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Glasovala sem za odločbo, s katero je Ustavno sodišče razveljavilo odločbo Senata za prekrške in 

Sodnika za prekrške v Ljubljani ter postopek o prekršku ustavilo. Ocenilo je, da je postopek o prekršku 

zastaral, saj je bila odločba odpravljena na pritožnikov naslov šele 5. 9. 2003, rok, ki ga zakon določa 

za absolutno zastaranje postopka o prekršku, pa je potekel že 19. 7. 2003. Predvidevam, da bo 

odločitev v strokovni javnosti naletela na precej različne odmeve, zato se mi zdi potrebno, da v 

ločenem mnenju prikažem še nekaj dodatnih pogledov na obravnavano problematiko. 

 

Odločitev temelji na dveh stališčih, ki sami po sebi ne moreta biti sporni. Prvo je, da mora država, 

potem ko v skladu s splošnim načelom sorazmernosti z določitvijo zastaralnega roka časovno omeji 

možnost, da njeni organi zaradi storjenega prekrška posegajo v človekove pravice in temeljne 

svoboščine posameznika, zagotoviti, da so pred iztekom roka opravljena vsa tista dejanja, ki so 

potrebna za učinkovanje njihove odločitve. Drugo stališče pa je, da odločba, s katero se posega v 

pravice posameznika, proti njemu ne more začeti učinkovati, dokler ni imel (vsaj) možnosti, da se z njo 

seznani. Čeprav se odločitev z vprašanjem pravnomočnosti neposredno ne ukvarja, pa so se že v 

razpravi pojavljali očitki, da se z njo ruši koncept pravnomočnosti. Splošno sprejeto stališče naj bi bilo, 

da postanejo odločbe, izdane na zadnji stopnji, pravnomočne že z dnevom izdaje, s trenutkom 

pravnomočnosti pa zastaranje postopka o prekršku preneha teči.  

 

Pravnomočnost je nedvomno eden od najpomembnejših institutov procesnega prava. Ker pa se v 

zvezi z njo odpira vrsta zapletenih teoretičnih vprašanj, se bom omejila samo na tiste vidike, ki so za 

obravnavano problematiko pomembni. S pravnomočnostjo pridobi sodna odločba avtoriteto ("pravno 

moč"), s katero zavezuje vse, na katere se nanaša, ter preprečuje, da bi se o pravnomočno razsojeni 

stvari ponovno odločalo. Podlago za to daje tudi Ustava, ki v 158. členu določa, da je mogoče pravna 

razmerja, urejena s pravnomočno odločbo državnega organa, odpraviti, razveljaviti ali spremeniti le v 

primerih in po postopku, določenih z zakonom. Na nastop pravnomočnosti vežejo procesni zakoni za 

različne subjekte različne pravne posledice, pri tem pa ne dajejo jasnega odgovora na vprašanje, kdaj 

pravnomočnost nastopi. Za odločbe, izdane na prvi stopnji, sicer določajo, da postanejo 

pravnomočne, ko jih ni mogoče več izpodbijati s pritožbo,[1] vendar že v zvezi s tem nastanejo težave, 

če rok za pritožbo ne poteče za obe stranki istega dne. Še bolj sporno pa je vprašanje, kdaj postanejo 

pravnomočne inštančne odločbe, ki jih po zakonu ni več mogoče izpodbijati s pritožbo ali kakšnim 

drugim rednim pravnim sredstvom. 

 

Na področju civilnega procesnega prava se je po uveljavitvi Zakona o pravdnem postopku iz leta 1957 

(Uradni list FLRJ, št. 4/57 in nasl.) razvila razprava o tem, kdaj nastopi pravnomočnost, v povezavi z 

vprašanjem tako imenovane enotne ali deljene (Juhart je uporabljal izraz "deljive") pravnomočnosti. 

