološka preizkušanja v skladu s sodobnimi dognanji pri preizkušanju zdravil;
3. da je komisija za medicinskoetnična vprašanja pri ministrstvu o tem izdala pozitivno mnenje;
4. da je pristojna komisija za zdravila o tem izdala pozitivno
mnenje;
5. da je strokovna komisija preizkuševalca zdravil, ki bo klinično preizkušal zdravilo, sprejela načrt preizkušanje in določila osebe, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušeno.

Predlog za promet z zdravilom se vloži pri Uradu Republike
Slovenije za zdravila.
Obrazec predloga in natančnejši postopek izdajanja dovoljenja za promet z zdravili predpiše minister.
33. člen
Predlog za promet z zdravilom lahko vloži izdelovalec zdravil,
ki je za to dejavnost registriran (v nadaljnjem besedilu: predla9a,eli)
'
34. člen

Minister mora odločiti o dovoljenju iz prvega odstavka tega
člena najkasneje v 90 dneh po vložiotvi predloga.

Predlog za promet z zdravilom lahko vloži tudi podružnica
tujega predlagatelja ali pravna oseba, ki ima sedež v Republiki
Sloveniji in ima sklenjeno pogodbo o zastopanju s tujim
izdelovalcem zdravil.

27. člen
Preizkuševalec zdravil, ki jeklinično preizkusil zdravilo, izda
izvid o preizkušanju, ki vsebuje tele naslednje podatke:

Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izpisek iz
sodnega registra oziroma overjena določila pogodbe o zastopanju, ki opredeljujejo odškodninsko odgovornost tujega
predlagatelja.

1. število ali oznaka prostovoljcev oziroma bolnikov, na katerih je bilo zdravilo preizkušeno, z navedbo diagnoze ter starosti in telesne teže;
2. količino in način dajanja zdravila:
3. poročilo o vrsti, stopnji in pogostnosti vseh zapletov,
vključno s poročilom o neželenih učinkih zdravila;
4. učinek zdravila z opisom določenih meril in metod za
njegovo preizkušanje;
5. primerjalni pregled rezultatov, dobljenih z uporabo primerjalnega zdravila ali indiferentnoga sredstva;
6. testne liste prostovoljcev oziroma bolnikov, na katerih je
bilo zdravilo preizkušeno, in prostovoljcev oziroma bolnikov
iz kontrolne skupine;
7. statistično analizo dobljenih rezultatov;
8. druge podatke, pomembne za oceno zdravila.

Če pogodba o zastopanju tujega izdelovalca zdravil ne vsebuje določil o odškodninski odgovornosti tujega izdelovalca
zdravil, ki sicer velja v državi, kjer ima sedež, ali če je njegova
odgovornost s to pogodbo kakor koli zmanjšana ali izključena
ali odgovornost ni ustrezno zavarovana, se predlog za promet
z zdravilom zavrže.
Šteje se, da je odgovornost zastopnika tujega izdelovalca
ustrezno zavarovana, če je sklenil zavarovalno pogodbo za
škodo, za katero je odgovoren po obligacijskih predpisih, pri
čemer znaša najmanjša zavarovalna vsota 2.000.000 ECU.
35. člen
Predlog za promet z zdravili iz skupin A in B mora vsebovati;

Izvidu o preizkušanju iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt, po katerem je bilo zdravilo klinično preizkušano.
28. člen

1. ime oziroma firmo in sedež predlagatelja in izdelovalca
zdravil;

Po končanem kliničnem preizkušanju strokovna komisija preizkuševalca zdravil, ki je zdravilo preizkušal, presodi rezultate
preizkušanja in da mnenje o učinkovitosti zdravila.

2. poročilo in oceno laboratorijskega preizkušanja s priloženimi oziroma opisanimi preizkusnimi metodami v skladu v
skladu z zahtevami dobre laboratorijske prakse;

29. člen

3. poročilo in oceno farmokološko-toksikološkega preizkušanja skupaj s preizkusnimi metodami v skladu z zahtečvami
dobre farmakološke-toksikološke prakse;

Stroške laboratorijskega, farmakološko-toksikološkega in kliničnega preizkušanja zdravila plača predlagatelj, v primeru iz
drugega odstavka 15. člen tega zakona pa ministrstvo.

4. poročilo in oceno kliničnih in farmakokinetičnih preizkušanj v skladu z zahtevami dobre klinične prakse;

30. člen

5. klinično-toksikološko mnenje pooblaščenega zavoda o
stranskih učinkih in predoziranju ter podrobna navodila v
primeru zastrupitve;

Minister podrobneje predpiše način in postopek laboratorijskega, farmakološko-toskikološkega in kliničnega preizkušanja zdravil.

6. neodvisno izvedensko mnenje priznanih strokovnjakov o
laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem in kliničnem
preizkušanju;
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7. predlog imena;

41. člen

8. besedilo navodila za uporabo zdravila, ki bo priloženo
zdravilu, in osnutek tiskane ovojnice;

Komisije za zdravila so strokovno neodvisne in samostojne v
okviru svojega področja delovanja.

9. povzetek glavnih značilnosti zdravila;

Člani komisije za zdravila ne smejo biti finančno poslovno ali
kako drugače povezani s predlagatelji ali s pravnimi ali fizičnimi osebami, ki opravljajo promet z zdravili.

10. potrdilo pristojnega državnega organa (certifikat), ki dokazuje, da je zdravilo v prometu v državi izdelovalca in da je
izdelano po načelih dobre proizvodne prakse,

Sklepi komisij za zdravila so javni. O svojem delu komisije
obveščajo strokovno javnost v strokovni periodiki, s soglasjem ministra pa lahko svoja stališča in sklepe objavijo tudi v
javnih občilih.

11. dokaz, da so zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki
sestavljajo zdravilo, izdelane v skladu z dobro proizvodno
prakso;

42. člen

12. podatke za ravnanje z zdravilom po izteku roka njegove
uporabnosti v skladu s predpisi o varovanju okolja;
13. predlog razvrstitve v skupino iz 6. člena tega zakona.

Dovoljenje za promet z zdravilom izda z odločbo Urad Republike Slovenije za zdravilp na podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila.

Minister določi seznam strokovnjakov, ki dajejo neodvisna
izvedenska mnenja iz 6. točke prejšnjega odstavka.

Dovoljenje se izda, če je pristojna komisija za zdravila ugotovila:

Za neodvisno izvedensko mnenje po 6. točki prvega odstavka
tega člena se ne šteje mnenje strokovnjaka, ki je sodeloval pri
laboratorijskem, farmakološko-toksikološkem ali kliničnem
preizkušanju zdravila.

1. da so predlogu za promet z zdravilom priloženi vsi podatki
oziroma dokumentacija, ki jo za posamezno skupino zdravil
določa ta zakon;
2. da so vsi izvidi preizkuševalcev zdravil, ki so zdravilo
laboratorijsko, farmakološko-toksikološko in klinično preizkušali, ter izvedenska mnenja pozitivni;
3. da je zdravilo glede sestave racionalno, oziroma da je
ugotovljena upravičenost njegove sestave, če gre za zdravilo,
ki vsebuje več zdravilnih učinkovin;
4. da navodilo za uporabo zdravila, ki je priloženo vsakemu
pakiranju zdravila, vsebuje vse predpisane podatke;
5. da ugotovljeno delovanje zdravila ustreza zahtevam
sodobne medicine in da ob določenem načinu uporabe ter po
kontraindikacijah in stranskih pojavih opravičuje promet z
zdravilom;
6. da predlagano ime zdravila ne cilja na indikacije in izključuje pomote pri njegovem predpisovanju, izdajanju in uporabi.

V neodvisnem izvedenskem mnenju iz 6. točke prvega
odstavka tega člena mora biti posebej navedena kakršnakoli
poslovna ali druga povezanost strokovnajka s predlagateljem
ali s člani komisije za zdravila.
Za zdravila, katerih učinki in stranski uiinki so dobro poznani
in razvidni iz literature, se lahko namesto poročil in ocen pod
točkama 3 in 4 prvega odtavka tega člena predloži znanstvena
dokumentacija iz priznane strokovne literature.
36. člen
Predlog za promet z zdravili iz skupine C mora vsebovati
najmanj podatke iz 1., 2., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka
prejšnjega člena.

43. člen

Predlog za promet z zdravili iz skupine d mora vsebovati
podatke, ki dokazujejo njihovo kakovost, uporabnost in neškodljivost.

Ob epidemijah nalezljivih bolezni, večjih naravnih in drugih
nesrečah oziroma vojni lahko minister na podlagi mnenja
Urada Republike Slovenije za zdravila izjemoma izda dovoljenje za promet z določeno količino zdravila, še preden so
ugotovljeni pogoji za izdajo dovoljenja iz drugega odstavka
prejšnjega člena.

38. člen

44. člen

Predlog za promet z zdravilnimi učinkovinami mora poleg
podatkov iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, razen
podatkov o kliničnem preizkušanju in navodila za uporabo,
vsebovati tudi podatke o načinu pridobivanja, potrjevanju
strukture in posebnih lastnostih.

Na predlog klinike oziroma inštituta lahko v nujnih primerih
posamičnega zdravljenja Urad Republike Slovenije za zdravila izjemoma dovoli uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za
promet po določbah tega zakona.
Minister podrobneje določi način in postopek uvoza iz prejšnjega člena.

37. člen

39. člen

45. člen

Mnenja iz 5. in 6. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona
ne smejo biti starejša od dveh let.

Dovoljenje za promet z zdravilom se izda praviloma za 5 let od
vročitve odločbe.

40. člen

Odločba določa razvrstitev zdravila v skladu s 6. členom tega
zakona, kvalitativno sestavo zdravila in količinsko sestavo
zdravilnih učinkovin, farmacevtsko obliko, pakiranje, način
izdajanja in klasifikacijo zdravila ter druge podatke in pogoje,
ki jih predlaga pristojna komisija za zdravila. Sestavni del
odločbe je tudi navodilo za uporabo zdravila.

Predloge za promet z zdravili obravnavajo komisije za zdravila, ki jih za posamezne skupine zdravil imenuje minister
izmed priznanih farmakoloških, medicinskih, farmacevtskih
in drugih strokovnjakov.

46. člen

Predlog za promet z zdravilom, ki ne opredeljuje skupine
zdravil, v katero naj se razvrsti, obravnava komisija za zdravila
skupine A.

Odločbo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zdravilom
je treba izdati v 120 dneh po sprejemu popolne vloge iz 35.
člena tega zakona.

Način dela komisij za zdravila podrobneje določi minister.
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10. oznako za mamilo oziroma trigonik,
11. način uporabe,
12. številko in datum odločbe.

V izjemnih primerih se rok iz prejšnjega odstavka lahko
podaljša do 90 dni, o čemer mora ministrstvo obvestiti predlagatelja še pred iztekom prvotnega roka.

53. člen

Odločba o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z zdravilom
je dokončna v upravnem postopku.

Urad Republike Slovenije za zdravila poskrbi za pripravo
farmakoterapevtskega priročnika eno leto po uveljavitvi
zakona o zdravilih ter za sprotno obveščanje medicinsko
farmacevtske javnosti o novo registriranih zdravilih.

