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Povzetek

Ključne besede: vročanje – civilni sodni postopek – pravica do sodnega varstva
UDK: 347
Disertacija obravnava institut vročitve v povezavi s pravico do sodnega varstva v civilnih sodnih
postopkih (dostopa do sodišča).
Podrobneje so obravnavani različni sistemi vročanja. Primerjalno pravno so analizirani različni
načini vročitve, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena identifikaciji napak pri
vročanju, njihova razvrstitev in možnost konvalidacije.
Za potrebe analize učinkovitosti in pravnih posledic vročitve smo identificirali objekt oz.
predmet vročitve. Ugotavljali smo katera pisanja se vročajo in na kakšen način. Za učinkovitost
vročitve je bilo treba namreč nujno opredeliti kdo je tisti, ki dejansko vroča. Izhajali smo iz
predpostavke, da je vsaka vročitev povezana s stroški na eni strani in časovno komponento
(zlasti čas trajanja postopka) na drugi strani.
Učinkovitost sodnega postopka pa se ne meri zgolj v njegovi hitrosti, temveč tudi v učinkoviti
zaščiti pravic, ki jih zasledujejo stranke med postopkom. Civilni sodni postopek, ki je bil
predmet preučevanja, namreč temelji na dveh strankah s praviloma nasprotujočimi si interesi.
Zato učinkovit sistem vročanja bistveno pripore k varstvu pravic obeh strank. Učinkovit sistem
vročitve pa je tisti, ki omogoča pravilno vročitev pošiljke naslovniku. V zvezi s tem vprašanjem
smo obravnavali fikcijo vročitve, ki vzpostavlja domnevo o vročitvi, čeprav pošiljka dejansko ni
bila vročena. Ta je posebej problematična, ko gre za čezmejno vročanje, saj fikcija vročitve ne
ustreza minimalnim postopkovnim standardom, ki jih za vročanje določajo uredbe EU.
Ugotovili smo, da je vročanje predmet konvencijskega varstva temeljnih pravic po EKČP ter
ustavno sodnega varstva ter podrobneje izpostavili pravico do poštenega sojenja in pravico do
pravnega sredstva ter z njimi povezane konvencijske pravice.
V okviru čezmejnega vročanja smo preučevali različne sisteme čezmejnega vročanja, ki ga
vzpostavljajo mednarodne konvencije, pogodbe in Uredbe EU.
Izpostavili smo prednosti, ki jih omogoča elektronsko vročanje ter napravili analizo
pričakovanih prihrankov, ki jih tako vročanje omogoča. Primerjali smo različne sisteme za
elektronsko vročanje, pri čemer smo ločili med zaprtimi in odprtimi sistemi za vročanje.
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Angleški prevod povzetka
Keywords: service of documents – civil procedure – right to judicial protection
UDK: 347
Dissertation deals with the institute of service of documents in relation to the right to judicial
protection in civil proceedings (access to justice).
Different systems of service are discussed. Methods of service are compared with special
attention to identification of errors, classification of errors and the possibility of their
rectification.
For the analysis of effectiveness and legal consequences of the service, we have identified
subjects of service. We determined which documents have to be served and how. It is
important to define who has to perform the service of documents. We have started from the
assumption that every service of documents is related to the costs on the one hand and the
time component (in particular the duration of the procedure) on the other.
The efficiency of judicial proceedings is not measured only by its speed but also by the effective
protection of the rights pursued by the parties during the procedure. Civil proceedings, which
have been the subject of research, are based on a two-party rule, with conflicting interests.
Therefore, an effective system of service significantly improves protection of the rights of both
parties. An effective service system is the one that enables them to properly and effectively
service the documents to the addressee. In accordance with this issue we have discussed
fiction of the service that establishes a presumption of the service, even if the document has
not been actually served. This is especially problematic when it comes to cross-border service
as a fiction of the service does not meet the minimum procedural standards for the service set
by the EU regulations.
We have proved that the service is the subject of protection of fundamental rights under the
ECHR convention and the constitutional rights. We have further analyzed the right to a fair
trial and the right to appeal and other related rights guaranteed by the Convention.
In the context of cross-border service, we have studied various systems of cross-border
service, established by international conventions, treaties and EU regulations.
We have researched the advantages offered by the electronic service and have made an
analysis of projected savings when using this method of the service. We have compared various
systems for the electronic service, in particular the difference between closed and open
systems of the service.
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1. DEL: PREDSTAVITEV TEME, OBRAVNAVANIH PROBLEMOV IN CILJEV NALOGE,
RAZISKOVALNIH METOD, AKTUALNOSTI TEME TER IZVIRNEGA PRISPEVKA
DOKTORSKE NALOGE K PRAVNI ZNANOSTI

1. Obravnavana problematika in cilji naloge
V disertaciji bomo izhajali iz hipoteze, da je ureditev vročanja v RS, kljub številnim
prilagoditvam, novim tehnologijam in spremembam pravnih pravil, še vedno ovira za
učinkovitost sojenja.
Zato se bo avtorica ukvarjala s posameznimi spornimi sklopi kot so:
- predmet vročanja,
- fiktivna vročitev,
- rok za seznanitev pri nadomestni vročitvi,
- pomen bistvene kršitve določb pravdnega postopka v zvezi z vročanjem,
- problem naslova na katerem se vroča (možnosti vročitve na naslovu, kjer je naslovnik uradno
prijavljen, čeprav tam ne biva),
- razlikovanje med vročanjem pravnim in fizičnim osebam
- problem vročanja odvetnikom in podjetnikom posameznikom,
- čezmejno vročanje,
- mednarodna pravna pomoč,
- informatizacija vročanja (elektronsko vročanje).
Po preučitvi problematike bomo podali odgovore na vprašanje, v kakšnem obsegu pozitivna
ureditev ustreza ustavni pravici do poštenega sojenja. V tem okviru bo posebej izpostavljena
pravica do pravnega sredstva in pravica do obveščenosti.
V disertaciji bomo na podlagi opravljene primerjalno pravne analize, kjer je to potrebno,
predlagali ustreznejše rešitve, ki bi jih bilo smiselno vključiti v spremembe ZPP de lege ferenda.
Vročanje je sestavljeno iz dveh aktov. Prvi akt je izročitev pošiljke naslovljencu ali prejemniku,
drugi akt pa je sestava listine o izročitvi. Vročitev sama po sebi ni procesno dejanje, ampak
služi le perfektuaciji za druga procesna dejanja.1 Zato je ključnega pomena preučiti, v katerih
primerih je veljavnost procesnih dejanj odvisna od pravilne vročitve. Prav tako je raziskovalno

1

Juhart, Zakon o pravdnem postopku s pojasnili, Časopisni zavod Uradni list SRS, Ljubljana, 1963, str.