Juhart je v svojem sistemu civilnega procesnega prava iz leta 1961[2] zastopal stališče, da postanejo 

sodne odločbe formalno (in s tem tudi materialno)  pravnomočne[3] za vsako stranko posebej:  

prvostopenjske takrat, ko je posamezna stranka ne more več izpodbijati s pritožbo, sodbe, ki jih ni 

mogoče izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi,[4] pa z vročitvijo vsaki stranki. Triva je nato v prvi izdaji 

svoje knjige[5] razvil koncept enotne pravnomočnosti. Glede odločb vrhovnih sodišč (in pritožbenih 

sodišč, če proti njim ni dopustna revizija) je zavzel stališče, da so pravnomočne že s trenutkom 

izdaje.[6] Pri tem se je skliceval na določbo prvega odstavka 322. člena ZPP 1957, po kateri postane 

sodba, ko (v zakonskem besedilu je v resnici uporabljena besedica "ki") se ne more več izpodbijati s 

pritožbo, pravnomočna, to lastnost pa naj bi taka odločba pridobila že s trenutkom izdaje. [7] 

 

Juhart je v recenziji Trivinega dela to stališče označil kot nesprejemljivo in navedel številne nasprotne 

argumente.[8] Juhart poudarja, da je treba razlikovati med izdajo, objavo in učinkovanjem sodne 

odločbe. Pod pojmom izdaje odločbe razume določitev njene vsebine, ki je po njegovem mnenju 
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"interni akt" sodnika oziroma sodnega kolegija. Po njegovem mnenju v tem trenutku sodna odločba kot 

"perfekten sodni akt" še ne obstaja, sodišče jo lahko še vedno spremeni in zato o njeni  

pravnomočnosti ni mogoče govoriti.[9] Juhart se pri tem sklicuje na nekatere nemške teoretike, ki 

izdano, a ne objavljeno sodbo uvrščajo med tako imenovane neobstoječe sodbe. Perfektna naj bi 

sodba postala šele z objavo - šele s tem trenutkom zapusti "internum" sodišča in stopi v zunanji svet. 

Če se sodba ustno razglasi, vročitev na njeno "perfekcijo" ne vpliva (je pa pogoj za nastop nekaterih 

drugih pravnih posledic, npr. za tek roka za pravna sredstva, vložitev predloga za dopolnilno sodbo in 

za nastop izvršljivosti). Drugače je po Juhartovem mnenju v primeru, če sodba ni ustno objavljena. 

Takšna sodba postane perfektna šele s pismeno objavo, to pa je takrat, ko je vročena strankam. Tudi 

za sodbe vrhovnega sodišča velja, da morajo "zapustiti internum sodišča in stopiti v zunanji svet". Zato 

morajo biti objavljene, to pa je mogoče doseči samo z vročitvijo strankam, saj vrhovno sodišče ne sodi 

zaradi sebe, temveč o pravnem razmerju med strankama. Juhart na koncu pojasni, da nastop 

pravnomočnosti s trenutkom vročitve ni nujno povezan s sistemom deljene pravnomočnosti. Pri tem se 

sklicuje na nemško pravo, kjer naj bi bil za nastop pravnomočnosti v primeru, ko je sodba 

udeležencem vročena na različne dneve, odločilen dan zadnje vročitve.[10] 

 

Kljub tem pomislekom je v sodni  praksi prevladalo stališče, da postanejo sodbe, proti katerim ni 

rednega pravnega sredstva, pravnomočne z dnevom izdaje. Problem pa je nastal v zvezi z 

vprašanjem začetka teka za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti, saj je po 392. členu  ZPP 1957 

začel rok za vložitev tega pravnega sredstva teči od dneva, ko je odločba postala pravnomočna. 

Vrhovno sodišče Jugoslavije je o tem izdalo načelno mnenje, v katerem je zavzelo stališče, da začne 

rok za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti proti odločbam, proti katerim ni več rednega pravnega 

sredstva, teči od dneva vročitve odločbe strankam.[11] Po mnenju VSJ začetka roka ne kaže 

povezovati z določbo prvega odstavka 322. člena ZPP 1957, temveč je treba upoštevati določbo 

drugega odstavka 323. člena, po kateri odločba učinkuje proti strankam šele od dneva, ko jim je 

vročena. VSJ ugotavlja, da ima stališče, da pravnomočnost nastopi že z izdajo odločbe, lahko za 

posledico, da tega pravnega sredstva ni mogoče vložiti, saj lahko rok za vložitev zahteve za varstvo 

zakonitosti poteče v času med izdajo in vročitvijo odločbe. VSJ opozarja, da je za vložitev tega 

pravnega sredstva pooblaščen samo javni tožilec, ki v pravdnem postopku praviloma ne sodeluje, zato 

za odločbo ne more izvedeti, dokler ni vročena strankam. Po mnenju VSJ stališče, da začne rok teči 