47. člen
Dovoljenje za promet z zdravilom neha veljati:

Farmakoterapevtski priročnik vsebuje poleg podatkov iz registra zdravil še tele podatke iz navodila za uporabo zdravil in
mnenja iz 5., 6. in 9. točke 35. člena tega zakona:

1. z iztekom roka, za katerega je bilo izdano,
2. na zahtevo izdelovalca zdravila oziroma imetnika dovoljenja,
3. z odločbo Urada Republike Slovenije za zdravila, če na
predlog pristojne komisije za zdravila ugotovi, da zdravilo ne
izpolnjuje več pogojev iz 42. člena tega zakona.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zdravilo, ki je že izdelano ali uvoženo, je lahko v prometu tudi
po izteku roka, za katerega je bilo izdano dovoljenje za promet z zdravilom, do izteka roka uporabnosti zdravila, vendar
najdlje še dve leti po izteku prvotnega roka.

indikacije,
kontraindikacije,
stranske učinke,
doziranje,
opozorila,
previdnostne ukrepe,
interakcije.

48. člen

54. člen

Predlog za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom se
lahko vloži najkasneje 90 dni pred potekom roka, za katerega
je bilo dovoljenje izdano.

Register stranskih učinkov zdravil vodi javni zavod, pooblaščen za spremljanje stranskih učinkov zdravil.
55. člen

Predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravili se
priložijo revidirano besedilo navodila o uporabi zdravila iz 8.
točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, potrjeno s
strani pooblaščenega zavoda za spremljanje stranskih učinkov zdravil, na zahtevo pristojne komisije za zdravila pa tudi
drugi podatki in dokumentacija iz 35. člena tega zakona.

Seznam zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje za promet
z zdravili, in seznam zdravil, za katera je bilo dovoljenje
razveljavljeno oziroma je poteklo, Urad Republike Slovenije
za zdravila objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
4. Izdelava zdravil

49. člen

56. člen

Stroške postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet z
zdravilom in njegovim podaljšanjem plača predlagatelj. Njihovo višino določi minister.

Pravne in fizične osebe lahko začnejo izdelovati zdravila (v
nadaljnjem besedilu: izdelovalci zdravil), ko Urad Republike
Slovenije za zdravila z odločbo ugotovi, da izpolnjujejo tele
pogoje:

50. člen
Če se izdelovalec zdravil oziroma imetnik dovoljenja za promet z zdravilom odloči, da bo prenehal z izdelavo oziroma s
prometom z določenim zdravilom še pred iztekom roka njegovega dovoljenja za promet, mora o tem najpozneje šest mesecev pred nameravanim dejanjem obvestiti Urad Republike
Slovenije za zdravila.

Urad Republike Slovenije za zdravila lahko iz dokumentacije
iz prejšnjega odstavka povzame podatke, potrebne za register
zdravil, farmakoterapevtski priročnik o zdravilih in register
stranskih učinkov zdravil.

1. da imajo glede na obseg in zahtevnost izdelave zdravil
stalno zaposleno ustrezno število strokovnjakov z visoko strokovno izobrazbo in ustrezno specializacijo, ki nadzorujejo
izdelavo, spravljanje, hrambo in prodajo zdravil (diplomirane
inženirje farmacije, kemije, kemijske tehnologije, doktorje
medicine, stomatologije, veterinarske medicine idr.);
2. da imajo stalno zaposlene strokovnjake z visoko strokovno
izobrazbo in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil, z
dovoljenjem katerih smejo posamezne serije v promet;
3. da imajo ustrezne naprave in opremo za izdelavo, preizkušanje in nadzor zdravil ter prostore za izdelavo, spravljanje in
izdajanje zdravil;
4. da je izdelava organizirana v skladu z načeli dobrih praks;
5. da imajo določene osebe, odgovorne za vodenje izdelave,
nadzora in prodaje.

'52. člen

57. člen

Register zdravil je seznam zdravil, za katera je bilo izdano
dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, in je javna listina,
ki jo vodi Urad Republike Slovenije za zdravila. Register
zdravil vsebuje tele podatke:

Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec zdravil, ter postopek njihove verifikacije in preverjanja predpiše
minister.

51. člen
Dokumentacija, ki je priložena predlogu za promet z zdravilom, je last predlagatelja in se šteje za poslovno skrivnost.

Zdravstveni zavodi, ki predelujejo kri in krvne izdelke ter
pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila iz 2., 3. in 4.
alinee 3. člena tega zakona, morajo poleg pogojev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi pogoje, določene s posebnimi
predpisi.

1. ime zdravila,
2. mednarodno nezaščiteno ime in sestavo po zdravilnih učinkovinah,
3. predlagatelja za promet z zdravili,
4. izdelovalca,
5. opis delovanja po klasifikaciji zdravil,
6. farmacevtsko obliko,
7. pakiranje,
8. jakost,
9. režim izdajanja,
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58. člen
Dovoljenje za izdelavo zdravil se izda za posamezno farmacevtsko obliko in za vsako lokacijo oziroma vsako poslovno
enoto posebej.
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Prvo dovoljenje za izdelavo zdravil je treba izdati najkasneje v
60 dneh po vložitvi zahteve s popolno dokumentacijo, vsa
nadaljnja dovoljenja pa v 30 dneh.

goča organom nadzora odpoklic zdravila in nadzorovanje
reklamacij;
5. delo morajo organizirati v skladu z načeli dobre skladiščne
in transportne ter laboratorijske prakse.

59. člen

Ne glede na določila 1. in 2. točke prejšnjega odstavka lahko
minister predpiše drugačno stopnjo ali smer izobrazbe zaposlenih pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo promet na
debelo z zdravili iz skupin C in D.
Natančnejše pogoje za opravljanje prometa z zdravili na
debelo ter postopek njihove verifikacije in preverjanja predpiše minister.
63. člen

Lekarne, ki izdelujejo magistralne in galenske pripravke,
morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko izobrazbo farmacevtske smeri, pod čigar nadzorom se izdelujejo, spravljajo, hranijo in izdajajo zdravila in preizkušajo
zdravilne učinkovine;
2. imajo ustrezno opremo, naprave, dokumentacijo in prostore za izdelavo, nadzor, spravljanje in izdajanje zdravil v
skladu s posebnimi predpisi;
3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre lekarniške in
laboratorijske prakse;
4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti v
skladu s posebnimi predpisi.

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili na
debelo, morajo voditi seznam vrst in količin zdravil, ki jih
dajejo v promet ali uvažajo za preizkušanje.
Seznam zdravil iz prejšnjega odstavka vsebuje tele podatke:
1. ime zdravila in firmo izdelovalca;
2. jakost in pakiranje zdravila;
3. količino zdravila;
4. številko odločbe, s katero je bil dovoljen promet z zdravilom, oziroma številko odločbe, s katero je bil dovoljen uvoz
zdravila za preizkušanje;
5. firmo kupca zdravila;
6. izjavo oziroma potrdilo izdelovalca, da je bilo zdravilo
izdelano v skladu z načeli dobre proizvodne prakse;
7. številko serije zdravila in rok uporabe zdravila.

60. člen
Lekarne in laboratoriji, ki izdelujejo galenske pripravke in jih
dajejo v promet, morajo izpolnjevati tele pogoje:
1. da imajo stalno zaposlenega strokovnjaka z visoko izobrazbo farmacevtske smeri z ustrezno specializacijo iz oblikovanja zdravil in ustrezno specializacijo iz preizkušanja zdravil,
pod čigar nadzorom izdelujejo, hranijo, preizkušajo in zagotavljajo kakovost;
2. da imajo ustrezno opremo, naprave, dokumentacijo in
prostore za izdelavo, nadzor in spravljanje izdelkov v skladu s
posebnimi predpisi;
3. da je delo organizirano v skladu z načeli dobre proizvodne
in laboratorijske prakse;
4. da izpolnjuje pogoje za opravljanje lekarniške dejavnosti v
skladu s posebnimi predpisi.

64. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili na
debelo, smejo prodajati zdravila le pravnim in fizičnim osebam, ki imajo dovoljenje za promet z zdravili na drobno in v
obsegu, ki ga določa to dovoljerije.
65. člen

5. Promet z zdravili

Pogoje, ki jih morajo za promet z zdravili izpolnjevati lekarne,
določa poseben zakon.

61. člen

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati specializirane trgovine za
promet z zdravili skupine C predpiše minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za trgovino.

Promet z zdravili obsega posredovanje zdravil od izdelovalca
do končnega uporabnika in obsega trgovino na debelo, trgovino na drobno in izdajanje zdravil.

Način predpisovanja in izdajanja zdravil predpiše minister.

Promet z zdravili se lahko opravlja na podlagi dovoljenja
Urada Republike Slovenije za zdravila.

66. člen

Pravna ali fizična oseba, ki se želi registrirati oziroma prijaviti
za promet z zdravili, hkrati pa tudi za izdelavo zdravil, mora
priložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev, določenih s tem
zakonom, za vsako posamezno dejavnost.

Vsako zdravilo, ki se daje v promet, mora biti označeno na
zunanji ovojnini, oziroma na stični ovojnini, če zunanje ni, s
temi podatki v slovenskem jeziku:
1. ime zdravila; kadar je zdravilo v več farmacevtskih oblikah
ali so zdravilne učinkovine različnih jakosti, mora biti farmacevtska oblika ali jakost vključena v ime zdravila;
2. navedba zdravilnih učinkovin, poimenovanih z mednarodnim nezaščitenim imenom v latinski verziji in izraženih kvantitativno na enoto odmerka po načinu uporabe, s količino ali
maso učinkovine;
3. farmacevtska oblika s sestavo pakiranja v masi ali v
volumnu ali s številom odmerkov zdravila;
4. navedba pomožnih snovi; če se zdravilo v organizem vnese
parenteralno, je treba navesti vse sestavine, če na ovojnini ni
prostora, so lahko navedene v navodilu za uporabo zdravila;
5. način uporabe;
6. opozorilo, naj se zdravilo hrani zunaj dosega otroških rok;
7. datum izteka roka uporabnosti zdravila (mesec in leto);
8. izdelovalčeva številka serije zdravila;
9. razmere hranjenja zdravila (temperatura, svetloba, vlaga);
10. firmo in sedež izdelovalca zdravila in imetnika dovoljenja
za promet z zdravili;
11. režim izdajanja zdravila;
12. oznaka previdnostnih ukrepov pri zdravilih z močnim^
učinkom (trigoniki);
13. druge oznake v skladu s posebnimi predpisi.

61. a člen
Uvoz zdravil, ki imajo dovoljenje za promet je prost. Uvoz
serumov, cepiv, izdelkov iz krvi, radiofarmacevtskih izdelkov
ter zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet, je mogoč le na
podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za zdravila.
62. člen
Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne in fizične
osebe, če izpolnjujejo tele pogoje:
1. imeti morajo obsegu dejavnosti primerno stalno zaposlene
strokovnjake z visoko izobrazbo farmacevtske smeri in drugih
smeri z ustreznimi izkušnjami;
2. da imajo določeno odgovorno osebo za sprejem in izdajo
zdravil ter pregled dokumentacije, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in končano specializacijo iz preizkušanja zdravil;
3. razpolagati morajo z ustreznimi prostori in namembno
opremo;
4. voditi morajo ustrezno dokumentacijo na način, ki omo93

poročevalec, št. 43

Na ovojninah posameznih zdravil, na katerih ni mogoče navesti vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, je treba navesti
najmanj podatke iz 1., 7., 8., in 10. točke prejšnjega odstavka.
Manjkajoči podatki se navedejo v navodilu za uporabo.

hrambo in prevoz, kot je predpisano v pogojih naročnika
storitve, da ne bi prišlo do spremembe njihove predpisane
kakovosti ali do zlorabe.
73. člen

67. člen

Minister določi zdravstveni zavod za spremljanje klinično
pomembnih stranskih učinkov pri uporabi zdravila in podrobneje uredi postopek prijavljanja stranskih učinkov zdravila.