131.
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pozornost treba posvetiti ocenjevanju, v katerih primerih je dvostranskost potrebna. Nepravilne
vročitve je treba kategorizirati in jim tudi določiti njihov domet oziroma preučiti pomen posledic,
glede na posamezno procesno dejanje. V prvi vrsti je tako treba ovrednotiti procesna dejanja,
s katerimi se zagotavlja načelo kontradiktornosti in preko njega univerzalno načelo poštenega
postopka (ang. fair trial). V nalogi bo posebna pozornost posvečena prav pomenu tega načela
in različnim variantam razumevanja tega načela v posameznih pravnih redih. Preučili bomo tudi
unificirano ureditev vročanja v EU. Poseben del je namenjen pravici do seznanitve in načinom
za doseganje te pravice preko vročanja. Vsa omenjena vprašanja so še zmeraj odprta in terjajo
nov premislek, saj razvoj narekuje povsem drugačne pristope do vrednotenja informacij.
Informatizacija sodnih postopkov pa narekuje tudi nove vrednostne kriterije za določanje
učinkov vročanja. Še vedno niso podani ustrezni odgovori, kako ravnati v vseh primerih
nemožnosti vročitve, saj se težavam pri vročanju doma pridružujejo novi vidiki čezmejnega
vročanja, ki odpirajo številne nove probleme. Pri tem je treba upoštevati mednarodno procesno
pravo, mednarodno pravno pomoč, unificirane rešitve, mednarodne konvencije in njihovo
različno razlago v posameznih pravnih redih.
Procesni predpisi vsebujejo številne določbe, ki vzpostavljajo sistem vročanja. Tako je z vidika
učinkov in posledic opravljene vročitve treba ločiti ali se vroča osebno ali navadno, ali je bila
vročitev opravljena po pošti ali zasebnem vročevalcu, ali je pošiljko sprejel naslovnik, njegov
pooblaščenec, zastopnik ali kdo drug. Za pravilno vročitev je nujno, da je opravljena v skladu
s pravili, ki jih določajo procesni zakoni (zlasti določbe o času, kraju in načinu vročitve).
Posebna pozornost bo namenjena učinkom vročitve v posameznih sodnih postopkih, npr.
vročanje kot minimalni postopkovni standard za potrditev evropskega izvršilnega naloga v
skladu z Uredbo ES št. 805/2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov
(UEIN). Določeni načini vročitve po ZPP namreč ne ustrezajo minimalnim postopkovnim
standardom po UEIN.
Po UEIN je sicer možno, da takšna vročitev ozdravi (konvalidira), če ravnanje toženca v sodnem
postopku dokazuje, da je prejel listino, ki jo je bilo treba vročiti, osebno in pravočasno, da je
lahko pripravil svojo obrambo. Če je dolžnik pasiven in izide zamudna sodba, takšne sodbe ni
mogoče potrditi kot EIN.2
Izziv digitalne dobe predstavlja uvedba elektronskega poslovanja v sodne postopke.
Elektronsko vročanje zagotavlja osnovni pogoj za informatizacijo sodstva. Trenutno so nekateri
sodni postopki že v celoti ali delno informatizirani (insolvenčni postopki, zemljiškoknjižni
postopek, registrski postopek). Ne glede na posamezna procesna določila specialnih zakonov
pa je temeljni procesni predpis, ki ureja vročanje ZPP. Zato morajo biti tudi rešitve, ki jih

2

Geimer v Zöller, ZPO, str. 2950.
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zakonodajalec predvideva za elektronsko vročanje v sodnih postopkih, v osnovnih izhodiščih
usklajene z ureditvijo fizičnega vročanja. V vsakem primeru pa mora biti ne glede na način
vročanja strankam omogočena učinkovita zaščita njihovih pravic.
Elektronsko vročanje je pravno enakovredno klasičnemu vročanju, če poteka po varni
elektronski poti preko informacijskega sistema, s posredovanjem organizacije, ki opravlja
dejavnost elektronskega vročanja. Elektronsko vročanje je mogoče tudi za tiste akte sodišča,
ki imajo izvirnike v fizični obliki, pod pogojem, da bi bil elektronski dokument, ki je izdelan na
podlagi fizičnega izvirnika, opremljen z varnim elektronskim podpisom sodišča, overjenim s
kvalificiranim potrdilom. Vendar pa bo sodišče stranki lahko vročilo akt na zgoraj opisan način
le, če stranka sodišču sporoči, da želi vročitev pisanj po elektronski poti. Vročitev se bo opravila
na naslov varnega poštnega predala naslovnika, do katerega naslovnik dostopa s kvalificiranim
digitalnim potrdilom. Ta naslov je enakovreden naslovu njenega prebivališča. Če bo stranka
pisanje poslala po varni elektronski poti, se bo štelo, dokler ne bi sporočila drugače, da želi
vročanje po varni elektronski poti.
Obvezno vročanje po elektronski poti pa velja za vročanje državnim organom, odvetnikom,
notarjem, izvršiteljem, sodnim izvedencem, cenilcem in tolmačem, stečajnim upraviteljem in
ostalim osebam/organom, pri katerih se na podlagi njihove narave dela lahko domneva njihova
večja zanesljivost. Te osebe bi morale odpreti varen poštni predal. Ker vročanje po elektronski
poti, z razliko od klasičnega načina vročanja, za stranko ni moteče oziroma se z elektronskim
načinom vročanja ne moti strankina zasebnost, čas v katerem je dovoljeno elektronsko
vročanje, ni časovno omejen.
V nalogi bodo zato podrobneje analizirane posamezne posledice, ki jih lahko utrpijo stranke
oz. udeleženci sodnih postopkov zaradi nepravilne vročitve. Ob tem bodo posebej poudarjene
posamezne faze postopkov, saj so različne procesne posledice vezane tudi na posamezno fazo
postopka (npr. vročitev odgovora na tožbo, vročitev vabila na narok za glavno obravnavo,
vročitev sodbe, itd.)
Namen vročanja je v tem, da dobi naslovljenec možnost seznaniti se z opravljenim procesnim
dejanjem sodišča ali stranke in da dobi sodišče o tem zanesljiv dokaz. Potrditev, da je pošiljka
res in pravočasno vročena, je namreč pogoj za normalno razvijanje postopka.3 Vročitev je
potrebna za obveščanje strank o procesnih dejanjih drugih udeležencev, za vabljenje na naroke
in k opravi procesnih dejanj4. Vročanje služi tudi uveljavitvi načela kontradiktornosti. Če stranki
z opustitvijo vročitve oziroma zaradi napačno uporabljene fikcije o vročitvi ni bila dana možnost

3

Poznić, Građansko procesno pravo, Sedmo dopunjeno izdajanje, Savremena administracija, Beograd,

1980, str. 179.
4

Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, Uradni list RS, GV Založba,