že z izdajo odločbe, ni v skladu "s samim institutom tega izrednega pravnega sredstva", saj 

onemogoča njegovo realizacijo. Zato je v nasprotju z družbenim ciljem, zaradi katerega je bilo to 

pravno sredstvo, predvideno v ustavi, uvedeno. Zakon o pravdnem postopku iz leta 1977 (Uradni list 

SFRJ, št. 4/77 in nasl.) je nato tek roka za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti uredil v skladu z 

navedenim načelnim mnenjem (primerjaj 401. člen ZPP 1977 ter 385. člen slovenskega ZPP).  

 

Stališče, da nastopi pravnomočnost odločb, proti katerim ni pritožbe, z njihovo izdajo, prevladuje tudi v 

novejši teoriji civilnega procesnega prava.[12] Tudi sama proti njemu do sedaj nisem imela 

pomislekov, ta primer pa me je vzpodbudil k ponovnemu razmisleku, ali niso argumenti, s katerimi je 

Juhart utemeljil nasprotno stališče, bolj prepričljivi. Težko si je namreč zamisliti, da sodna odločba 

učinkuje, čeprav zunaj sodišča še nihče ne ve za njeno vsebino in niti še ni gotovo, ali bo s takšno 

vsebino sploh vročena strankam. Z vidika pravice do enakega varstva pravic (22. člen Ustave), katere 

del je tudi zahteva po "poštenem" vodenju postopka (fair trial) pa se zastavlja vprašanje, ali je stališče, 

po katerem sodna odločba učinkuje proti posamezniku, na katerega se neposredno nanaša, še 

preden bi se lahko seznanil z njeno vsebino, združljivo s to  pravico. To pa je po mojem mnenju 

zadosten razlog za ponovni razmislek in morebitno spremembo stališča. Omeniti velja, da niti Triva, ki 

je nedvomno utemeljitelj teze o pravnomočnosti z dnevom izdaje odločbe, svojega stališča ni štel za 

dokončno. Izrecno je poudaril, da ga ne sprejema zato, ker bi bil prepričan v njegovo hermetično, 

popolno pravilnost, saj je takih neizpodbitnih stališč v znanosti procesnega prava manj, kot se na 

splošno misli, temveč zato, ker se mu zdi bolj sprejemljivo od drugega, ki ga zaradi nekaterih 

nesprejemljivih posledic zavrača.[13]   

 

Glede na povedano sem lahko glasovala za to odločbo, četudi pomeni, da se z njo spreminja stališče 

o nastopu pravnomočnosti. Kolikor se na področju civilnih sodnih postopkov, kjer praviloma nastopata 

dve enakopravni stranki z nasprotujočimi si interesi, lahko pojavi problem v zvezi z učinkovanjem 

sodne odločbe proti različnim osebam v različnih trenutkih (ki pa ni nepremostljiv[14]), pa v kazenskih 

postopkih, kjer gre za razmerje med posameznikom in državo, to vprašanje ne bi smelo povzročati 

težav.  Z vidika pravice iz  22. člena Ustave bi bilo še najbolj dosledno stališče, da postane odločba, 
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izdana na zadnji stopnji, pravnomočna z dnevom vročitve osebi, o kateri je tekel postopek. Proti temu 

je bil v razpravi izražen pomislek, da bi se posameznik lahko izogibal vročitvi in s tem dosegel 

zastaranje pregona, vendar se Ustavnemu sodišču v konkretnem primeru do tega vprašanja ni bilo 

treba opredeliti. Odločba o prekršku je bila namreč odpravljena na pritožnikov naslov že po izteku 

zastaralnega roka, tako da datum vročitve v tem primeru niti ni bil pomemben. 