Podatki o zdravilu iz prejšnjega člena in iz 69. člena tega
zakona morajo biti natiskani ali natisnjeni čitljivo in tako, da
jih ni mogoče izbrisati.
Podatki o zdravilu, navedeni na zunanji ovojnini in v navodilu,
morajo biti v slovenskem jeziku, dodatno pa so lahko navedeni tudi v prevodu v enem ali več tujih jezikih.

Zdravstveni zavod iz prejšnjega odstavka spremlja klinično
pomembne stranske učinke zdravil, vodi register stranskih
učinkov in izvaja informativno svetovalno dejavnost v skladu s
programom, ki ga sprejme v soglasju z ministrom.

68. člen

74. člen

Vsako pakirano zdravilo mora imeti priloženo navodilo za
uporabo, razen če so vsi podatki iz 66. in 69. člena tega
zakona navedeni na zunanji ovojnini ali na stični ovojnini
zdravila.

Vsaka pravna in fizična oseba, ki pri svojem delu ugotovi
klinično pomembne stranske učinke zdravil ali sum nanje,
mora o tem takoj obvestiti zavod iz prejšnjega člena, v primeru smrti ali neposredne življenjske nevarnosti pa tudi Urad
Republike Slovenije za zdravila.

69. člen

Pravne in fizične osebe iz prejšnjega odstavka morajo o vseh
reklamacijah zaradi kakovosti zdravil obvestiti izdelovalca
oziroma pravno ali fizično osebo, ki opravlja promet z zdravili
ter Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil.

Navodilo za uporabo mora biti sestavljeno v skladu s temeljnimi značilnostmi zdravila in vsebuje podatke:
1. ime zdravila; kadar je zdravilo v več farmacevtskih oblikah
ali več jakostih zdravilne učinkovine, se mora farmacevtska
oblika ali jakost vključiti v ime zdravila;
2. farmacevtsko obliko s sestavo zdravila;
3. farmakoterapevtsko skupino ali način delovanja zdravila,
opisan na način, ki je razumljiv uporabnikom zdravila;
4. terapevtske indikacije;
5. kontraindikacije;
6. opis klinično pomembnih stranskih učinkov, ki se lahko
pojavijo pri uporabi zdravila pod priporočenimi pogoji in po
potrebi postopek v takem primeru;
7. splošne napotke za pravilno uporabo zdravila;
8. posebna opozorila (previdnostni ukrepi, medsebojno delovanje zdravil, uporaba med nosečnostjo in dojenjem, predoziranje, zastrupitve, trigoniki);
9. razmere hranjenja zdravila;
10. ime (firmo) in naslov izdelovalca in imetnika dovoljenja za
promet z zdravilom;
11. navedba, da je datum izteka roka uporabnosti zdravila
naveden na ovojnini.

6. Oblikovanje cen
75. člen
Pravne in fizične osebe, ki izdelujejo zdravila in medicinske
pripomočke ali opravljajo promet z njimi, oblikujejo njihove
cene na podlagi meril za oblikovanje cen.
Merila za oblikovanje cen in način obveščanja o cenah zdravil
in medicinskih pripomočkov določi minister.
76. člen
Določbe prejšnjega člena ne veljajo za zdravila iz skupine C in
medicinske pripomočke iz skupine D, ki so namenjeni prosti
prodaji.
7. Obveščanje o zdravilih
77. člen

Na predlog pristojne komisije za zdravila lahko Urad Republike Slovenije za zdravila odloči, da se nekatere terapevtske
indikacije zdravila ne navedejo v navodilu za uporabo, če bi
širjenje takšnih informacij lahko škodilo uporabnikom.
70. člen

Izdelovalci zdravil ter pravne in fizične osebe, ki opravljajo
promet z njimi, lahko z lastnostmi zdravil seznanjajo zainteresirano javnost v strokovnih knjigah, revijah in drugih strokovnih publikacijah, kakor tudi z neposrednim obveščanjem.

.

Vse spremembe, ki se nanašajo na ovojnino ali na navodilo za
uporabo zdravila, je treba predložiti Uradu Republike Slovenije za zdravila.

Prepovedano je oglaševanje zdravil iz skupin A in B ter medicinskih pripomočkov iz skupine D, ki se uporabljajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti ali izdajajo le na recept, ter
objavljanje informacij o njihovem delovanju v javnih občilih.

Če Urad Republike Slovenije za zdravila v 30 dneh po prejemu
predloženih sprememb pisno ne nasprotuje spremembam, se
šteje, da so odobrene.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko minister na
podlagi mnenja pristojne komisije za zdravila dovoli oglaševanje zdravil iz skupine B in D.

71. člen

78. člen

Prepovedano je dajati v promet izdelke in jim pripisovati
zdravilni ali zdravilski učinek, čese po tem zakonu ne štejejo
za zdravila.

Minister podrobneje predpiše pogoje oglaševanja zdravil in
medicinskih pripomočkov, kakor tudi izobrazbene in druge
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati osebe, ki se ukvarjajo z
neposrednim obveščanjem o zdravilih.

Prepovedano je dajati v promet zdravilo, ki mu je potekel rok
uporabe ali če je bila ugotovljena oporečnost njegove predpisane kakovosti.

79. člen

72. člen

Minister lahko izjemoma, če je to v splošnem interesu zaradi
preprečevanja epidemij in ob podobnih izrednih dogodkih,
dovoli oziroma odobri obveščanje o uporabi določenih zdravil
v javnih občilih.

Pravne in fizične osebe, ki v okviru svoje dejavnosti kakorkoli
dobivajo v posest zdravila, namenjena prometu (prevoz,
pošta, carina idr.), morajo poskrbeti za njihovo spravljanje in
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80. člen

87. člen

Prepovedano je brezplačno deliti vzorce zdravil za oglaševanje oziroma obveščanje o njihovem delovanju.

O strokovnem nadzoru iz 85. člena tega zakona mora biti
najkasneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni
zapisnik s predlogi ukrepov in rokom za odpravo morebitnih
pomanjkljivosti. Zapisnik se pošlje pravni ali fizični osebi, kjer
je bil pregled opravljen, in ministrstvu.

81. člen
Prepovedana je samopostrežna prodaja zdravil.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko minister
dovoli samopostrežno prodajo medicinskih pripomočkov, če
pristojna komisija za zdravila ugotovi, da obstajajo strokovno
utemeljeni razlogi za njihovo približanje uporabnikom.

88. člen
Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil mora voditi
dokumentacijo o opravljenih preizkušanjih zdravil, ki vsebuje
tele podatke:

8. Nadzorstvo

1. ime zdravila, oznako serije zdravila in firmo oziroma ime
izdelovalca;
2. firmo oziroma ime vložnika zahteve za preizkušanje;
3. izvid o opravljenih preizkušanjih;
4. številko, pod katero je vpisana dokumentacija o preizkušanju zdravila.

82. člen
Za zagotovitev ustrezne kakovosti zdravil se organizirajo in
izvajajo tele vrste nadzora:
1. notranji nadzor, ki ga opravljajo pravne in fizične osebe, ki
zdravila izdelujejo ali dajejo v promet v skladu s svojim splošnim aktom;
2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga opravlja Zavod za
farmacijo in za preizkušanje zdravil;
3. upravni nadzor, ki ga opravlja ministrstvo.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora biti dostopna
organom, pooblaščenim za nadzor nad prometom z zdravili.
89. člen

83. člen

Upravni nadzor nad izvajanjem tega zakona in drugih predpisov o zdravilih opravlja ministrstvo, inšpekcijsko nadzorstvo
pa zdravstveni inšpektorat.

Pravna in fizična oseba, ki izdeluje ali daje v promet zdravila, z
notranjim nadzorom zagotavlja nadzor predpisane kakovosti
vsake serije izdelanega oziroma uvoženega zdravila, preden
je dano v promet.

90. člen

84. člen
Notranji in strokovni nadzor s svetovanjem se opravljata v
skladu z načeli dobre proizvodne in laboratorijske prakse.

Ministrstvo organizira inšpekcijski nadzor izdelave zdravil v
skladu z mednarodnimi pogodbami, h katerim je pristopila
Republika Slovenija in tako, da zagotavlja medsebojno priznavanje odločb in ugotovitev pristojnih inšpekcijskih organov.

85. člen

Organizacija inšpekcijskega nadzorstva iz prejšnjega
odstavka obsega tudi ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
opravljanje prometa z zdravili in za preizkušanje zdravil.

Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo
in za preizkušanje zdravil, ki ga ustanovi Vlada Republike
Slovenije kot javni zavod.
Strokovni nadzor s svetovanjem obsega zlasti tele naloge;

91. člen
Pri nadzoru ima zdravstveni inšpektorat v mejah svojih pristojnosti pravico in dolžnost:

1. redni nadzor kakovosti vseh zdravil tako, da se v petih letih
vsaj enkrat preveri vsako zdravilo v prometu;
2. izredni nadzor kakovosti zdravil na zahtevo pristojne
inšpekcije ali na zahtevo ministrstva;
3. posebni nadzor kakovosti vsake serije rizičnih zdravil (serumov in cepiv, specifičnih imunoglobulinov, krvnih izdelkov,
radiofarmacevtskih izdelkov);
4. nadzor kakovosti vsake prve serije zdravil v prometu;
5. nadzor pogojev, opreme za izdelavo, osebja in dokumentacije, ki zagotavlja kakovost zdravil;
Strokovni nadzor s svetovanjem opravlja Zavod za farmacijo
in za preizkušanje zdravil v skladu s programom, ki ga
sprejme v soglasju z ministrom.

1. odrediti pravni oziroma fizični osebi, da uskladi svoje
poslovanje s pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi
podlagi izdanimi predpisi, v roku, ki ne sme biti krajši od 15
dni in ne daljši od šestih mesecev po prejemu odločbe, s
katero je bil odrejen ta ukrep;
2. prepovedati pravni oziroma fizični osebi promet z zdravili,
če lahko zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih s tem
zakonom in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, nastane
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi;
3. ustaviti promet z zdravilom oziroma serijo zdravila, ki ne
ustreza pogojem, določenim s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;
4. odrediti uničenje oporečnega zdravila, če bi ugotovljena
oporečnost lahko škodljivo delovala na zdravje;
5. odrediti druge ukrepe, potrebne za izvajanje tega zakona in
na njegovi podlagi izdanih predpisov.

86. člen
Poleg nalog iz prejšnjega člena opravlja Zavod za farmacijo in
za preizkušanje zdravil tudi tele naloge:

Ukrepe iz prejšnjega odstavka odredi v upravnem postopku
zdravstveni inšpektor z odločbo, zoper katero se lahko vloži
pritožba na ministrstvo.

1. laboratorijsko preizkušanje zdravilnih učinkovin za standardizacijo kakovosti;
2. laboratorijsko preizkušanje farmacevtskih izdelkov za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom;
3. izdajanje potrdil o izpolnjevanju pogojev za izdelavo zdravil
v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za
mednarodni promet z zdravili;
4. izdajanje atestov (analiznih izvidov ) o ustrezni kakovosti
zdravil v mednarodnem prometu;
Naloge iz 3. in 4. alinee prejšnjega odstavka opravlja Zavod za
farmacijo in za preizkušanje zdravil kot javno pooblastilo.