Ljubljana 2005, str. 535.
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obravnavanja pred sodiščem (nem. rechtliches Gehӧr), to predstavlja kršitev načela
kontradiktornosti in absolutno bistveno kršitev iz 8. točke 2. odst. 339. člena ZPP. Takšna kršitev
je tudi revizijski razlog (1. tč. 1. odst. 370. člena ZPP). Kršitev pravil o vročitvi je tako
pomembna, da je možno zaradi kršitve vložiti tudi izredno pravno sredstvo, obnovo postopka,
celo zunaj petletnega roka, ki je sicer predpisan za vložitev obnovitvenega predloga. Nepravilna
vročitev lahko predstavlja tudi kršitev ustavnih pravic (pravica do dostopa do sodišča, pravica
do izjavljanja), ki se lahko uveljavljajo z ustavno pritožbo. Vročanje pa je tudi nujni prvi pogoj
za zagotovitev učinkovitega sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja.5
Po slovenskem procesnem pravu velja oficialni sistem vročanja. V tem sistemu je predvsem z
zakonom določeno, katere vrste pošiljke oziroma spise je treba sploh vročiti in komu se vročijo.
Pisanja - tako ZPP (Zakon o pravdnem postopku) - se vročajo praviloma po pošti, ZPP pa je
uvedel tudi možnost vročanja po posebej zato organizirani pravni ali fizični osebi. Vsi organi
vročanja6 so upravičeni in tudi dolžni izdati o vročitvi vročilnico, t.j. potrdilo o vročitvi, ki ga
podpišeta prejemnik in vročevalec. Poleg oficialnega sistema vročanja, poznamo še sistem
zasebnega vročanja, ki ga opravljajo stranke same na svojo pobudo in svojo odgovornost
(poznajo ga v angleškem in francoskem pravu).7
Vročanje terja poseben pristop kadar gre za vročitev v tujino. Tako je treba ločiti primere, ko
gre za vročitev tujcu, ki se nahaja v Republiki Sloveniji in slovenskemu državljanu, ki se nahaja
v tujini. Posebej pa je treba ločiti primere, ko neka oseba uživa imuniteto. V nalogi bo zato
posebna pozornost namenjena čezmejnemu vročanju. Ob Uredbah ES (št. 1393/2007 o
vročanju8, št. 44/01 – Bruseljska uredba-I, št. 805/04 (UEIN)), bo analizirana tudi problematika
vročanja po Haaški konvenciji o vročanju.9 Podrobneje bo analiziran sam postopek vročanja,
pri čemer bodo posebej izpostavljene posledice nepravilne (napačne, prepozne) vročitve. Pri
obravnavi čezmejnih vročitev namreč izhajamo iz različnih sistemov vročanja. Vročitev je
možno opraviti po diplomatski poti (Haaška konvencija, ki velja v Sloveniji od 11. 7. 1962), po
centralnem organu za vročanje (Haaški konvenciji o vročanju iz leta 1965, ki velja v Sloveniji
od 1. 6. 2001), oz. po decentraliziranem sistemu po Uredbi 1393/200710. Uredba 1393/2007
5

Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, str. 535.

6

To so poleg sodišča še npr. organi diplomatske službe ali konzularnega predstavništva (135. čl. ZPP),

vojaška poveljstva, policijski uslužbenci (134. čl. ZPP) in uprava zaporov (136. čl. ZPP).
7

Justin, Osnove civilnih sodnih postopkov, Višja pravna šola Maribor, Maribor, 1983, str. 80.

8

Uredba (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v

civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES)
št. 1348/2000.
9

Haaška konvencija z dne 15. novembra 1965 o vročanju sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali

gospodarskih zadevah v tujini - Uradni list RS - MP, št. 19/2000.
10

Vročanje se opravi kot prenos prek organov za pošiljanje in organov za prejem, prenos po konzularnih

in diplomatskih poti, vročanje po diplomarskih in konzularnih predstavnikih, vročanje po pošti in
neposredno vročanje.
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se uporablja (ratione loci) v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko od 13.
11. 2008 (ratione temporis), v civilnih in gospodarskih zadevah (tudi družinskih, dednih,
inslovenčnih ipd.), kadar je treba poslati sodno ali izvensodno pisanje iz ene države članice v
drugo državo članico z namenom vročitve v slednji državi članici. Ta uredba se ne uporablja,
kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, ni znan.
Ker Uredba določa tehnično izvedbo vročanja v tujini in ne ureja enotnih materialno pravnih
predpostavk tudi pri vročanju po Uredbi pridejo v poštev določbe nacionalne procesne
zakonodaje. Predmet obravnave bo zato kombinirana uporaba evropskega in nacionalnega
procesnega prava. Pri analizi navedenega bomo upoštevali tudi ugotovitve slovenske in
evropske sodne prakse (sodišče ES in ESČP) ter sodne prakse posameznih držav članic ES.
Omeniti velja težave pri vročanju neprevedenih pisanj, zlasti glede vprašanja, kakšni so učinki
takšne vročitve in ali je možno mogoče napake pri čezmejnem vročanju znotraj EU popraviti,
tako da pomanjkljiva vročitev pozneje konvalidira. Posebno obravnavo zasluži tudi vprašanje
ali pojem pisanja za vročanje zajema tudi priloge (zlasti v primerih, ko gre za obsežno listinsko
dokumentacijo)11. Z vidika vročanja bo analizirana tudi povezava med Uredbo o vročanju in
BU-I.
Z vidika pravilne vročitve je zlasti problematična t.i. fikcija – domneva vročitve. Praviloma
predpisi o kršitvi pravil o vročitvi učinkujejo le, če stranka ni imela zagotovljene
kontradiktornosti v postopku (npr. ni se mogla udeležiti obravnave). Zato bodo predmet
preučevanja različne situacije, ki lahko nastopijo zaradi fikcije vročitve, saj formalnosti pri
vročanju niso same sebi namen. Če se naslovnik dejansko seznani z vsebino, je pomanjkljivost
pri vročanju odpravljena.12
V nalogi bodo različni sistemi vročanja analizirani tudi z vidika ali pravna ureditev vročanja
omogoča organom in strankam (zadostno) možnost izbire, na kakšen način bodo določeno
pisanje vročali. Napravljena bo analiza trenutnega stanja in izpostavljeni predlogi, na kakšen
način bi bilo mogoče vročanje poenostaviti ter znižati stroške vročitve.

2. Raziskovalne teze
1. Uspešno in učinkovito vročanje je podlaga za učinkovito sojenje.
Vročanje sodnih pisanj ima velik pomen za učinkovitost sodnih postopkov. Zakonodajalec je

11

Znan je primer Weiss und Partner (C-14/07), kjer je toženec zavrnil sprejem pisanja, ker pisanje ni

bilo prevedeno.
12

Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, str. 537.
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zato v ZPP uvedel več novot, da bi v kar največji meri preprečil strankam izmikanje pri
sprejemanju sodnih pošiljk. Prav neuspešno in neučinkovito vročanje je pogosto razlog za
dolgotrajne sodne postopke. Za zagotavljanje časovnih standardov pri sojenju pa je tudi
bistveno, da je vročanje učinkovito (čim hitreje, zanesljivo in s čim manjšimi stroški). Zato bo
cilj naloge raziskati in preučiti različne sisteme vročanja. Primerjava bo služila oblikovanju
stališč in predlogov za ustreznejšo ureditev.

2. Kršitev pravil o vročanju lahko predstavlja kršitev ustavnih pravic.
Če se vročitev ne opravi oz. ni pravilna (npr. ni pravočasna in stranka zamudi prekluziven rok
za pravno sredstvo) je s tem kršena ustavna pravica do pritožbe. Takšno kršitev lahko povzroči
tudi institut nadomestne vročitve, v primeru, ko vročevalec izve, da je ne bo mogel opraviti,
oz. da je naslovnik ne bo sprejel pravočasno, pa vročitev vseeno opravi. To lahko predstavlja
kršitev ustavne pravice do sodelovanja oziroma izjavljanja v postopku (nem. rechtliches Gehör)
ter enakega varstva pravic.13 Zato bodo v nalogi identificirane različne procesne situacije, v
katerih so lahko strankam kršene ustavne in konvencijske pravice.

3.