 

 

 

                                                                                                                        dr. Dragica Wedam Lukić 

                                                                                                                                 dr. Ciril Ribičič 

 

 

Opombe: 

[1]Po prvem odstavku 129. členu Zakona o kazenskem postopku (ZKP - UPBP2, Uradni list RS, št. 

96/04), postane sodba pravnomočna, če se ne more več izpodbijati s pritožbo ali če zoper njo ni 

pritožbe. Zakon o pravdnem postopku (ZPP- UPBP, Uradni list RS, št. 36/04) pa v prvem odstavku 

319. člena določa, da postane sodba, ki se ne more več izpodbijati s pritožbo, pravnomočna, kolikor je 

v njej odločeno o zahtevku tožbe ali nasprotne tožbe, po drugem odstavku 333. člena pa pravočasna 

pritožba ovira, da bi postala sodba pravnomočna v tistem delu, v katerem se s pritožbo izpodbija. 

[2]Jože Juhart, Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije, Univerzitetna založba, Ljubljana, 1961, str. 

445-448. V jugoslovanski teoriji civilnega procesnega prava je stališče o "deljeni" pravnomočnosti 

zastopal tudi Poznić (glej Borivoje Poznić, Gradjanskoprocesno pravo, Savremena administracija, 

Beograd 1982). 

[3]Po klasičnem procesnem pojmovanju pomeni formalna pravnomočnost predpostavko materialne 

pravnomočnosti in se kaže v tem, da proti sodbi ni več rednega pravnega sredstva, materialna 

pravnomočnost pa vezanost na vsebino odločbe (glej Juhart, str. 445). 

[4]Ker je bila po ZPP 1957 revizija redno pravno sredstvo, so bile to drugostopenjske odločbe, proti 

kasterim ni bila dovoljena revizija, ter odločbe, izdane na tretji stopnji. 

[5]Siniša Triva, Gradjansko procesno pravo, I. Parnično procesno pravo, Narodne novine, Zagreb, 

1964. 

[6]Triva, str. 528-529. 

[7]Triva je vse do IV. izdaje svoje knjige (1980) kot formalno pravnomočnost opredeljeval učinek "ne 

bis in idem" (po večinskem stališču negativni učinek materialne pravnomočnosti), pod pojmom 

materialne pravnomočnosti pa je razumel pozitivno vezanost na vsebino odločbe (res iudicata facit ius 

inter prates, res iudicata pro veritate habetur). V V. izdaji (Gradjansko parnično procesno pravo, 

Zagreb, 1983, str. 486) pa je to poimenovanje opustil. Po njegovem mnenju uporaba izraza formalna 

pravnomočnost za neizpodbojnost sodbe ni ustrezna, saj je neizpodbojnost vzrok in ne posledica 

pravnomočnosti (tako tudi v . Triva-Belajec-Dika, Gradjansko parnično procesno pravo, Zagreb, 1986, 

str. 515 in Triva-Dika, Gradjansko parnično procesno pravo, Zagreb, 2004, str. 630). 

[8]Naša zakonitost, št. 2/1965, str. 176  

[9]Juhart polemizira tudi s stališčem, da postane sodba pravnomočna z dnevom izdaje, pod 

rezolutivnim pogojem da ne bo spremenjena, saj sodba kot procesno dejanje "ne prenese ne roka ne 

pogoja". Triva je namreč to navedel glede na določbo prvega odstavka 323. člena ZPP 1957, po kateri 

sodba zavezuje sodišče, ko je razglašena, če ni bila razglašena, pa ko je odpravljena. 

[10]Primerjaj  Rosenberg,/Schwab – Gottwald, str. 1052-1054 

[11]Zbirka sudskih odluka, XII/3, VII. 

[12]Temu stališču se pridružuje tudi Ude, ki navaja, da je za sodno odločbo vendarle bistveno, da je 

pravnomočna tedaj, ko je ni več mogoče izpodbijati (glej Lojze Ude, Civilno procesno pravo, Uradni 

list, Ljubljana, 2002, str. 314.)  

[13]Triva, 1983, str. 498.  

[14]Kot smo videli, ga je mogoče rešiti tako, da se šteje, da postane sodna odločba pravnomočna z 

zadnjo vročitvijo. 

 