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.

,

92. člen
Če pomanjkljivosti iz prejšnjega člena niso odpravljene v
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4. če klinično preizkuša zdravila v nasprotju s prvim odstavkom 26. člena tega zakona;
5. če da zdravilo v promet v nasprotju z 31. členom tega
zakona;
6. če začne izdelovati zdravila v nasprotju s 56., 59. ali 60.
členom tega zakona:
7. če opravlja promet z zdravili brez dovoljenja (drugi odstavek 61. člena);
8. če opravlja promet z zdravili na debelo v nasprotju z 62.
členom tega zakona;
9. če ne vodi seznamov zdravil v skladu s 63. členom tega
zakona;
10. če prodaja zdravila na debelo v nasprotju s 64. členom
tega zakona;
11. če ne označi zdravila, ki se da v promet, v skladu s 66.
členom tega zakona;
12. če ne natiska ali natisne čitljivo podatkov o zdravilu (prvi
odstavek 67. člena);
13. če ne natiska ali natisne podatkov o zdravilu v slovenskem
jeziku (drugi odstavek 67. člena);
14. če navodilo za uporabo zdravila ni sestavljeno v skladu z
69. členom tega zakona;
15. če ravna v nasprotju z 70. členom tega zakona;
16. če daje v promet izdelke, ki se jim pripisuje zdravilni
učinek, po tem zakonu pa se ne štejejo za zdravila (prvi
odstavek 71. člena);
17. če daje v promet zdravila v nasprotju z drugim odstavkom
71. člena tega zakona;
18. če pri svojem delu ugotovi klinično pomembne stranske
učinke zdravil ali sum nanje, pa o tem ne obvesti pooblaščenega zavoda v primeru smrti in neposredne življenjske nevarnosti pa tudi Urad Republike Slovenije za zdravila (prvi odstavek 74. člena);
19. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 74. člena tega
zakona;
20. če oblikuje cene zdravil ali medicinskih pripomočkov v
nasprotju s 75. členom tega zakona.
21. če oglašuje zdravila ali medicinske pripomočke v
nasprotju z drugim odstavkom 77. člena tega zakona;
22. če brezplačno deli vzorce zdravil za oglaševanje oziroma
obveščajo o njihovem delovanju (80. člen);
23. če samopostrežno prodaja zdravila (prvi odstavek 81.
člena);
24. če opravlja notranji nadzor v nasprotju s 83. členom tega
zakona;
25. če ravna v nasprotju s 95. členom tega zakona.

93. člen
Minister lahko z odločbo začasno vzame iz prometa določeno
zdravilo ali odvzame že izdano dovoljenje za promet z zdravilom, če ugotovi:
1. da je zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji zdravju
škodljivo,
2. da zdravilo pri uporabi pod priporočenimi pogoji nima
zdravilnega učinka,
3. da zdravilo po kakovostni ali količinski sestavi ne ustreza
deklariranim vrednostim.
94. člen
Pri izvajanju ukrepov iz 91. in 93. člena tega zakona morajo
sodelovati organi za notranje zadeve v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi.
95. člen
Pravne in fizične osebe, katerih delo je pod nadzorom po tem
zakonu, morajo omogočiti pristojnim organom opravljanje
nadzora in jim dati brezplačno na razpolago zadostno število
vzorcev zdravil za analizo ter potrebne podatke, s katerimi
razpolagajo.
96. člen
Stroške preizkušanja in umika oporečnega zdravila iz prometa ter stroške uničenja zdravila plača pravna oziroma
fizična oseba, ki je izdelala ali uvozila oporečno zdravilo,
oziroma je bilo po njeni krivdi zdravilo umaknjeno iz prometa
ali uničeno.
97. člen
Stroške strokovnega nadzora s svetovanjem po 1., 2., 3. in 4.,
točki drugega odstavka 85. člena; laboratorijskega preizkušanja po 1. in 2. točki ter izdaje potrdil iz 3. in 4. točke prvega
odstavka 86. člena tega zakona plača pravna oziroma fizična
oseba, ki izdeluje zdravila ali jih daje v promet.
Metodologijo za oblikovanje cen iz prejšnjega odstavka predpiše minister.
9. Kazenske določbe

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.

98. člen

Za prekršek iz 6., 7., 11., 12., 13., 14., 16., 17., 22. in 23. točke
prvega odstavka tega člena se poleg denarne kazni izreče tudi
varstveni ukrep obveznega odvzema zdravil ali medicinskih
pripomočkov, ki so predmet prekrška.

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna ali fizična oseba:
1. če laboratorijsko preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje pogojev iz 11. člena tega zakona;
2. če farmakološko - toksikološko preizkuša zdravilo, pa ne
izpolnjuje pogojev iz 12. člena tega zakona;
3. če klinično preizkuša zdravilo, pa ne izpolnjuje pogojev iz
13. člena tega zakona;
4. če ne sprejme načrta za preizkušanje zdravila in ne določi
oseb, pod katerih nadzorstvom bo zdravilo preizkušeno (17.
člen );
5. če ravna v nasprotju s 50. členom tega zakona.

100. člen
Z denarno kaznijo najmanj 250.000 SIT se kaznuje za prekršek
Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, če ne vodi
dokumentacije v skladu z 88. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba zavoda.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba.

10. Prehodne In končne določbe
101. člen

99. člen

Izdelovalci zdravil in medicinskih pripomočkov ter pravne in
fizične osebe, ki opravljajo promet z zdravili in medicinskimi
pripomočki na dan uveljavitve tega zakona, morajo uskladiti
svojo organiziranost in delovanje s tem zakonom v šestih
mesecih po njegovi uveljavitvi.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravrte ali fizična oseba:
1. če ravna v nasprotju z 20. členom tega zakona;
2. če začne klinično preizkušati zdravilo v nasprotju s prvim
odstavkom 24. člena tega zakona;
3. če klinično preizkuša zdravilo v nasprotju s 25. členom tega
zakona;
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102. člen
Izdelovalci zdravil morajo ovojnino zdravil in navodilo za
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njihovo uporabo uskladiti z določbami tega zakona najkasneje v enem letu po njegovi uveljavitvi.

108. člen

103. člen

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo tile izvršilni predpisi, kolikor niso v nasprotju s tem
zakonom:

Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil se organizira v
skladu s tem zakonom v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
104. člen

- Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet ali
preizkušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporabljajo v medicini (Ur. list SFRJ, št. 55/88),
- Pravilnik o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil (Ur. list
SFRJ, št. 57/87),
- Pravilnik o kliničnem preizkušanju zdravil (Ur. list SFRJ, št.
2/89),
- Pravilnik o posebnih pogojih za promet pomožnih zdravilnih sredstev (Ur. list SFRJ, št. 73/87),
- Navodilo o metodi za laboratorijsko preizkušanje zdravil, da
bi smela v prodajo (Ur. list SFRJ, št. 34/89),
- Pravilnik o dajanju človeške krvi, njenih sestavin in derivatov v promet (Ur. list SFRJ, št. 35/89),
- Odredba o zdravilih, ki so pod posebno kontrolo, preden
gredo v promet (Ur. list SFRJ, št. 22/88),
- Odločba o enotni klasifikaciji zdravil (Ur. list SFRJ, št. 47/85,
73/85, 54/90),
- Odločba o določitvi jugoslovanske farmakopeje IV (Ur. list
SFRJ, št. 30/84).
109. člen

Ministrstvo v enem letu po uveljavitvi tega zakona opravi
verifikacijo pogojev vseh obstoječih izdelovalcev zdravil ter
pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo promet z zdravili,kasneje pa prevzame njegove naloge Urad Republike Slovenije
za zdravila, ki se organizira v roku treh mesecev, po uveljavitvi
tega zakona.
105. člen
Minister določi zavod za spremljanje stranskih učinkov zdravil
v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
Minister določi fizične in pravne osebe, ki opravljajo laboratorijsko, farmakološko - toksikološko in klinično preizkušanje
zdravil, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
106. člen
Minister imenuje komisije iz 40. člena tega zakona v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se preneha uporabljati
Zakon o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86),
razen v delu, ki ureja zdravila za uporabo v veterini.

107. člen
Minister sprejme izvršilne predpise po tem zakonu v enem
letu po njegovi uveljavitvi.

110. člen

Urad Republike Slovenije za zdravila vzpostavi register zdravil
po tem zakonu najpozneje v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
zakona o zdravilih glede na sprejete amandmaje v drugi
Državni zbor Republike Slovenije je na seji 27. 6. 1995 sprejel
obravnavi zakona.
predlog Zakona o zdravilih - druga obravnava in zadolžil
Vlado, da pripravi predlog zakona za tretjo obravnavo.
Upoštevajoč sprejete amandmaje so spremenjeni oziroma
dopolnjeni 4., 5., 6., 16., 25., 26., 28., 31., 32., 41., 42., 43., 44.,
46., 47., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 59., 61., 61. a, 62.,
Predlagatelj je pripravil za tretjo obravnavo besedilo predloga
65., 66., 67., 69., 70., 71., 74., 77., 85., 90., 91., 104 in 107. člen

Amandmaji Vlade Republike Sloveni|e k predlogu zakona o
zdravilih - tretja obravnava

izhaja, da bo minister za zdravstvo podrobneje določil način
preizkušanja tudi za medicinske pripomočke.

1.) K 5. členu
- črtajo se drugi, tretji in peti odstavek

2.) K 46. členu
- v drugem odstavku se beseda »ministrstvo« nadomesti z
besedami: »Urad Republike Slovenije za zdravila«

Obrazložitev:

- tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

Besedilo člena, ki ga je predlagala Vlada v drugi obravnavi, je
bilo v celoti usklajeno z direktivami Evropske Unije. Naštevanje posameznih kategorij medicinskih pripomočkov, predvsem ortopedskih, zožuje vsebino predlagane določbe, saj se
na ta način izpuščajo nekateri medicinski pripomočki, ki so
bili že do sedaj registrirani kot pomožna zdravilna sredstva
(na primer zavojni material, sredstva za diagnostiko, stična
ovojnina za zdravila, stomatološki material, material za
enkratno uporabo v kirurgiji in podobno).

Zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za promet z
zdravili se lahko vloži pritožba na ministrstvo, pristojno za
zdravstvo, v roku 15 dni od vročitve odločbe.
Obrazložitev:
S sprejemom amandmajev v drugi obravnavi predloga zakona
je bila prenošena pristojnost odločanja o registraciji zdravil z
ministrstva za zdravstvo na Urad Republike Slovenije za zdravila, ki naj bi bil organ v sestavi ministrstva, zato je treba
razmejitev nalog dosledno izpeljati. Ker bo o dovoljenjih odločal Urad, je tudi logično, da bo sam obvestil predlagatelja o
morebitnem podaljšanju roka za izdajo dovoljenja. Amandma
je torej redakcijske narave.

Opredelitev posameznih instrumentov, aparatov, sredstev in
materialov za medicinske pripomočke še ne pomeni avtomatično tudi pravice zavarovancev do brezplačnega izdajanja
teh pripomočkov na recept, saj je to vsebina predpisov s
področja zdravstvenega zavarovanja, zato podrobno naštevanje medicinskih pripomočkov v zakonu ni smiselno.