Nacionalna

pravila

o

vročanju

morajo

izpolnjevati

minimalne

postopkovne standarde, ki jih določa EU.
Klasičen primer sankcij za neustrezen sistem vročanja določa npr. Uredba EIN. Države članice
sicer niso zavezane spremeniti svojih predpisov o vročanju sodnih pisanj, o ustreznih
(minimalnih) informacijah o tožbenem zahtevku in postopkovnih korakih, potrebnih za
ugovarjanje tožbenemu zahtevku. Edina »sankcija« za to, da njihovi predpisi ne ustrezajo
minimalnim standardom vročanja iz 13. in 14. člena oziroma standardom iz 12. do 19. člena
Uredbe EIN je ta, da se sodbe, ki so izdane v postopkih, v katerih niso bili doseženi minimalni
standardi iz Uredbe EIN, ne morejo potrditi kot EIN. Ta »sankcija« lahko vpliva na
konkurenčnost posameznih nacionalnih pravosodnih sistemov v združeni Evropi, saj je
pričakovati, da bodo racionalni tožniki (upniki) v primerih, ko bodo lahko izbirali pristojna
sodišča različnih držav (»forum shopping«), vodili sodne postopke v tistih državah, v katerih
bodo poleg možnosti hitre izdaje sodbe imeli tudi realno pričakovanje, da se bo sodba lahko
potrdila kot EIN in bodo posledično lahko hitreje prišli do poplačila svoje terjatve na ozemlju
EU. Pomen minimalnih standardov je v tem, da zahtevajo od posameznih nacionalnih
avtonomnih pravnih sistemov določen nivo »procesne« varnosti, da se lahko sodbe v teh
nacionalnih sistemih potrdijo kot EIN. Namen minimalnih standardov je torej v tem, da ščitijo
pravice obrambe oziroma da omogočajo tožencu zadostna procesna jamstva, da lahko uspešno
ugovarja tožbenemu zahtevku. Minimalni standardi se uporabijo neodvisno od tega, kje je

13

Galič v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1. knjiga, str. 570.
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toženčev domicil; ta je lahko ali v državi izvora, v državi članici EU ali celo v kakšni tretji državi.14

4. Elektronsko vročanje zagotavlja hitrejši in cenejši dostop do sodišč ter s
tem omogoča racionalizacijo sodnih postopkov.
Uvedba elektronskega poslovanja zaradi sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij
lahko bistveno prispeva k povečanju učinkovitosti sodstva. Uvedba elektronskega poslovanja v
upravnem postopku (zlasti tudi elektronskega vročanja) je omogočila, da se je upravni
postopek poenostavil in približal uporabniku. Podobne učinke bo imela vpeljava elektronskega
poslovanja in s tem elektronskega vročanja na sodne postopke.

3. Metode dela
Pri raziskovalnem delu bodo uporabljene klasične metode raziskovanja na področju prava.
Pri opredelitvi osnovnih pojmov posameznih institutov bo uporabljena jezikovna in teleološka
razlaga. V začetni fazi znanstvenega raziskovanja bo uporabljena metoda deskripcije, ki bo
namenjena predvsem obravnavanju obstoječe domače pravne ureditve institutov in vprašanj,
ki so izpostavljena v disertaciji.
Natančna primerjalno pravna študija bo zahtevala predstavitev institutov z vidika pravne
ureditve kot tudi upoštevanje razlik v posameznih pravnih ureditvah, ki zasledujejo iste cilje in
funkcijo z drugimi instituti. Na podlagi študij bodo primerjave pogosto vključene v glavno
besedilo ali pa v opombe pod črto pri posameznih poglavjih, kjer bo to smiselno. Za uspešno
uporabo primerjalnopravne ali komparativne metode pa moramo poznati tudi temeljne
značilnosti pravnih sistemov, zlasti z vidika sistema vročanja, ter upoštevati njihov zgodovinski
razvoj, tako da bomo z zgodovinsko metodo poskušali analizirati dejavnike, ki so vplivali na
današnje sisteme vročanja.
Z uporabo metode kompilacije bo opravljena analiza rezultatov stanja na obravnavanem
področju raziskovalnega problema v Sloveniji in posameznih državah članicah EU.
Poglavitna raziskovalna metoda bo vsebinska analiza s sistematično vsebinsko klasifikacijo
problemov, ki se bodo ob tem pojavili.
Pri raziskovanju posameznih dejanskih stanj bo potreben predvsem analitičen pristop s
14

Garcitamin Alferez, Minimum Standards, ERA Documentation from the Conference »The European

Enforcement Order for Uncontested Claims«, Trier October 2005, str. 3.
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pomočjo deduktivne in induktivne metode, ki omogoča analizo na podlagi poročila o stanju na
obravnavanem področju in predlaganih možnih rešitev obravnavanih praktičnih problemov. Z
uporabo deduktivne in induktivno-deduktivne metode bomo poskušali analizirati zlasti vsebino
in razjasniti pravne probleme, ki se (lahko) pojavijo ob nepravilno opravljeni vročitvi.
Z uporabo statistične metode bomo analizirali stroškovno učinkovitost storitve elektronskega
vročanja v primerjavi s klasičnim (fizičnim) vročanjem.

4. Omejitve raziskave in opredelitev pojmov
V nalogi je obravnavano vročanje v okviru civilnih sodnih postopkov s poudarkom na pravdnem
postopku in pravico do sodnega varstva v teh postopkih. V kazenskem postopku je v večji meri
dopustna uporaba prisilnih sredstev, zato vročanje nima posebnega vpliva na strankino pravico
do sodnega varstva, zato ta postopek ni vključen. Doktorska naloga se prav tako ne ukvarja
z vročanjem v upravnih postopkih, čeprav se na določenih mestih sklicuje na rešitve, ki jih v
zvezi z obravnavano problematiko pozna upravno pravo.
Za potrebe raziskovalnega dela bomo pri svojem delu uporabljali naslednje splošne pojme:
Oficialni sistem vročanja – gre za sistem vročitve, kjer je sodišče tisti organ, ki zagotavlja
vročitev pisanj.
Zasebni sistem vročanja - V sistemu zasebnega vročanja lahko vročajo stranke same oz.
za to pooblastijo vročevalca.
Klasično (fizično) vročanje – Pod pojmom klasično (fizično) vročanje razumemo različne
načine vročanja. V to kategorijo sodijo vročitev po pošti, po delavcu sodišča, na samem
sodišču, po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj v fizični obliki kot registrirano
dejavnost. Gre za vročitev, kjer se pisanje vroči (ali poskuša) vročiti fizično.
Elektronsko vročanje – Pod pojmom elektronsko vročanje razumemo vročitev po (varni)
elektronski poti.
Čezmejno vročanje – S pojmom čezmejno vročanje označujemo vročanje v tujino. Praviloma
pride čezmejno vročanje po ZPP v poštev v naslednjih primerih: kadar se prvo pisanje vroča
toženi stranki, ki je v tujini (2. odst. 146. člena ZPP), kadar se pisanje vroča osebi ali ustanovi
v tujini ali tujcu, pa ta uživa imunitetno pravico (135. člen ZPP), kadar se vroča pisanje
državljanu Republike Slovenije v tujini.
Fikcija vročitve – S pojmom fikcija vročitve označujemo domnevo vročitve. Gre za primere,
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ko se domneva, da je bila vročitev opravljena, čeprav naslovnik dejansko ni prevzel pošiljke.

