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1. Glasovala sem proti odločbi večine, ker se ne strinjam z nosilnimi argumenti. Ker je to 
že tretja odločba, ki sledi nosilni odločbi št. Up-736/04 z dne 9.11.2006,1 sem se odločila 
pojasniti razloge svojega nestrinjanja.  
 
2. Odločba temelji na ugotovitvi, da je Vrhovno sodišče s tem, ko je zavrglo pritožnikovo 
revizijo, ne da bi bil pritožnik prej opozorjen na procesno omejitev pri vložitvi revizije in 
na njene posledice (bodisi s pravnim poukom v odločbi višjega sodišča bodisi s 
pozivom), nesorazmerno omejilo dostop do (Vrhovnega) sodišča in s tem kršilo 
pritožnikovo pravico do dostopa do sodišča iz prvega odstavka 23. člena Ustave. V 
odločbi Up-736/04 je še opozorilo na 12. člen ZPP, ki sodišču nalaga, naj stranko, ki 
nima pooblaščenca in ki iz nevednosti ne uporablja procesnih pravic, ki jih ima po tem 
zakonu, opozori, katera pravdna dejanja naj opravi. 
 
3. S tem stališčem se že iz pravnosistemskih razlogov ne morem strinjati. Revizija je 
izredno pravno sredstvo, Ustava pa o izrednih pravnih sredstvih ne govori. V skladu s 
25. členom Ustave je zagotovljeno le dvostopenjsko odločanje, v pravdnem postopku 
torej pritožba. Zato je v šestem odstavku 324. člena ZPP določeno, da mora sodba prve 
stopnje vsebovati tudi pravni pouk, v katerem mora biti naveden rok za pritožbo in pri 
katerem sodišču se pritožba vloži. Iz te zakonske določbe torej izhaja dolžnost sodišča 
prve stopnje, da stranko pouči o možnosti pritožbe proti odločitvi sodišča, kar je v skladu 
z navedeno ustavno določbo iz 25. člena Ustave. ZPP pa ne določa, da mora pritožbeno 
sodišče pravdno stranko poučiti o možnosti in načinu vložitve revizije kot izrednega 
pravnega sredstva.2 Po mojem mnenju taka zahteva ne izhaja ne iz Ustave ne iz EKČP. 
 
4. Da je revizija izredno pravno sredstvo, ni dvoma. Da je dostop do sodišča z izrednim 
pravnim sredstvom omejen, prav tako ne. Nadalje ni sporno, da samo pomembnejše 
zadeve sodijo pred Vrhovno sodišče. Zato revizije po ZPP ni zoper odločbe, katerih 
sporni predmet ne presega določenega zneska (praga), ki so manj pomembne, ki so 
začasne, zoper katere lahko stranka doseže pravno varstvo v petitorni pravdi (posestni 
spori, začasne odredbe itd.).  
 

 
1 Uradni list RS, št. 18/07. 
2 Tudi po stališču nemškega zveznega sodišča nižje sodišče v pravni pouk ni dolžno vključiti opozorila, da 
glede pravnega sredstva, vloženega na zvezno sodišče, obstaja obvezno odvetniško zastopanje (Galič, A. 
v Pravdni postopek: zakon s komentarjem (redaktorja Ude, L. in Galič, A.), 1. knjiga, Ljubljana, Uradni list, 
GV založba, 2005, str. 382, opomba), v nadaljevanju Komentar ZPP. 
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5. Glede navedenih omejitev Ustavno sodišče doslej ni imelo pomislekov.3 Problem pa 
je nastal, ko je ZPP uvedel omejitev postulacijske sposobnosti (obvezno zastopanje po 
odvetniku po tretjem odstavku 86. člena ZPP oziroma pravniški državni izpit po četrtem 
odstavku 86. člena ZPP). Razlog za to omejitev so večja kakovost sojenja, 
razbremenitev sodišč, pospešitev postopkov. Tudi Evropsko sodišče za človekove 
pravice (v nadaljevanju ESČP) se je izreklo za postulacijsko omejitev, vendar le pod 
pogojem, da je vzpostavljen ustrezen sistem brezplačne pravne pomoči za tiste, ki 
nimajo finančnih možnosti za zagotovitev odvetnika.4  
 
6. Ustavno sodišče je najprej pobudo, s katero je pobudnik izpodbijal tretji odstavek 86. 
člena ZPP, zavrnilo kot očitno neutemeljeno (sklep št. U-I-137/00 z dne 10.7.2003).5 
Nato pa je z zahtevo, da mora sodišče storiti vse, da bo stranka pozvana, da mora imeti 
odvetnika oziroma, da bo pozvana, da dokaže, da ima pravniški državni izpit,6 izničilo ti 
omejitvi. Na ta način je Ustavno sodišče dalo izrednemu pravnemu sredstvu naravo 
rednega in vsaj posredno uvedlo tristopenjsko redno sojenje. To gotovo ni ustavna 
zahteva, pa tudi k večji učinkovitosti sodnega varstva ne prispeva. In kar je najbolj 
pomembno, izničuje institut pravnomočnosti sodne odločbe.  
 