V skladu s tretjim odstavkom 53. člena zakona o upravi (Ur.
list RS, št. 67/94) je z amandmajem predlagana možnost
pritožbe zoper odločbo organa v sestavi, o kateri bo odločil

Prav tako ni potrebno določilo petega odstavka, saj že iz
četrtega odstavka v povezavi s 30. členom predloga zakona
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minister za zdravstvo. Na ta način bodo tudi morebitne pritožbe predlagateljev rešene v krajšem času, kot bi bile sicer v
postopku pred Vrhovnim sodiščem Slovenije.

identitete, kar pa se ne doseže, če so podatki navedeni le v
navodilu za uporabo.
Dosedanja praksa je pokazala, da se zahtevani podatki s
sodobno tehniko lahko čitljivo zabeležijo tudi na signaturah 2
x 1 cm, kar je najmanjša signatura za ampule 1 ml. Enako
lahko najdemo te iste podatke na blistrih ali strip pakiranjih,
tako da s tehničnega vidika ni razlogov za omenjeno spremembo.

3.) K 48. členu
- v prvem odstavku se črta beseda »najkasneje«
- drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
Predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom se
priložijo revidirano besedilo navodila o uporabi zdravila iz 8.
točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, poročilo pooblaščenega zavoda o stranskih učinkih, poročilo in ocena
laboratorijskega preizkušanja in dopolnjeno mnenje iz 6.
točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, na zahtevo
pristojne komisije za zdravita pa tudi drugi podatki in dokumentacija iz 35. člena tega zakona.

Vlada želi s predlaganim amandmajem zlasti preprečiti zlorabe, da se na trgu ne bi pojavila zdravila, ki bodo imela na
ovojnini v slovenščini natisnjeno le ime, rok uporabe ter firmo
in sedež izdelovalca zdravila, vsi drugi podatki, vključno z
oznako previdnostnih ukrepov, pa bodo natisnjeni le v navodilu za uporabo.
5.) K 77. členu
- v tretjem odstavku se beseda »minister« nadomesti z besedami »Urad Republike Slovenije za zdravila«.

Obrazložitev:
S predlagano spremembo prvega odstavka želi predlagatelj
zagotoviti pravico, da se predlog za podaljšanje dovoljenja za
promet z zdravilom lahko vloži še pred njegovim potekom, s
čimer bo zagotovljena kontinuiteta registracije zdravila, saj
mora Urad Republike Slovenije za zdravila tudi o podaljšanju
dovoljenja odločiti v zakonsko določenem roku 120 dni. Ker je
pri podaljšanju dovoljenja postopek enostavnejši, bo registracija zdravila lahko pravočasna in podaljšana še pred iztekom
roka, za katerega je bila izdana. Če pa v besedilu ostane
beseda »najkasneje«, bo to odvzelo pravico predlagateljev, da
v roku 90 dni pred potekom dovoljenja za promet z zdravilom
sploh zaprosijo za njegovo podaljšanje, kar praktično
pomeni, da bo moralo dovoljenje najprej prenehati veljati,
šele nato bo lahko predlagatelj zaprosil za novega in ne le za
enostavnejše podaljšanje.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in izhaja iz nalog, ki jih bo
imel Urad Republike Slovenije za zdravila kot organ v sestavi
ministrstva za zdravstvo.
6.) K 85. členu
- v 2. točki drugega odstavka se za besedo »inšpekcije« doda
vejica in besedilo »Urada Republike Slovenije za zdravila«
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, upošteva pa naloge Urada
Republike Slovenije za zdravila v zvezi z zagotavljanjem kakovosti zdravil.

Vlada predlaga, da se sprejme besedilo drugega odstavka, ki
ga je predlagala že za drugo obravnavo. S sprejetjem amandmaja je v besedilu namreč izpuščeno anaiizno vrednotenje
kakovosti, kakor tudi možnost vpogleda v ustreznost pogojev
za proizvodnjo in promet zdravila.

7.) K 92. členu
- beseda »minister« se nadomesti z besedami »Urad Republike Slovenije za zdravila«.
Obrazložitev:

Dosedanja praksa je pokazala, da proizvajalci pogosto ne
prijavljajo niti sprememb tehnološkega postopka niti sprememb kontrolne tehnologije. V petih letih prometa z zdravilom lahko nastanejo takšne spremembe, ki bistveno vplivajo
na njegovo kakovost, lahko pa celo na njegovo ustreznost.

Amandma je redakcijske narave, izpeljuje pa osnovno zamisel, da bo dovoljenja za izdelavo in za promet izdajal Urad
Republike Slovenije za zdravila, zato mora imeti tudi pristojnost, da bo dovoljenja tudi odvzel.
8.) K 93. členu
- beseda »minister« se v napovednem stavku nadomesti z
besedami »Urad Republike Slovenije za zdravila«

Razen navedenega se v analizi in nadzoru zdravil uporabljajo
čedalje bolj specifične tehnike, ki jih dobri proizvajalci tudi
upoštevajo (na primer kapilarna elektroforeza). Opustitev
nadzora kakovosti pri obnovi registracije preprosto ne upošteva sodobnih trendov v razvoju farmakoterapije, kar gotovo
ni namen dobrih proizvajalcev, temveč lahko koristi le strokovnim šarlatanom, ki jim je glavna motivacija zaslužek. Zato
Vlada predlaga, da se tudi pri podaljšanju registracije zdravil
predloži analizne podatke o kakovosti zdravil, čeprav ima
komisija za zdravila pravico zahtevati dodatne podatke in
dokumentacijo. Vendar pa je primerneje predložitev teh
podatkov določiti kot brezizjemno obveznost predlagateljev,
saj se bo na ta način postopek izdaje dovoljenja za promet z
zdravili lahko bistveno skrajšal, predlagatelj bo namreč zahtevane podatke lahko vnaprej pripravil.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in je predlagan iz enakih
razlogov, kot so navedeni v obrazložitvi amandmaja k 92.
členu predloga zakona.
9.) K 104. členu
- v prvem odstavku se za besedo »minister« doda besedilo
»oziroma Urad Republike Slovenije za zdravila«, črta pa se
besedilo: »kasneje pa...«
- doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

4.) K 66. členu
- drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: Na manjših
stičnih ovojninah posameznih zdravil, na katerih ni mogoče
navesti vseh podatkov iz prejšnjega odstavka, je treba navesti
najmanj podatke iz 1., 7„ 8. in 10. točke prejšnjega odstavka.
,4*
Obrazložitev:

Urad za zdravila se organizira kot organ v sestavi ministrstva
za zdravstvo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in omogoča, da bo ministrstvo za zdravstvo lahko zakon začelo uresničevati takoj, po
organizaciji Urada Republike Slovenije za zdravila pa bo te
naloge opravljal Urad. Sprejeto besedilo 104. člena namreč
dvoumno določa, da bo verifikacijo opravljalo eno leto ministrstvo, šele kasneje pa Urad Republike Slovenije za zdravila,
ne glede na to, da bo organiziran že v treh mesecih po
veljavnosti zakona.

Vlada predlaga, da se sprejme besedilo, ki ga je predlagala že
za drugo obravnavo, saj je z njim omogočena le izjema od
splošnega pravila, ki naj bi veljala le za manjše stične ovojnine. Besedilo, ki ga je sprejel Državni zbor, pa izjemo
dopušča veliko širše, za vse vrste ovojnin. Smisel navedbe
določenih podatkov na ovojnini zdravil je v ohranitvi njihove
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Poslovnik

varuha

človekovih

pravic

- EPA 1223

Varuh človekovih pravic v prilogi skladno z 51. členom zakona o varuhu človekovih pravic (Uradni list
RS št. 71/93, pop. 15/94) ponovno pošilja v mnenje
poslovnik varuha človekovih pravic.

Strokovna služba varuha je v spremenjenem besedilu poslovnika večino pripomb oziroma priporočil,
ki izhajajo iz mnenja odbora, upoštevala.
Hkrati Varuh prosi, da se mnenje pristojnega delovnega telesa k poslovniku posreduje v čimkrajšem
času, da se bo poslovnik lahko objavil v Uradnem
listu.
Pri obravnavi poslovnika v pristojnem delovnem
telesu bosta sodelovala:

Odbor Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje je poslovnik že obravnaval na svoji seji dne
13. 9. 1995 in k poslovniku sprejel mnenje, v katerem je k besedilu posameznih členov poslovnika
sprejel nekatere ugotovitve, popravke in priporočila, ter varuhu priporočil, da v smislu pripomb
dopolni poslovnik in ga ponovno predloži v mnenje
odboru.

- g. Ivan Bizjak, varuh človekovih pravic in
- ga. Bojana Kvas, generalna sekretarka varuha
človekovih pravic.

Na podlagi 51. člena Zakona o varuhu človekovih pravic (Ur. I.
RS, št. 71/93, popr. 15/94) in po pridobitvi mnenja odbora
Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko in
pravosodje št
z dne
sprejemam

4. člen
Vprašanja organizacije službe in načina dela varuha, ki niso
urejena z zakonom in s tem poslovnikom, se uredijo z drugimi
splošnimi akti varuha.
5. člen

POSLOVNIK
varuha človekovih pravic

Varuh sodeluje s sorodnimi ustanovami in njihovimi združenji
v drugih državah ter z ustreznimi mednarodnimi organizacijami.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

6. člen

Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: varuh), določa delitev
podrtij ter postopek z vlogami.

Varuh obvešča javnost o svojem delu prek rednih letnih ali
posebnih poročil, s predstavitvijo dela na novinarskih konferencah, s sporočili sredstvom obveščanja, z objavami poročil
in predlogov v javnih glasilih in s posebnimi publikacijami.

2. člen
Varuh posluje v slovenskem jeziku.

Pri tem upošteva varuh predpise o varovanju tajnosti podatkov in zaupno naravo postopka v skladu z zakonom.

Kdor ne obvlada slovenskega jezika, lahko vloži pobudo pri
varuhu v svojem jeziku.

7. člen

3. člen

Varuh obvešča javnost neposredno ali prek kabineta.

Varuh ima okrogel pečat. Pečat ima v sredini grb Republike
Slovenije, okrog njega pa napis »Republika Slovenija Varuh
človekovih pravic«.

8. člen
Postopek pri varuhu je zaupen.
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Pobudnika in organ, na katerega se pobuda nanaša, varuh po
končanem postopku seznani o svojih ugotovitvah s končnim
poročilom.

- organizacije in vrste postopkov državnih in drugih organov, do katerih ima pooblastila ter
- zaokroženosti strokovnih področij.

Varuh nobenemu udeležencu postopka ni dolžan omogočiti
vpogleda v spis.

12. člen
V zvezi s svojim delom ima namestnik na področjih, za katera
je pristojen, vsa pooblastila, ki jih daje zakon varuhu.

ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA
9. člen

Funkcionarjem in uslužbencem urada varuha lahko da varuh
za dejanja, ki jih opravljajo, splošna ali posamezna pooblastila.

Služba varuha človekovih pravic je organizirana v Uradu
varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: urad varuha).

13. člen

Urad varuha sestavljajo:

Varuh, namestniki, funkcionarji in pooblaščeni uslužbenci
urada varuha imajo službene izkaznice s fotografijo, podatki o
identiteti in navedbo pooblastil.

1. Kabinet varuha
2. Služba generalnega sekretarja
3. Strokovna služba varuha

Obrazec izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše
varuh.

Kabinet varuha skrbi za potek obravnave pobud in opravlja
administrativno-tehnične, informacijske in druge naloge, ki
so potrebne za opravljanje nalog iz pristojnosti varuha in
namestnikov varuha.