5. Aktualnost teme
Upoštevaje podane raziskovalne teze, ocenjujemo, da je pravilno in uspešno vročanje eno
izmed pomembnih procesnih zagotovil za uveljavitev temeljnih načel in spoštovanje temeljnih
človekovih pravic. Z učinkovitim vročanjem si namreč stranka zagotovi učinkovito varstvo pravic
po eni strani. Varovane pa so tudi pravice nasprotne strani, ki mora biti seznanjena s postopki,
ki tečejo zoper njo, saj se ji le tako lahko zagotovi ustrezna obramba. Šele z učinkovitim
vročanjem lahko govorimo o enakosti orožij (equality of arms) v sodnem postopku.
Kompleksna narava razmerij med strankami se kaže tudi v zapletenih sodnih sporih, ki
presegajo ozemlje posamezne države. Z globalizacijo se tako prej kot slej srečamo tudi s
problematiko čezmejnega vročanja. Da je ureditev vročanja aktualna tudi na nadnacionalni
ravni, je mogoče zaključiti tudi iz prizadevanja EU za poenostavitev in unifikacijo sistema
vročanja. Ob že sprejetih uredbah EU ter številnih mednarodnih konvencijah, na ravni EU
trenutno potekajo dogovori o potrebnih spremembah na področju pravne ureditve vročanja,
zlasti z spodbujanjem in vzpostavitvijo elektronskega vročanja.
Prednosti elektronskega poslovanja pa je zaznal tudi slovenski zakonodajalec, zato je v ZPP
določena pravna podlaga za elektronske sodne postopke. Čeprav pravdni postopek trenutno
še ni informatiziran pa je vedno več sodnih postopkov, ki v celoti tečejo elektronsko.

6. Stanje znanstvenih raziskav in izvirni prispevek doktorske naloge k
pravni znanosti
V doktorski nalogi bodo obravnavani različni sistemi vročanja, metode in načini vročitve tako
na nacionalni kot na mednarodni ravni. Posebna pozornost bo namenjena primerjavi
slovenskega, avstrijskega in nemškega sistema vročanja, elektronskemu in čezmejnemu
vročanju.
Za potrebe raziskovalne analize bodo obravnavani vsi tisti instituti civilnega procesnega prava,
ki so neposredno ali posredno povezani z vročitvijo.
Po preučitvi problematike bo v okviru opravljene analize mogoče podati odgovore na vprašanje,
v kakšnem obsegu pozitivna ureditev ustreza ustavni pravici do pravnega varstva. V tem okviru
bo posebej izpostavljena pravica do pravnega sredstva in pravica do obveščenosti. Cilj
doktorske naloge je ugotoviti ali je sistem vročanja, kot ga ureja ZPP učinkovit in ali dosledno
zagotavlja uresničevanje pravice do sodnega varstva.
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V praksi prihaja prav zaradi neučinkovitega oz. neuspešnega vročanja do številnih različnih
pravnih posledic, ki vplivajo na učinkovitost sojenja. S tem pa vplivajo tudi na dosledno
zagotavljanje pravice do sodnega varstva. Vročitev sodnih pisanj mora potekati učinkovito in
brez napak, saj v nasprotnem primeru ne moremo govoriti o pravilni vročitvi.
Temeljni cilj disertacije bo odgovor na vprašanje, v kakšnem obsegu pozitivna ureditev
vročanja ustreza ustavni pravici do pravnega varstva.
V okviru temeljnega namena in cilja raziskovanja pa bodo v nalogi izpostavljene posamezne
ožje vsebine.
Ključnega pomena je preučitev, v katerih primerih je veljavnost procesnih dejanj odvisna od
pravilne vročitve. Prav tako je raziskovalno pozornost treba posvetiti ocenjevanju, v katerih
primerih je dvostranskost potrebna. Nepravilne vročitve bodo kategorizirane, preučevali bomo
pomen posledic nepravilne vročitve upoštevaje posamezno procesno dejanje.
Cilj naloge je tudi podati odgovor, kako ravnati v vseh primerih nemožnosti vročitve, saj se
težavam pri vročanju doma pridružujejo novi vidiki čezmejnega vročanja, ki odpirajo številne
nove probleme. Pri tem je treba upoštevati mednarodno procesno pravo, mednarodno pravno
pomoč, unificirane rešitve, mednarodne konvencije in njihovo različno razlago v posameznih
pravnih redih.
Posebej bodo obravnavane tudi pravne podlage in možnost informatizacije civilnih sodnih
postopkov.
S spoznanji, ki bodo izhajala iz tez, bo mogoče predlagati možnosti za dosego ureditve, ki bi
vplivala na učinkovitost postopkov in postavila pravna izhodišča za učinkovit sistem vročanja,
kar predstavlja izvirni prispevek k pravni znanosti.
Gre za prvo tovrstno znanstveno delo v Sloveniji, ki se v zadanem obsegu, ukvarja z omenjeno
problematiko.
Pravne posledice vročitve v povezavi s pravico do sodnega varstva je tema, ki v znanstveni
literaturi še ni bila celovito obdelana. Posebna vrednost disertacije bo v utemeljitvi
primerjalnopravnega pristopa. Pri tem bodo zlasti upoštevane zanimive rešitve avstrijske in
nemške ureditve, ki sta primerjalnopravno najprimernejši zaradi skupnih značilnosti procesnih
ureditev kontinentalnega nemškega kroga, kamor spada tudi slovenska ureditev, ki se je
razvijala preko zgodovinske avstrijske ureditve.Pri izboru literature so upoštevani ključni avtorji
in komentarji. Zaradi predstavitve zasebnega načina vročanja je krajše predstavljena angleška
ureditev. Na določenih mestih pa se naloga sklicuje tudi na ameriško ureditev. Čeprav sta obe
ureditvi

del drugega pravnega kroga, sta zanimivi, ker na področju vročanja vsebujeta
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nekatere zelo učinkovite mehanizme. Kljub primerjalnopravnim argumentom pa tudi iz naslova
sledi, da je cilj naloge ocena ustreznosti slovenske ureditve in ne popolna primerjava med
različnimi sistemi, zato se osredotočamo na pravico do sodnega varstva v slovenskem civilnem
sodnem postopku. Tovrstna celovita ocena vročanja s poudarkom na skrbno ugotovljenih
problemih še ni bila opravljena, zato bo disertacija na koncu dala tudi predloge, kako slovensko
zakonodajo na tem področju spremeniti in izboljšati, da bi bilo zadoščeno upravičenim
interesom za zagotovitev celovitega varstva, ki se uresničuje z učinkovitimi postopki in jasnimi
pravnimi izhodišči. Sistematični način predstavitve in zaključki bodo omogočali tudi izboljšti
prakse še zlasti ob celovitem pregledu judikature in vključitvi najznačilnejših judikatov.
Pomemben prispevek je tudi analiza čezmejnega vročanja.
Rezultat naloge bo predstavljal pomemben teoretični in empirični prispevek k teoriji, zlasti pri
raziskavi sistemov vročanja (tudi z vidika elektronskega vročanja) v konkretnih razmerah ter v
uporabnosti teoretičnih ugotovitev kot prispevek praksi.
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2. DEL - SISTEMI VROČANJA
Ko govorimo o različnih sistemih vročanja, je treba izpostaviti, da ločimo predvsem dva glavna
sistema: oficialni sistem vročanja in sistem zasebnega vročanja. Praviloma države v civilni
procesni zakonodaji uredijo na kakšen način se vročajo sodna (in izvensodna) pisanja.
Največkrat se države odločijo za enoten sistem vročitve, ni pa to nujno. Bistvena razlika med
obema navedenima sistemoma je v tem, kdo je pobudnik vročitve. Na tem mestu je treba
pojasniti razliko med pobudnikom vročitve in izvajalcem vročitve. Pobudnik je tisti, ki izvajalcu
vročitve (lahko seveda vroča tudi sam) naroči izvedbo vročitve po eni izmed predpisanih metod
vročitve. Pri oficialnem sistemu vročanja so to državni organi (sodišča), v sistemu zasebnega
vročanja pa so praviloma stranke tiste, ki naročijo vročitev.
Odločitev o tem kateri sistem vročanja velja v posamezni državi praviloma izhaja iz temeljnih
načel civilnega procesnega postopka. V Republiki Sloveniji je eno izmed temeljnih načel
civilnega postopka načelo dispozitivnosti, ki po svoji vsebini pomeni, da se postopek začne,
vodi in konča po volji strank.15 Ker lahko stranke svobodno razpolagajo z zahtevkom, to
pomeni, da ga lahko postavijo, umaknejo, spremenijo. Razpolaganje z zahtevkom je lahko
neposredno v postopku (npr. vložitev tožbe, umik tožbe, odpoved, sprememba zahtevka) ali
posredno (priznanje dejstev).16 Vendar pa načelo dispozitivnosti ni uveljavljeno neomejeno.17
Načelo dispozitivnosti torej pomeni, da se pravda začne le na zahtevo stranke, in ne po uradni
dolžnosti (ne procedat iudex ex officio).
Na podoben način lahko razlagamo tudi odločitev o tem ali naj tudi vročitev prepustimo zgolj
strankam (popolna uveljavitev načela dispozitivnosti), ali pa je v tem oziru potrebna
intervencija države (predvsem iz vidika zagotavljanja pravne varnosti in enakosti v postopku).18

15

Ude, Civilno procesno pravo, str. 108.