7. To pa ne velja za obveznost sodišča v prvostopenjskem in pritožbenem postopku. Po 
88. členu ZPP mora sodišče, če stranka vloži tožbo pri okrožnem sodišču po 
pooblaščencu, ki ni odvetnik oziroma oseba, ki ni opravila pravniškega državnega izpita, 
stranki s sklepom naložiti, da v roku, ki ni daljši od 15 dni, imenuje pooblaščenca v 
skladu z ZPP ali izjavi, da se bo zastopala sama, ter jo opozori na pravne posledice 
(zavrženje tožbe). ZPP v 89. členu nadalje določa, da mora prvostopenjsko sodišče v 
pravnem pouku navesti, da mora stranka v primeru, če bo vložila pritožbo po 
pooblaščencu, pooblaščenec biti oseba iz tretjega odstavka 87. člena ZPP, sicer bo 
sodišče pritožbo zavrglo. Za te primere torej veljajo specialne določbe o odpravi 
pomanjkljivosti. In sicer zato, ker gre za zahtevi iz prvega odstavka 23. (dostop do 
sodišča) in 25. člena Ustave (pravica do pritožbe). Za revizijski postopek takih določb ni. 
ZPP ima za primere, ko stranka ne ravna v skladu z navedenima zahtevama, zgolj 
določbo, po kateri sodišče takšno revizijo zavrže (91. člen ZPP). 
 
8. Obravnavanje izrednih pravnih sredstev z vidika pravice do sodnega varstva (prvi 
odstavek 23. člen Ustave) je zato napačno. Pravni pouk, v katerem naj bi pritožbeno 
sodišče opozarjalo na izredno pravno sredstvo pred Vrhovnim sodiščem, ne sodi med 
zahteve iz tega člena Ustave. Še več, takšno stališče bi, če bi bili dosledni, zahtevalo, da 
bi sodba druge stopnje morala vsebovati tudi pravni pouk o drugih izrednih pravnih 
sredstvih (obnova, tožba na razveljavitev sodne poravnave). Če pa je sodišče dolžno 
stranko pred zavrženjem opozoriti na to, na kakšen način lahko vloži revizijo, oziroma na 
pravne posledice nepravilno vložene revizije, to pomeni, da je njena vloga nepopolna, 
čeprav ni ne nerazumljiva in v njej tudi nič ne manjka. Zato jo mora sodišče zavreči kot 
nedopustno, ne pa je vrniti stranki v popravo kot "nepopolno" po108. členu ZPP.7  

                                            
3 Vrhovno sodišče vedno pogosteje zavrže revizije zaradi "nepravilne označitve spornega predmeta", kar 
pa ni predmet tega ločenega mnenja.  
4 Komentar ZPP, str. 367. 
5 Uradni list RS, št. 73/03 in OdlUS XII, 73. 
6 Vrhovno sodišče je sprejelo pravno mnenje, da takšna revizija ni nepopolna, temveč nedovoljena (glej 
Pravna mnenja, št. 1/02, str. 21). 
7 Če bi sledili tej argumentaciji, in ugotovili, da ZPP sodišču ne nalaga, naj stranko pred zavrženjem 
revizije opozori na omejitev iz tretjega odstavka 86. člena tega zakona, bi ob predpostavki, da je to 
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9. ESČP takšnih zahtev pri presoji 6. člena EKČP doslej še ni postavilo. ESČP vedno 
najprej prouči notranjo pravno ureditev in doslej ni izreklo, da bi moral biti dostop do 
tretje stopnje enak kot do pritožbene. 
 
10. ESČP omenjam zato, ker se na njegovo odločitev sklicuje že odločba Ustavnega 
sodišča št. Up-736/04. Za drugačen pristop k obravnavanju izrednih pravnih sredstev se 
je Ustavno sodišče namreč odločilo po tem, ko je ESČP izdalo sodbo v Zadevi 
Liakopoulou proti Grčiji, št. 20627/04 z dne 24. 5. 2006. Vendar ta odločba ni nosilna. V 
njej se ESČP sklicuje na zgodnejšo sodbo v zadevi Brualla Gómez de la Torre proti 
Španiji, št. 155/1996/774/975 z dne 19. 12. 1997.8 V njej se ESČP najprej sklicuje na 
svoje večkrat izraženo stališče, da ni njegova naloga, da sodi namesto sodišč držav 
pogodbenic. Razlaga notranjega prava je predvsem naloga domačih sodišč.  
 