Za izdajanje izkaznic in evidenco o izdanih izkaznicah skrbi
generalni sekretar varuha.
14. člen

Delo kabineta varuha organizira in vodi vodja kabineta po
navodilih varuha.

Delovni čas urada varuha določi varuh tako, da je usklajen z
delovnim časom državnih organov.

Služba generalnega sekretarja opravlja samostojno ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci vse naloge na organizacijskem,
pravnem, upravnem, materialnem, finančnem in kadrovskem
področju, ki so potrebne za delovanje urada varuha.

15. člen
Varuh lahko opravlja svoje delo tudi zunaj svojega sedeža.
16. člen

Strokovna služba varuha vodi vodja strokovne službe.

Varuh in namestniki varuha opravljajo razgovore s strankami
v predhodno dogovorjenem času.

Urad varuha vodi generalni sekretar varuha.
10. člen

Če razgovor ni bil predhodno dogovorjen, pobudnik pa kljub
temu želi razgovor, ga opravi s strokovnim sodelavcem ali
svetovalcem, ki ga določi generalni sekretar.

Generalni sekretar ima glede vodenja dela urada in delovnih
razmerij pravice in dolžnosti predstojnika republiškega upravnega organa v skladu z zakonom, razen če z zakonom o
varuhu človekovih pravic ali akti varuha ta pristojnost ni
izrecno določena varuhu človekovih pravic.

17. člen
»
Pobude za začetek postopka pri varuhu ter druge vloge in
dopise sprejema glavna pisarna.

Generalni sekretar je odredbodajalec za uporabo sredstev za
delo urada varuha.
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren varuhu.

POSTOPEK

Generalnega sekretarja v njegovi odsotnosti nadomešča
vodja kabineta varuha ali drug delavec, ki ga določi varuh.

18. člen

11. člen

Postopek za ugotavljanje kršitve človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oziroma druge nepravilnosti se začne na pobudo.

Zadeve iz pristojnosti varuha se delijo na naslednja področja:
*-

Pobudo za začetek postopka lahko da vsakdo, ki meni, da so
mu z aktom ali dejanjem državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.

ustavne pravice
omejitve osebne svobode
socialna varnost
delovno pravne zadeve
upravne zadeve
sodni postopki
okolje in prostor
gospodarske javne službe
stanovanjske zadeve.

Varuh lahko začne postopek tudi na lastno pobudo.
Na lastno pobudo začne postopek, če gre za posebej pomemben primer kršitve človekovih pravic ali temeljnih svobosčii)
oziroma druge nepravilnosti.
Če v posamični zadevi varuh začne postopek na lastno
pobudo, je za začetek postopka potrebno soglasje prizadetega.

Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov.
Zadeve, ki se ne razvrstijo v posamezno področje, obravnava
kabinet varuha.

19. člen

Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuh, ob
upoštevanju:

Pobuda za začetek postopka se praviloma vloži pisno.

- vsebinske povezanosti problematike,

Na zahtevo pobudnika pobudo sprejme na zapisnik strokovni
sodelavec ali svetovalec, ki ga določi generalni sekretar.
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V nujnih primerih lahko varuh sprejme pobudo tudi po telefonu.

so dejansko stanje in stališča prizadetih strani razvidna iz
dokumentacije, priložene k pobudi za začetek postopka.

Takšno pobudo je dolžan pobudnik vložiti pozneje v pisni
obliki. Če je ne vloži v enem mesecu, se postopek lahko
ustavi.

Odločitev vsebuje ugotovitev dejanskega stanja, presojo o
kršitvi človekovih pravic ali temeljnih svoboščin oz. drugi
nepravilnosti ter način, kako naj se kršitve oz. nepravilnosti
odpravijo.

20. člen

29. člen

Pobuda za začetek postopka mora biti podpisana in označena
z osebnimi podatki pobudnika. Vsebovati mora naslednja
dejstva in dokaze:

Varuh začne preiskavo s sklepom o preiskavi.

- državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilca javnih
pooblastil (v nadaljnjem besedilu: organ), na katerega se
pobuda nanaša,

Sklep o preiskavi vsebuje zlasti:

30. člen

- navedbo človekove pravice ali temeljne svoboščine, ki je
bila kršena, oziroma nepravilnosti pri poslovanju organa,
- dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda,
- navedbo pravnih sredstev, ki jih je v zadevi že uporabil.

- povzetek pobude in navedb organa, na katerega se pobuda
nanaša,
- navedbo ravnanja, ki domnevno pomeni kršitev človekovih
pravic ali temeljnih svoboščin oz. drugo nepravilnost,
- osebe, ki bodo opravile preiskavo.

Če pobudo v imenu prizadetega vloži kdo drug, je treba k
pobudi priložiti soglasje oziroma pooblastilo prizadetega.

31. člen

21. člen

Varuh lahko prekine preiskavo, če ugotovi, da je bila zadeva
rešena na drug način, če pobudnik neupravičeno ne sodeluje
v postopku ali je iz njegovih dejanj razvidno, da ne kaže
zanimanja za nadaljevanje preiskave.

Na vloge in druge dopise, ki nimajo narave pobude za začetek
postopka, odgovarja generalni sekretar ali vodja kabineta.

S prekinitvijo se postopek obravnave pobude zaključi.

22. člen

S prekinitvijo se seznani pobudnika in organ, na katerega se
pobuda nanaša.

Če je pobuda nepopolna ali nerazumljiva, se pobudniku
določi primeren rok za dopolnitev oziroma popravo.

32. člen

23. člen

Po opravljeni preiskavi varuh izdela osnutek poročila o svojih
ugotovitvah in ga pošlje prizadetim strankam. Te lahko v roku,
ki ga določi varuh, pošljejo svoje pripombe ali predloge za
dopolnitev ugotovitev v poročilu.

Če je za ugotovitev, razjasnitev ali presojo kakšnega dejstva,
ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno znanje,
ki ga urad varuha nima, se v postopek lahko vključi izvedenec.
O vključitvi izvedenca odloči varuh.

V nujnih primerih ali kadar presodi na podlagi dokumentacije,
s katero razpolaga, da so dejstva nesporna, lahko varuh
sprejme svoje ugotovitve in predloge brez predhodnega preverjanja iz prejšnjega odstavka.

24. člen
Ob upoštevanju neformalnosti narave postopka pri varuhu se
v tem postopku glede izločitve, zapisnika, vabil, vročanja,
štetja rokov in ugotovitvenega postopka smiselno uporabljajo
določbe zakona o splošnem upravnem postopku.

33. člen
Varuh v končnem poročilu navede svojo oceno dejstev in
okoliščin posameznega primera in ugotovi, ali je šlo v obravnavanem primeru za kršitev človekovih pravic ali temeljnih
svoboščin ter na kakšen način so bile kršene oziroma ali je šlo
za drugo nepravilnost.

25. člen
Pred odločitvijo o načinu obravnavanja pobude lahko varuh
opravi potrebne poizvedbe. V ta namen zahteva od pristojnih
organov, da mu v določenem roku pošljejo pojasnila, informacije in druge podatke.

Varuh hkrati predlaga način, s katerim naj se odpravi ugotovljena nepravilnost. Pri tem lahko predlaga, da organ ponovno
izvede določen postopek v skladu z zakonom, predlaga povrnitev škode ali predlaga drug način odprave nepravilnosti, ki
je bila povzročena posamezniku. Pri tem ne posega v civilnopravne pravice, ki jih ima posameznik za povrnitev škode.

26. člen
Kadar je to možno, si varuh ves čas postopka prizadeva za
sporazumno rešitev zadeve s poravnavo.

V končnem poročilu se varuh opredeli tudi do morebitnih
pripomb prizadetih strank k osnutku poročila, ki niso bile
upoštevane.

Ob poravnavi se postopek s pobudo zaključi.
Dosežena poravnava ne pomeni, da varuh ne sprejme svojih
ugotovitev in predlogov ter jih ustrezno obravnava v skladu z
zakonom.

Varuh lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper
uslužbence organov, ki so zakrivili ugotovljeno nepravilnost.

27. člen
34. člen

Glede na ugotovljeno dejansko stanje lahko varuh v vsaki fazi
postopka vsakemu organu pošlje svoje mnenje o zadevi, ki jo
obravnava, ne glede na vrsto in stopnjo postopka, ki teče pred
temi organi.

Varuh oziroma oseba, ki jo varuh pooblasti, lahko vstopi v
uradne prostore vsakega državnega organa, organa lokalne
skupnosti ali nosilca javnih pooblastil.

28. člen

V zvezi s svojim delom ima varuh oziroma oseba, ki jo varuh
pooblasti, pravico vpogleda v podatke in dokumente iz pristojnosti državnih organov.

Varuh o pobudi odloči po skrajšanem postopku, zlasti kadar
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35. člen

38. člen

Varuh lahko pregleda zapore ali druge prostore, v katerih so
osebe, ki jim je odvzeta prostost, ter druge zavode z omejeno
svobodo gibanja.

Varuh lahko ob pogojih, ki jih določa zakon, vloži pred ustavnim sodiščem ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo,
ki jo obravnava.

Varuh ima pravico, da opravi razgovor z osebami v zavodih iz
prejšnjega odstavka brez navzočnosti drugih oseb.

Ustavno pritožbo vloži s soglasjem tistega, katerega človekovo pravico ali temeljno svoboščino varuje v posamični
zadevi.

Pregledi se lahko opravijo brez predhodne najave.

39. člen

Osebe za razgovor se lahko izberejo na ustrezno naključen
način.

O prejetih pobudah in njihovi obravnavi se vodi statistika.

36. člen

40. člen

Pri obravnavanju širšega vprašanja, ki je pomembno za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno
varnost državljanov, varuh pridobi od pristojnih organov
informacije in stališča o obravnavanem vprašanju.

Letno poročilo vsebuje ugotovitve o stopnji spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti
državljanov v Republiki Sloveniji, opis bistvene problematike,
statistični pregled prejetih, obravnavanih in zaključenih vlog,
opis posameznih značilnih primerov kršitev oziroma nepravilnosti ter poročilo o drugih aktivnostih varuha.

Po proučitvi vprašanja lahko varuh pripravi mnenje s predlogi
in priporočili.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Mnenje pošlje pristojnemu organu, lahko pa tudi državnemu
zboru in vladi Republike Slovenije.

41. člen

DRUGE DOLOČBE

Obravnava pobud, vloženih pred uveljavitvijo tega poslovnika,
se nadaljuje in zaključi skladno z določili tega poslovnika.

37. člen

42. člen

Varuh lahko v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava,
vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil.

Ta poslovnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Poslovnik varuha človekovih pravic je izdelan na podlagi 2.
odstavka 10. člena in 51. člena zakona o varuhu človekovih
pravic (Uradni list RS, št. 71/93 in popr. 15/94). Skladno z 51.
členom zakona sprejme varuh poslovnik po predhodnem
mnenju pristojnega delovnega telesa državnega zbora.

čij ter postopek z vlogami. 11. člen poslovnika pa določa, da
se zadeve iz pristojnosti varuha delijo na posamezna
področja. V nadaljevanju so področja taksativno navedena.
Področja so določena glede na pripad zadev in uveljavljeno
prakso. Določeno je, da je za vsako področje pristojen eden
izmed namestnikov ter da podrobnejšo delitev posameznega
področja določi varuh ob upoštevanju vsebinske povezanosti
problematike, organizacije in vrste postopkov državnih in
drugih organov, do katerih ima pooblastila ter zaokroženosti
strokovnih področij.