16

Prim. Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, Verlag C. H. Beck, München, 2008, str. 2; Lüke, ibidem, str. 7;

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 6. izdaja, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung,
Wien, 2003, str. 170.
17

V posameznih primerih (npr. postopek glede varstva, vzgoje in preživljanja skupnih otrok – 408. člen)

ZPP uveljavlja načelo oficialnosti kot korektor načela dispozitivnosti. – C28.
18

Prim. Glanemann M., Vergleich des deutschen und österreichischen Zustellsystems, Verlag Dr. Kovač,

Hamburg 2006, str. 8.
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1. Oficialni sistem vročanja
Čeprav je načelo dispozitivnosti temeljno načelo civilnega postopka in so stranke tiste, ki
inicirajo začetek postopka (3. člen ZPP), je zaradi varstva šibkejše stranke in zaradi potrebe po
zagotovitvi enakosti orožij (ang. equality of arms, nem. Chancengleichheit) v pravdnem
postopku predpisano oficialno vročanje. Vročanje je tudi izraz državne suverenosti, vendar pa
vročanje predstavlja del sodnega postopka, služi kot sredstvo za perfektuacijo procesnih dejanj
in zato nima narave samostojnega postopka19.
Ker se vročanje šteje kot akt državne oblasti (in s tem izraz državne suverenosti) se lahko v
primeru čezmejnih vročitev20 postavi vprašanje kršitve suverenosti.21
Prav pri institutu vročanja trčijo pravica do sodnega varstva, varstvo procesnih pravic strank
(zlasti toženca) in zahteva po hitrem in ekonomičnem vodenju postopkov. Prava informacija
(pravočasna in učinkovita) naslovniku je zato bistvena za varstvo njegovih pravic, to pa je
bistven cilj vsake vročitve, ne glede na to, kdo je stranka in za katero stranko gre (tožnika ali
toženca).22
Vročanje je sestavljeno iz dveh aktov. Prvi akt je izročitev pošiljke naslovljencu ali prejemniku,
drugi akt pa je sestava listine o izročitvi. Vročitev sama po sebi ni procesno dejanje, ampak
služi le perfektuaciji za druga procesna dejanja.23 Zato je ključnega pomena preučiti, v katerih
primerih je veljavnost procesnih dejanj odvisna od pravilne vročitve.
ZPP pa pozna izjemo od oficialnega sistema vročanja v 139.a členu. V primeru, ko imajo vse
stranke v postopku pooblaščence, ki so odvetniki, se lahko med postopkom vloge in priloge
vročajo neposredno med pooblaščenci. Neposredno vročanje med pooblaščenci se opravi
priporočeno po pošti s povratnico ali po elektronski poti v varen poštni predal. Vročanje se po
dogovoru lahko opravi tudi na drug način. Praktično to pomeni, da si pooblaščenci sami (brez
posega sodišča izmenjujejo vloge). Vendar je potrebno zato, da bi si stranka zagotovila
procesne učinke v pravdi, en izvod vloge in dokazilo o vročitvi poslati tudi sodišču.
ZPP že sedaj ponuja možnost, da se s soglasjem strank lahko vročanje opravi na ta način tudi,
če strank ne zastopajo pooblaščenci, ki so odvetniki.

19
20

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 459.
Npr. če se na območju domače države brez njenega soglasja (oz. brez podlage v ustreznih

mednarodnopravnih pogodbah) vročajo pisanja tujih sodišča.
21

Galič, Vročanje sodnih pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah, str. 51.

22

Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 447.

23

Juhart, Zakon o pravdnem postopku s pojasnili, Časopisni zavod Uradni list SRS, Ljubljana, 1963, str.

131.
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Tudi v ZR Nemčiji praviloma vročajo po oficialnem sistemu vročanja (t.i. Amtszustellung).
Poznajo pa tudi zasebno vročitev (t.i. Parteizustellung), npr. v par. 191 do 195 nZPO, par.
nZPO.24
Tudi v Avstriji se v skladu z določbo par. 87 aZPO vroča po oficialnem sistemu vročanja (von
Amts wegen). Že na tem mestu pa je treba izpostaviti, da je vročanje zraven določb v aZPO
urejeno tudi v posebnem zakonu, ki ureja vročanje (t.i. Zustellgesetz - ZustG).
Po uradni dolžnosti se torej v avstrijski ureditvi vroča:
-

primarno po elektronski poti (t.i. elektronischen Rechtsverkehr, par. 89a aZPO),

-

drugače pa v skladu z določbami Zakona o vročanju (ZustG),
ki ga dopolnjuje aZPO v par. 87 do 121 aZPO.25

2. Sistem zasebnega vročanja
Ta sistem je v pretežni meri uveljavljen predvsem v državah angloameriškega kroga. Drugače
kot pri oficialnem sistemu vročanja, kjer je sodišče tisti organ, ki zagotavlja vročitev pisanj, je
pri t.i. sistemu zasebnega vročanja, ki ga poznajo zlasti anglosaksonski pravni redi (tudi
Common Law sistemi). V sistemu zasebnega vročanja lahko vročajo stranke same oz. za to
pooblastijo vročevalca (t.i. process server26). V določenih primerih, kadar tako določa zakon
(npr. angleški CPR27) vroča tudi sodišče samo (pravilo 6.21 CPR). Sodišče opravlja vročitev
zlasti v primerih, ko je treba opraviti mednarodno vročitev. Pri tem je treba posebej izpostaviti,
da pisanja, ki jih izda sodišče, praviloma vroča sodišče samo. Stranka sicer lahko sodišču
sporoči, da bo tudi ta pisanja vročala sama. Če tega ne stori, bo vročitev opravilo sodišče
(pravilo 6.3 (1) CPR).
Kljub temu, da je tudi v sistemu zasebnega vročanja cilj vročitve seznanitev naslovnika s
pisanjem, mora stranka, ki je zadolžena za vročitev, le-to izvesti v skladu s predpisanimi načini

24

Izpostaviti je treba, da se je od leta 1877 (začetek uporabe nZPO) do uveljavitve novele (1.7.2002)

praviloma vročalo po principu zasebnega vročanja, šele od leta 2002 se je uveljavil oficialni sistem kot
pravilo za vročanje. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 458; Glanemann M., Vergleich des
deutschen und österreichischen Zustellsystems, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2006, str. 7.
25

Roth, Zivilprozessrecht, 2013, str. 21.