11. Ko ESČP presoja posamezne primere, upošteva ureditev sodnega postopka v državi 
pogodbenici kot celoto ter vlogo najvišjega (vrhovnega) sodišča, pri čemer so pogoji za 
dostop do vrhovnega sodišča strožji kot do pritožbenega. V navedeni španski zadevi je 
prišlo do zvišanja vrednosti spornega predmeta, nad katerim je bilo izredno pravno 
sredstvo dovoljeno, in sicer že med postopkom s tem pravnim sredstvom. ESČP je 
ugotovilo, da je zakonodajalec zasledoval legitimen cilj, tj. preprečitev preobremenjenosti 
vrhovnega sodišča z manj pomembnimi zadevami. Ko je ESČP ugotovilo, da je bil 
strankin tožbeni zahtevek, preden je prišel na Vrhovno sodišče, obravnavan na dveh 
stopnjah (sodiščem prve stopnje v Madridu in pred Audencia Provincial), in sicer pred 
sodišči s polno jurisdikcijo (disposant de la plénitude de juridiction), je presodilo, da ni 
prišlo do kršitve 6. člena EKČP. 
 
12. V navedeni grški zadevi je ESČP Izhajalo iz enakih predpostavk in se sklicevalo na 
nosilne razloge iz navedene sodbe zoper Španijo. Vendar pa je bilo dejansko stanje 
drugačno. Grško vrhovno (Kasacijsko) sodišče je zavrglo izredno pravno sredstvo 
pritožnice zato, ker "ni dovolj jasno opredelila dejanskega stanja, na podlagi katerega je 
odločalo pritožbeno sodišče". To zahtevo je sprejela sodna praksa Vrhovnega sodišča in 
ni izhajalo iz zakona. Pritožnica je v izrednem pravnem sredstvu sicer povzela bistvene 
razloge sodišča druge stopnje in priložila izpodbijano sodbo. Kljub temu je bilo pravno 
sredstvo zavrženo. Takšno stališče je po mnenju ESČP preveč formalistično in je 
pritožnici preprečilo, da bi od vrhovnega sodišča dobila vsebinski odgovor na njeno 
zahtevo. ESČP je še poudarilo, da je navedeno stališče nesorazmerno z zastavljenim 
ciljem, ki naj zagotovi pravno varnost in učinkovito delovanje pravosodja (bonne 
administration de la justice).  
 
13. In kaj sledi iz prakse ESČP? Da so postopki v notranjem pravu različni in da ESČP 
spoštuje njihove posebnosti. Pomembno je le, da pravica, ki jo sicer zakon daje, ni tako 
nesorazmerno omejena, da je praktično izničena. Menim, da omejitev postulacijske 
sposobnosti stranke v revizijskem postopku ne sodi med omejitve, ki bi imele takšen 
učinek. 
 

                                                                                                                                        
opozorilo ustavna zahteva (kot to izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča), morali ugotoviti, da je ZPP v 
neskladju z Ustavo.  
8 Recueil 1997-VIII, str. 2956, par. 37 in sodbo v zadevi Bulut proti Avstriji z dne 22. 2. 1996, Recueil 1996-
II, str. 356, par. 29. 
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14. Zavedam se, da je tudi Ustavno sodišče zaradi preobilice ustavnih pritožb v 
zadevah, ki do Vrhovnega sodišča ne morejo priti, pogosto v vlogi usklajevalca sodne 
prakse, kar gotovo ni njegova naloga. Strinjam se sicer z restriktivnim pristopom 
Vrhovnega sodišča k razlagi določb o dovoljenosti revizije, vendar pa se njegova vloga 
usklajevalca sodne prakse iz leta v leto manjša (vedno manj je pravnih mnenj in načelnih 
pravnih mnenj občnih sej), kar vse prispeva k temu, da tudi na istem sodišču ni enotne 
sodne prakse. Zato bi zakonodajalec ob pripravah novele ZPP moral poiskati institut, ki 
bi Vrhovnemu sodišču omogočil učinkovito opravljanje te naloge. 
 
 
 
                                                                                                Sodnica 
                                                                              mag. Marija Krisper Kramberger 
 
 
 
 
                                                                                                Sodnik 
                                                                                        dr. Zvonko Fišer 
    
 
 
 