Odbor Državnega zbora za notranjo politiko in pravosodje je
na svoji seji dne 13. 9. 1995 že obravnaval poslovnik varuha
človekovih pravic in k poslovniku varuha sprejel mnenje, v
katerem je k besedilu posameznih členov poslovnika sperjel
nekatere ugotovitve, pripombe in priporočila. Varuhu je v
mnenju priporočil, da -pripombe k navedenim poslovniškim
določbam prouči in jih, če bo tako presodil, tudi upošteva pri
dodelavi teh določb.«

Na priporočilo odbora je dikcija 7. člena poslovnika dopolnjena tako, da je v členu jasno določeno, da varuh obvešča
javnost neposredno ali prek kabineta.
V 15. členu poslovnika je skladno s pripombo odbora bolj
nedvoumno predvidena možnost varuha, da lahko posluje
oziroma opravlja svoje delo tudi zunaj svojega sedeža. Ob tem
je potrebno poudariti, da pri tem ni mišljena vzpostavitev
organizacijske oblike delovanja službe zunaj sedeža, kot neke
stalne ali občasne enote. Gre za način dela, ki ga uvajamo z
namenom, da bi ljudem izven sedeža Urada varuha človekovih pravic olajšali možnost za razgovor z varuhom in njegovimi namestniki. Dosedanje izkušnje so pokazale, da sta odziv
in zanimanje ljudi za tak način dela varuha izredna.

Večino pripomb oziroma priporočil, ki izhajajo iz navedenega
mnenja, smo upoštevali ter z njimi dopolnili oziroma uskladili
besedilo posameznih členov poslovnika.
Posebej želimo poudariti, da smo pri dopolnitvi oziroma
uskladitvi členov posebno pozornost namenili ugotovitvi oziroma priporočilu odbora, ki se je nanašala na povzemanje
besedila zakonskih določb v poslovniku. Tako je v dopolnjenem besedilu poslovnika v največji možni meri opuščeno
povzemanje zakonskih določb, vendar pa se v poglavju »///.
Postopek« v primerih, ko zakonsko normo v poslovniku
podrobneje razdeljujemo, po našem mnenju povzemanju
nekaterih zakonskih določb zaradi jasnosti besedila ni
mogoče povsem izogniti.

Varuh je sledil priporočilu odbora, ki se je nanašalo na besedilo 18. člena poslovnika tako, da je v prvem odstavku navedel, da se postopek za ugotavljanje kršitve človekovih pravic
ali temeljnih svoboščin oziroma drugih nepravilnosti začne na
pobudo, v drugem odstavku citiranega člena pa je navedeno,
da pobudo za začetek postopka lahko vloži vsakdo, ki meni,
da so mu z aktom ali dejanjem državnega organa, organa
lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Ravno tako je bila
upoštevana pripomba odbora k prvi alinei 20. člena tako, da je
namesto termina »drugega nosilca oblasti« uporabljena
zakonska dikcija »nosilec javnih pooblastil«.

V nadaljevanju podrobneje pojasnjujemo, kako smo v spremenjenem besedilu upoštevali pripombe in priporočila
Odbora za notranjo politiko in pravosodje.
V prvem členu, ki napoveduje vsebino akta, je upoštevana
pripomba odbora, ki se je nanašala na upoštevanje 51. člena
zakona tako, da je v besedilu člena določeno, da poslovnik
ureja organizacijo in način dela varuha, določa delitev podroporočevalec, št. 43

102

Obe določili sta sicer zakonski normi, povzeti iz zakona o
ustavnem sodišču, navedeni pa sta v poslovniku zaradi celovitega prikaza pristojnosti varuha na enem mestu.

V 34. členu je upoštevana zakonska dikcija tako, da je v prvi
vrsti prvega odstavka namesto besede »presoja« navedena
beseda -ocena«, v drugi vrsti istega odstavka pa je namesto
besede »presodi« navedena beseda »ugotovi«.

Glede pripombe odbora, ki se je nanašala na vprašljivost 31.
člena in njegovo skladnost s 33. členom, pa poudarjamo, da je
ni mogoče upoštevati. Dejstvo namreč je, da na podlagi 28.
člena zakona varuh pri sprejemu pobude za začetek postopka
opravi potrebne poizvedbe in na tej podlagi sklene, kako bo v
nadaljevanju s pobudo ukrepal. Navedeno je potrebno tudi
zaradi spoštovanja načela Audiatur et altera pars. Navedbe
organa, pridobljene s poizvedbami pred odločitvijo o preiskavi, pa je zaradi celovitosti prikaza predmeta preiskave
potrebno vključiti v sklep o preiskavi. Glede na gornje varuh
tej pripombi odbora ni sledil.

Upoštevano je tudi priporočilo odbora, ki se je nanašalo na
43. člen poslovnika, ki določa, kaj vsebuje letno poročilo.
Pripomba je upoštevana v celoti tako, da so med elementi, ki
jih vsebuje letno poročilo, navedene tudi ugotovitve o stopnji
spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o
pravni varnosti državljanov v Republiki Sloveniji.

i

Skladno z napotilom odbora naj se v besedilu poslovnika
čimbolj ognemo prepisovanju zakonskih določb, so črtani 26.
člen, prva dva odstavka 37. člena, 38. člen in 41. člen poslovnika, zaradi česar je oštevilčenje ostalih členov poslovnika
ustrezno spremenjeno.

Odbor za notranjo politiko je ob prvi obravnavi poslovnika
varuha človekovih pravic sprejel tudi sklep, s katerim »priporoča Varuhu človekovih pravic, da v smislu pripomb Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve ter odbora dopolni
poslovnik in ga ponovno predloži v mnenje odboru za njegovo prvo naslednjo sejo«. Varuh človekovih pravic je navedenemu priporočilu sledil, zato pošiljamo Odboru za notranjo
politiko in pravosodje dopolnjeno in spremenjeno besedilo
poslovnika v ponovno obravnavo.

Posebej želimo navesti, da sta v poslovniku ohranjeni določbi,
ki se nanašata na pristojnost varuha, da v zvezi s posamično
zadevo, ki jo obravnava, lahko vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za
izvrševanje javnih pooblastil ter na njegovo pristojnost, da ob
pogojih, ki jih določa zakon, vloži pred ustavnim sodiščem
ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava.
BELEŽKE:
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Poročilo Odbora za gospodarstvo h gradivu »Problematika malega gospodarstva in zaščita
upnika«
Gospod Grah je člane Odbora za gospodarstvo seznanil tudi s
pripombami in predlogi OZS glede nadaljnjega razvoja
pospeševalne mreže za malo gospodarstvo. Predlagajo, da se
v čim večji meri izkoristijo že obstoječe institucije in njihova
lokalna razporejenost (npr. kadrovski potencial in dejavnosti
območnih obrtnih zbornic) ter tako optimalno uporabijo sicer
relativno skromna sredstva, ki so namenjena za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva in za svetovalno dejavnost. Ob
tako zastavljenem konceptu se ne bi celotna pozornost usmerila zgolj v to, kako vzpostaviti novo organiziranost in s kakšnimi ustanovami (uradi, zavodi), temveč predvsem v izvajanje
same vsebine pospeševalne dejavnosti.

Poročilo
h gradivu »Problematika malega gospodarstva in zaičita
upnika«
Odbor za gospodarstvo je na svoji 71. seji dne 12.9.1995, ki je
potekala na celjskem sejmišču v okviru Mednarodnega obrtnega sejma, obravnavala problematiko malega gospodarstva
s posebnim poudarkom na zaščiti upnika. Odbor je navedeno
problematiko obravnaval na pobudo Obrtne zbornice Slovenije.
Člani odbora so bili seznanjeni s pisnim gradivom Obrtne
zbornice Slovenije z naslovom »Zaščita upnika«.

Predsednik OZS je poslance tudi zaprosil za pomoč pri sprejemanju zakona o poklicnem izobraževanju, saj so v zbornici
zainteresirani za čimprejšnji sprejem zakona in njegovo realizacijo v praksi. V imenu članov odbora je pobudo sprejel
predsednik odbora, g. Horvat.

Gradivo Obrtne zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu
OZS) je predstavil predsednik OZS, gospod Miha Grah. V
gradivu zbornice opozarja, da je finančna nedisciplina eden
največjih problemov, s katerimi se srečujejo obrtniki in ostali
mali podjetniki. Podaja tudi primerjalni prikaz ureditve zaščite
upnikov v sosednjih državah.

Minister za finance, mag. Mitja Gaspari, je v odgovoru na
zahteve in predloge OZS poudaril:

Gospod Grah je poudaril, da v načelu sicer soglašajo z opredelitvijo, da naj tudi vprašanje finančne nediscipline ureja trg,
vendar pa so prepričani, da bi bilo zaradi nekaterih specifičnosti, povezanih s tem, da je slovensko gospodarstvo v tranzciji, potrebno sprejeti dodatne ukrepe oz. instrumente, ki bi
zavarovali upnike.
V Obrtni zbornici Slovenije predlagajo:
- sprejem ustrezne zakonodaje, vsaj v prehodnem obdobju
nekaj let, po kateri bi določili obligatorne roke plačila obveznosti. Pri tem bi morali biti gospodarski subjekti izenačeni
glede možnosti zavarovanja plačil in načinov plačevanja;
- gospodarski subjekt, ki bi imel blokiran žiro račun, ne bi
smel v času blokade izdajati novih naročil. Tak način poslovanja ni dovoljen v nobeni od primerjalnih držav (Italija, Avstrija,
Nemčija);
- zamudne obresti bi morale biti resnična kazen za slabega
plačnika, zato bi morale biti plačane pri vsaki prepozno plačani obveznosti;
- multilateralne kompenzacije bi morale biti obvezne za vse
gospodarske subjekte, ne glede na status;
- zakon o izvršilnem postopku je treba popraviti in ga izdelati
na način, da bo dejansko ščitil upnika, ne pa dolžnika;
- z ustrezno zakonodajo bi morali poskrbeti za informacije o
boniteti gospodarskega subjekta, ne glede na status podjetja.
Pri tem bi morale sodelovati poleg Agencije RS za plačilni
promet, nadziranje in informiranje tudi poslovne banke.