26

O pravilni rabi terminologije glej Skubic, Vročanje, Pravna praksa, 2015, št. 9, str. 32 in Novak M.,

Vročanje, Pravna praksa, 2006, št. 5, str. 27.
27

Civil Procedure Rules 2013 (SI 1998/3121).
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vročitve.28 Pri tem pa velja enoten način vročanja, ne glede na to, katera listina29 se vroča in v
kateri fazi je postopek.30
Ker se vročanje šteje za zasebni akt (tožnik vroči tožbo tožencu brez posredovanja sodišča ali
organa z javnimi pooblastili) in ne gre za oblastno ravnanje, se pri čezmejnem vročanju tudi
ne postavlja vprašanje kršitve državne suverenosti.

2.1 Organ vročitve
Upoštevaje zgoraj navedeno velja splošno pravilo, da bo praviloma pisanja, ki jih izdaja sodišče
le-to vročalo samo. V tem primeru je sodišče tisto, ki bo izbralo način vročitve (pravilo 6.3 (2)
CPR). V primeru, ko gre za pisanje stranke, pa ga praviloma le-ta vroča sama, lahko pa predloži
pisanje sodišču, ki ga na to vroči nasprotni stranki. V teh primerih mora stranka sodišču pisanje
izročiti v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko (pravilo 6.3 (3) CPR).
Sodišče praviloma vroča po pošti (first class post – par. 8.1, PD 6, CPR). Praviloma velja, da je
pošiljanje po pošti poceni in zanesljivo.31 Če je vročitev po pošti neuspešna pa gre za pisanje
stranke, ki ga sodišče vroča, sodišče ne vroča po drugem načinu vročitve, ampak o neuspešni
vročitvi s posebnim obvestilom obvesti stranko. V tem obvestilu tudi navede, po katerem načinu
je poskušalo opraviti vročitev. Nadaljnja vročitev tega pisanja pa je v domeni stranke. S tem,
ko sodišče stranko obvesti, da je bila vročitev neuspešna, je stranka sama zavezana, da opravi
vročitev, saj sodišče v skladu s pravilom par. 8.2 PD 6 CPR ni več zavezano za vročanje.
Sodišča pisanj ne vroča, če tako določa CPR ali PD ali kadar stranka sporoči sodišču, da bo
pisanja vročala sama (to velja tudi za prvo pisanje s katerim se postopek začne) – pravilo 6.4.

28

Pri tem se v teoriji izpostavlja, da CPR ne dopušča takšnega » laissez-faire« pristopa in zato ima sodišče

tudi možnost sankcionirati vročitve, ki niso izvedene v skladu s predpisanimi načini vročitve. –
Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 155.
29

Vročajo se npr. tožba in priloge ter dokazi k tožbi (t.i. particulars za katere ni nujno, da se vročajo

skupaj s tožbo), nasprotna tožba, itd..
30

Stuart Sime, A practical approach to Civil procedure, 10. izdaja, Oxford University Press, 2007, str.

111. Enako Loughlin/Gerlis, Civil procedure, str. 155.
31

Loughlin/Gerlis, Civil procedure, str. 156.
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2.2 Katera pisanja se vročajo?

2.2.1 Tožba
Pri sistemu zasebnega vročanja je za učinkovito vročanje najprej potrebno vložiti32 tožbo (t.i.

claim), ki jo sodišče zapečati s svojim žigom (t.i. sealing the claim). Od tega trenutka dalje
pričnejo teči roki za vročitev. Načeloma velja, da je potrebno tožbo v gospodarskih sporih
vročiti v roku štirih mesecev33, pri tem pa je treba izpostaviti posebnost, da je možno v
določenih posebnih okoliščinah ta rok tudi podaljšati. Če je potrebno opraviti vročitev zunaj
jurisdikcije34, znaša ta rok šest mesecev (pravilo 7.5 (3) CPR). V RS ZPP v zvezi z vročitvijo v
tujino nima nikakršnega instrukcijskega roka za vročitev tožbe, vendar bi ga kazalo uvesti.
Rok za vročitev se lahko v Veliko Britaniji na predlog stranke v skladu s pravilom 7.6 tudi
podaljša. Pri tem pa morajo tudi za ta predlog obstajati določeni opravičljivi razlogi. Sodna
praksa se je že izrekla, da zgolj razlog, da je tožnik tožencu pravočasno vročil priloge ne pa
tudi tožbe ne opravičuje podaljšanja roka.35
V skladu s pravilom 6.5 (3) se tožba vedno vroča osebno.

2.2.2 Priloge tožbe (particulars of claim)
CPR v pravilu 7.4 izrecno določa, da se morajo priloge tožbe bodisi vročiti skupaj s tožbo bodisi
v roku 14-dni po vročitvi tožbe. Pri tem pa morajo biti tudi priloge tožbe vročene v času
(limitation period), ki je predviden za vročitev tožbe.
Sodišče je v zadevi Totty v. Snowden36 zavzelo stališče, da ima sodišče diskrecijsko pravico v
primeru prepozne vročitve prilog k tožbi. To pomeni, da lahko sodišče kljub prepozni vročitvi
prilog, le-te v nadaljnjem postopku še vedno upošteva.37
Med pisanja, ki jih vroča sodišče, je treba izpostaviti zlasti vročitev sodbe.

32

Za uspešno vložitev (filing) se šteje vročitev sodišču po pošti ali na drug način (pravilo 2.3).

33

Šteje se, da je tožba v tem času veljavna. Prim. Smith v. Probyn (2000) The Times, 29.3.2000.

34

Jurisdikcija (pristojnost) je definirana v pravilu 2.3 in zajema: Anglijo in Wales in del teritorialnih vod

Velike Britanije.
35

Bethell Construction Ltd v. Deloitte and Touche (2011), EWCA Civ 1321.

36

(2002), 1 WLR 1384, CA.

37

Andrews, Andrews on Civil processes, str. 88.
34

V zvezi z vročitvijo sodbe je zanimiv primer Godwin v Swindon BC38 v katerem je sodišče
zavzelo stališče, da stranka lahko izpodbija domnevo vročitve, s trditvijo, da je bila tožba
vročena prepozno ali da sploh ni bila vročena. Sodišče je v obrazložitvi med drugim zapisalo:
sodišče ima diskrecijsko pravico, da v tovrstnih primerih razsodi pravično. Pri tem praviloma
odločilo v korist toženca, če bo le-ta dokazal, da s tožbo ni bil seznanjen pred vročitvijo
zamudne sodbe (judgement by default), razen če to ni več smiselno.

