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Odklonilno ločeno mnenje sodnika dr. Udeta 

 

 

Glasoval sem proti večinski odločitvi, da drugi odstavek 109. člena Zakona o obligacijskih razmerjih, ki 

daje državnemu tožilcu (prej javnemu tožilcu) pravico zahtevati ugotovitev ničnosti obligacijske 

pogodbe, ni v neskladju z ustavo. 

 

Drugi odstavek 109. člena Zakona o obligacijskih razmerjih, ki daje pravico zahtevati ugotovitev 

ničnosti obligacijske pogodbe tudi javnemu (sedaj državnemu) tožilcu, je bil vnešen v Zakon o 

obligacijskih razmerjih z novelo iz leta 1985 (Uradni list SFRJ, št. 39/85). Ta določba je bila vnešena v 

Zakon o obligacijskih razmerjih dejansko zaradi tega, da bi lahko javni tožilec zahteval ugotovitev 

ničnosti pogodb, s katerimi so na Kosovu pripadniki srbskega naroda prodajali nepremičnine 

Albancem. 

 

Istočasno je bila vnešen tudi v Zakon o pravdnem postopku 401.a člen, ki je pooblaščal javnega 

tožilca, da v roku dveh let vloži zahtevo za varstvo zakonitosti proti pravnomočni sodni odločbi, izdani 

v sporu, ki se nanaša na pogodbo o prometu nepremičnin. 

 

Obe določbi naj bi torej v določenem časovnem obdobju omogočili javnemu tožilcu posegati na 

področje prometa z nepremičninami zaradi tedaj ugotovljenega javnega interesa. Pravna stroka v 

tedanji Republiki Sloveniji je tem vsebinskim spremembam oziroma dopolnitvam Zakona o 

obligacijskih razmerjih in Zakona o pravdnem postopku nasprotovala. 

 

Ne glede na to okoliščino pa pooblastilo, kakršno vsebuje veljavni 109. člen ZOR, ni v skladu s 

pravnim sistemom, zlasti tudi ne s splošno svobodo ravnanja, ki izhaja iz ustavne pravice varstva 

pravic zasebnosti in zasebnostnih pravic, opredeljene v 35. členu in ki je na gospodarskem področju v 

74. členu opredeljena kot svobodna gospodarska pobuda. Državni tožilec je državni organ, ki je v 

tesni zvezi z izvršilno oblastjo (po 17. členu Zakona o državnem tožilstvu imenuje državne tožilce 

Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za pravosodje). 

 

Pooblastilo iz 109. člena ZOR daje torej izvršilni oblasti pravico nadzorovati svobodno oblikovanje 

obligacijskih razmerij. Pri tem pa sploh ni uzakonjen sistem evidence, ki bi omogočal državnemu 

tožilcu sistematičen vpogled in nadzor in ki bi mu tudi omogočal, da intervenira v zadevah, v katerih je 

posebej poudarjen javni interes. Tako pa bo povsem od morebitnih pobud prizadetih ali pa zaradi 

pragmatičnih političnih interesov izvršna oblast lahko intervenirala na področje svobodnega 

oblikovanja obligacijskih razmerjih. V prejšnjem pravnem sistemu je imel javni pravobranilec 

sistematičen pregled nad sklepanjem pogodb o prenosu nepremičnin med zasebnim in družbenim 

sektorjem in je lahko tudi interveniral, kadar je bil prizadet družbeni interes. Sedanja ureditev pa 

omogoča povsem nesistematično, v skrajnem primeru tudi politično motivirano intervencijo državnega 

tožilca. 

 

Zaradi tega nisem mogel glasovati za večinsko odločitev, ker sem mnenja, da tudi načela pravne 

države ne dopuščajo take nesistematične ureditve in tovrstnih pooblastil državnih organov. 

 

 
dr. Lojze Ude 

 

 

 