- da vlada ne razmišlja o uvedbi izrednih administrativnih
instrumentov (obligatornih plačilnih rokov), ker ti ne bi mogli
pomembneje prispevati k izboljšanju finančne discipline oz.
ne bi mogli razrešiti ključnega problema, to je izterjave dolgov. Ta problem je namreč mogoče učinkoviteje reševati s
spremembo ustrezne zakonodaje;
- obstoječa ureditev v zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji, ki je z vidika zaščite upnika temeljni zakon, je
nezadostna, saj ne zagotavlja aktivne vloge upnikov. V večini
stečajev v Sloveniji so večinski upniki banke, ki pa so premalo
aktivne. Predvsem niso zainteresirane za finančno reorganizacijo podjetij, kajti praviloma imajo svoje terjatve zavarovane
in jih dobijo s stečajem poplačane. Finančna reorganizacija
podjetij jih ne zanima, saj zaenkrat niso niti ustrezno organizirane, da bi se lahko intenzivno vključile v upravljanje podjetij.
Minister Gaspari je člane odbora seznanil, da vlada pripravlja
predloge za spremembo zakona o prisilni poravnavi, stečaja
in likvidaciji, s katerimi bo dan večji poudarek prisilni poravnavi in finančni reorganizaciji;
- zakon o izvršilnem postopku je za zaščito upnika zelo
pomemben zakon, vendar veljavni zakon izhaja iz osnovne
usmeritve in sicer zaščite dolžnika in ne prvenstveno upnika.
Zato se je v praksi mogoče izvršbam relativno dolgo izmikati,
pri čemer so upniki, zlasti manjši, v izrazito slabšem položaju.
Po mnenju ministra Gasparija bi morale spremembe zakona o
izvršilnem postopku odgovoriti na temeljno dilemo, do katere
mere je še smiselno ščititi dolžnika. S spremembami je treba
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s katerimi bo črtana omejitev sodelovanja v izvršilnem
postopku za fizične osebe - podjetnike. V funkciji hitrejšega
izvajanja izvršilnih postopkov pa razmišljajo tudi o uvedbi
izvensodne poravnave in funkcije sodnega izvršitelja.

izenačiti pravne osebe in fizične osebe - podjetnika. Premisliti pa bi veljalo tudi o možnostih za uvedbo izvensodnih
poravnav;
- v tesni povezavi z ureditvijo stečajnih postopkov in prisilne
poravnave je tudi problematika zamudnih obresti. V zvezi z
njimi je minister Gaspari poudaril, da zamudne obresti po
nepotrebnem multiplicirajo dolgove in bi jih bilo treba prenehati pripisovati, ko bi dosegle dvakratno realno vrednost
glavnice. Ta določba je bila sicer deležna nasprotovanj s
strani OZS pri obravnavi zakona o predpisani obrestni meri
zamudnih obresti in temeljni obrestni meri. V omenjenem
zakonu so v vladi hoteli tudi definirati pojem oderuštva, ker te
definicije ni mogoče najti v zakonu o obligacijskih razmerjih;
- nadaljnje učinkovito ukrepanje za zaščito upnikov je tesno
povezano s spremembami tako zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji ter zakona o izvršilnem postopku. V
pripravo sprememb tovrstne zakonodaje pa bi veljalo v večji
meri vključiti tudi obrtno in gospodarsko zbornico;
- določilo o vrstnem redu plačil, kot ga opredeljuje zakon o
Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, vsaj
posredno botruje plačilni nedisciplini, saj v bistvu ne rešuje
problema plačevanja računov. Obseg blokiranih žiro računov,
ki trenutno znaša okrog 50 mlrd tolarjev, realno sicer pada,
vendar je pri vsem tem v najslabšem položaju prav malo
gospodarstvo, ki je pri določenem vrstnem redu plačil na
zadnjem mestu. Kljub temu pa tega določila nima smisla
ukiniti prej, kot bodo sprejete spremembe zakona o izvršilnem postopku ter stečajni zakon. Tudi multilateralna prisilna
poravnava ni dovolj učinkovit instrument, kajti podjetja v take
kompenzacije ne prijavljajo vseh terjatev. Pričakovati pa je, da
bo kompenzacija tudi v bodočnosti obstajala kot instrument
poravnave terjatev, le da bo organizirana kot podjetniška in
ne kot državna funkcija;
- zakona o davčni službi in davčnem postopku bi morala
izenačiti male podjetnike in obrtnike z drugimi gospodarskimi
subjekti, kar je z zakonodajo, ki je v parlamentarni proceduri,
tudi predvideno. Ustrezno spremenjen bi moral biti tudi zakon
o upravnem postopku v delu, ki zadeva davčno službo;
- zakon o obligacijskih razmerjih je potrebno spremeniti
zato, ker se v poslovnem življenju pojavlja precejšnje število
novih institutov (npr. terminske pogodbe), ki še niso zakonsko regulirani;
- v zakonu o menici in zakonu o čeku po mnenju finančnega
ministra ni potrebno vnašati bistvenih popravkov;
- glede predloga obrtne zbornice, da bi morala država
z ustrezno zakonodajo poskrbeti za informacije o boniteti
gospodarskih subjektov, ne glede na njihov status, je mag.
Gaspari poudaril, da je zbiranje in posredovanje bonitetnih
informacij izrazito komercialna funkcija. Zato bi se morali
tako v obrtni kot tudi v gospodarski zbornici organizirati tako,
da bi se zbiranje tovrstnih informacij ter njihovo posredovanje
čimprej realiziralo. Hkrati je poudaril, da mora biti spremljanje
bonitete podjetij tudi v interesu bank, zato je predlagal, da
skušajo kot soustanovitelji in komitenti bank doseči, da bodo
banke nudile tudi tovrstne storitve. V tujini banke takšne
storitve nudijo prek t. im. »kreditnih birojev«, tako da njihovi
komitenti lahko v vsakem trenutku proti ustreznemu plačilu
pridobijo informacijo o kreditnih aranžmajih njihovega
poslovnega partnerja.

* * *
V razpravi so člani odbora opozorili na:
- nujnost vzpostavitve večje poslovne morale, saj zgolj
z zakoni ni mogoče v celoti rešiti problema finančne nediscipline;
- na potrebo, da se pospešijo stečajni postopki in da se
zagotovi, da bodo stečajni upravitelji razpolagali z več strokovnega znanja s področja poslovanja in pravnih razmerij;
- na smotrnost preureditve plačilnega prometa in postopnega prenosa na poslovne banke, kar bo omogočilo večjo
učinkovitost in vzpostavilo tudi možnosti za posredovanje
bonitetnih informacij o podjetjih;
- na problem selitve kapitala in dejavnosti iz podjetij na bypass podjetja ter o potrebnih ukrepih zoper takšno ravnanje,
o čemer je govoril tudi minister Gaspari;
- nakateri člani so opozorili tudi na nesistemski pristop pri
odpisu terjatev nekaterih podjetij (do Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije in Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije) ter dodeljevanje subvencij nekaterim
velikim družbenim podjetjem, kar sicer preprečuje njihov stečaj, hkrati pa prispeva k večji finančni nedisciplini, saj ta
podjetja praviloma niso solventna. Takšna ravnanja velja čimprej opustiti, podjetja pa čimprej lastninsko preoblikovati;
- na potrebo po čimhitrejših spremembah ustrezne zakonodaje, ki bodo zagotovile večjo finančno disciplino in zaščitile
upnika;
- na vprašanje, kako povezati že obstoječa sredstva za malo
gospodarstvo v najbolj učinkovit in racionalen sistem;
- na realizacijo sklepov Državnega zbora o spremembah
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
V razpravi je bil s strani predstavnika obrtne zbornice podan
predlog za večja sredstva, ki naj bi jih država namenila obrtnikom in podjetnikom kot intervencijska sredstva. Z njimi bi
lažje premostili probleme, ki v prehodnem obdobju nastajajo
zaradi velikega obsega neplačevanja.
V odgovor na omenjeno pobudo je državna sekretarka
v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti ga. Balohova povedala, da letošnja proračunska sredstva za kaj takšnega ne
zadoščajo, temveč si bo treba to možnost zagotoviti v proračunu za leto 1996. V Ministrstvu za gospodarske dejavnosti
stalno spremljajo vso problematiko, ki zadeva malo gospodarstvo. Intervencijskim rešitvam v zvezi s plačilno nedisciplino
sicer ne nasprotujejo, vendar pa menijo, da je učinkovitejša
pot ustrezna sprememba v sistemski zakonodaji. Tako v ministrstvu tudi pripravljajo predlog za spremembo zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, kjer je osnovno izhodišče
enakopraven položaj fizičnih in pravnih oseb.
Hkrati je državna sekretarka odgovorila tudi na pobudo predsednika Odbora za gospodarstvo, da bi odbor obravnaval
organiziranost in delovanje pospeševalne mreže za malo
gospodarstvo. Gradivo o tem bo ministrstvo odboru posredovalo takoj, ko bodo vanj vgradili pripombe in predloge dane
na posvetu na temo organiziranosti in delovanja pospeševalne mreže za malo gospodarstvo, ki je potekal v okviru
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju in ko bo ta dokument
usklajen na medresorski ravni.

Ustrezno aktivnost bi lahko za svoje člane in o njih izvajala
• tudi posamezna gospodarska združenja;
- minister je v zvezi s predlogi o administrativni določitvi
plačilnih rokov in reorganizaciji plačilnega prometa še opozoril na problem transakcijskih računov in se zavzel le za en
transakcijski račun, ki pa bi ga lahko gospodarski subjekti
odprli v večih bankah;

Državna sekretarka je soglašala z ugotovitvijo, da je sredstev,
ki jih država namenja za malo gospodarstvo, premalo, vendar
pa je možno z združitvijo virov financiranja in kadrovskih
potencialov zagotoviti njihovo smotrnejšo uporabo.

- glede selitve kapitala iz podjetja v podjetje oz. ustanavljanja by-pass podjetij v resornem ministrstvu pripravljajo spremembe ustreznih zakonskih določil, po katerih bo takšen
način pretoka kapitala mogoče preprečiti z obvezno delitveno
bilanco ter z ustreznimi določbami o registraciji podjetij.

* * *

Na pripombe in predloge OZS je odgovorila tudi predstavnica
Ministrstva za pravosodje, ga. Nelly Primožič. Njihovo ministrstvo orioravlia spremembe zakona o izvršilnem postopku,
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Člani odbora za gospodarstvo so ob zaključku razprave sprejeli naslednja
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ter jih predloži Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Čimprej pa naj pripravi tudi spremembe ostalih zakonov, ki
s svojimi določili posegajo na področje urejanja finančne
discipline in zaščite upnika.

PRIPOROČILA, STALIŠČA IN SKLEPE
1. Odbor se je seznanil z gradivom Obrtne zbornice Slovenije
in soglaša z oceno, da je plačilna nedisciplina in zaščita
upnika velik problem, kar še zlasti velja za obrtnike in male
podjetnike, zato je treba s sprejetjem sprememb ustrezne
zakonodaje zagotoviti boljše in učinkovito delovanje vseh
tistih institucij, katerih naloga je zagotavljanje pogojev za
vzpostavitev ustrezne finančne discipline.

3. Odbor predlaga vladi oz. Ministrstvu za finance, Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
da pri pripravi sprememb zakonodaje proučijo in smiselno
upoštevajo pripombe in predloge Obrtne zbornice Slovenije
ter pripombe in predloge, oblikovane v razpravi na seji odbora.

2. Odbor se je seznanil z informacijo ministra za finance,
mag. Mitja Gasparija, z informacijo Ministrstva za pravosodje
in Ministrstva za gospodarske dejavnosti o vzrokih za takšno
stanje in z razmišljanji o smereh za spremembe in dopolnitve
ustrezne zakonodaje.

4. Odbor priporoča Vladi RS, da že v fazo priprave sprememb
zakonodaje povabi k sodelovanju Obrtno zbornico Slovenije
in Gospodarsko zbornico Slovenije.
5. Odbor priporoča Združenju bank Slovenije, da razpravlja
o informaciji Obrtne zbornice Slovenije in prouči možnosti za
vzpostavitev službe, ki bo zainteresiranim gospodarskim subjektom nudila bonitetne informacije, oz. možnosti za delovanje »kreditnega biroja«.

Odbor podpira razmišljanja in predloge resornih ministrstev
in vlade in predlaga Vladi Republike Slovenije, da do konca
oktobra 1995 pripravi predlog sprememb zakona o izvršilnem
postopku in zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
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