2.3 Naslov za vročanje
Po CPR je treba ločiti med primeri, ko tožena stranka ne sporoči naslova za vročanje in primeri,
ko tožena stranka sporoči naslov za vročanje.
Posebna pravila veljajo tudi v primeru, ko je tožena stranka država ali oseba, ki se nahaja zunaj
Anglije in Walesa. Pravila CPR namreč izrečno določajo, da se pisanja vročajo znotraj države,
pri tem pa ni pomembno, kje se nahaja naslovnik. Ne glede na to pa je sodna praksa zavzela
stališče, da je eno izmed temeljnih načel angleškega procesnega prava, da se lahko toženi
stranki vroči znotraj države le, če se naslovnik v času vročitve (ali poskušane vročitve) nahaja
znotraj jurisdikcije Anglije in Walesa.39
V skladu s pravilom 6.5 (2) CPR mora vsaka stranka sporočiti naslov za vročanje v Angliji in
Walesu (znotraj jurisdikcije). Če stranka, ki je rezident Anglije in Walesa ali ima tam podjetje
ne sporoči naslova svojega odvetnika, ki se mu lahko vroča, mora v skladu s pravilom 6.5 (3)
CPR sporočiti naslov za vročanje (stalno prebivališče ali sedež družbe).
CPR pa ima rešitev tudi za primere, ko stranke ne zastopa odvetnik in stranka ne sporoči
naslova za vročanje. V tem primeru ima CPR predvideno posebno tabelo (pravilo 6.5 (6)),
kamor je treba vročiti pisanje, da se bo štelo, da je vročitev opravljena.
Tako se npr. loči med fizičnimi in pravnimi osebami, fizičnimi osebami, ki so toženi kot
samostojni podjetniki, fizičnimi osebami, ki so toženi kot zakoniti zastopniki družbe oz.
družbeniki, itd.).
Naslov za vročanje mora obvezno vsebovati tudi poštno številko, razen če sodišče določi
drugače (pravilo 6.6 (2) CPR).
Fizičnim osebam se praviloma vroča na naslov njihovega prebivališča (tisti naslov, ki je tožniku
znan), pravnim osebam pa se običajno vroča na njihov sedež (pravilo 6.9 (2) CPR). Pravni
38

(2002) 1 WLR 997, CA.

39

Glej Chellaram v Chellaram [2002] EWHC 632 v [47].
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osebi se lahko vroča tudi na poslovni naslov, če tam opravlja svojo dejavnost ali na naslov, ki
je povezan s tožbo40 (pravilo 6.5 (6) CPR).
Tudi CPR v pravilu 6.5 (6) pozna neke vrste fikcijo vročitve, ko določa, da se v primerih, ko
stranke ne zastopa odvetnik in stranka ni sporočila naslova za vročanje, šteje vročitev za
opravljeno tudi če vročevalec ve ali verjame, da naslovnik ne prebiva več na naslovu, kjer se
poskuša opraviti vročitev (last-known residence). Za uspešno vročitev torej ni bistveno, da
naslovnik dejansko prejme pisanje.41 Bistveno je, da sta izpolnjeni obe predpostavki (stranke
ne zastopa odvetnik in stranka ni sporočila naslova za vročanje).42
Če stranka med pravdo spremeni naslov za vročanje, mora o tem nemudoma obvestiti
nasprotno stranko in sodišče (pravilo 6.24 CPR).
Kadar se vroča pravni osebi ni dovolj, da se pisanje pusti pri receptorju oz. varnostniku na
sedežu družbe.43 Takšna vročitev pa je uspešno opravljena, če pravna oseba privoli v takšen
način vročanja (par. 8, shema 4 Companies Act - CA 200644).
Če ime tožena stranka odvetnika, ki je pooblaščen za sprejemanje pisanj, se morajo pisanja
vročati neposredno odvetniku tožene stranke (pravilo 6.7 CPR). V tem primeru se mora pisanje
obvezno vročiti odvetniku.45 Če se vroči neposredno stranki, se šteje, da vročitev ni
opravljena.46 V praksi je tudi poznan primer, kjer odvetnik ni želel pisno potrditi prejema
(podpisati vročilnice), čeprav je bil pooblaščen za sprejemanje pisanj (Collier v Williams (2006)
1 WLR 1945). V tem primeru je sodišče štelo, da vročitev ni bila opravljena pravilno. V takšnih
primerih lahko tožnik vroči pisanje neposredno tožencu ali na katerikoli drug način (ne pa
osebno) vroči pisanje odvetniški pisarni toženca.47
Pri tem je treba posebej izpostaviti, da CPR loči med vročitvijo prvega pisanja (praviloma tožbe)
in vseh nadaljnjih pisanj – pravilo 6.5 (5). Za prvo vročitev (vročitev tožbe) mora biti odvetnik
izrecno pooblaščen48. Za vsa nadaljnja pisanja pa se šteje, da se lahko vročijo odvetniku.
40

T.i. real connection to the claim.

41

Cranfield v Bridgegrove Ltd [2003] EWCA Civ 656.

42

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 158.

43

Amerada Hess v Rome (2000) The Times, 15.3.2000.

44

Besedilo dostopno na http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/pdfs/ukpga_20060046_en.pdf

(zadnji dostop april 2016).
45

Pri tem pa PD ne loči med odvetnikom v Angliji in Walesu ali kateri koli drugi državi članici EU.

46

Carmelita Nanglegan v The Royal Free Hampstead NHS Trust [2001] EWCA Civ 127.

47

Stuart Sime, ibidem, str. 112.

48

Zgolj obstoj pooblastila še ne pomeni, da ima odvetnik tudi pooblastilo za sprejem tožbe. Za to moa

biti izrecno pooblaščen, sicer se šteje, da krši mandatno pogodbo s svojo stranko. – Smith v Probyn and

PGA European Tour Ltd (2000) All ER (D) 250, CA.
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Fizičnim osebam se praviloma vroča na naslov njihovega prebivališča (last-known residence).
Pri tem je sodna praksa že zavzela stališče, da v primeru, ko gre za prebivališče (naslov) nekoga
drugega, ki pa ga toženec občasno uporablja, le-to ne šteje kot naslov za vročanje v smislu
določb CPR.49 Vendar pa se šteje, da je pisanje (ob predpostavki, da je uporabljen eden od
predvidenih načinov vročitve) pravilno vročeno, če je toženec najemnik (tudi, če je najemnik
sobe)50, če je naslov enkrat služil kot prebivališče toženca51, ali če je to zadnje znano
prebivališče toženca52. Za pravilno vročitev v teh primerih zadostuje dokaz, da je bilo pisanje
vročeno z uporabo metod predvidenih v CPR. Pomembno je, da tožnik napravi ustrezne
poizvedbe (reasonable inquiries) o prebivališču toženca.53 Če bi bilo ugotovljeno, da toženec
nima prebivališča v državi, se morajo seveda uporabiti pravila CPR, ki urejajo mednarodno
vročanje. To pa ne velja v primeru, ko se toženec začasno nahaja v tujini in ima zadnje znano
prebivališče znotraj jurisdikcije. V teh primerih se šteje pisanje pravilno vročeno, če je vročeno
na zadnji znan naslov prebivališča ali sedež pravne osebe.54
CPR dopušča tudi možnost, da se stranke dogovorijo za način vročanja, ima pa tudi posebna
pravila za vročanje otrokom oz. zaščitenim strankam (protected parties).
Če stranka želi, da vročitev tožbe tožencu izvede sodišče, mora v tožbi obvezno navesti naslov
toženca pravilo 6.13(1) CPR. Če toženo stranko zastopa odvetnik, ki je pooblaščen za vročanje,
mora tožnik k tožbi obvezno priložiti kopijo pooblastila iz katerega slednje izhaja, saj v
nasprotnem primeru sodišče vročitve ne bo izvedlo.

2.4 Vročitev otrokom in osebam pod skrbništvom ter invalidom
Če gre za vročitev otrokom ali osebam pod skrbništvom oz. invalidom obstajajo posebna pravila
o tem, komu se pisanja vročajo. Če je treba vročiti tožbo otroku, ki ni hkrati tudi postavljenega
posebnega skrbnika, se tožba vroči otrokovim staršem oz. skrbnikom. Če le-teh oseb ni, pa se
tožba vroči tisti osebi, pri kateri otrok prebiva (pravilo 6.13 CPR).
Če pa je treba tožbo vročiti osebi, ki ima postavljenega skrbnika, se vročitev opravi skrbniku
oz. osebi pri kateri takšna oseba živi.55 Za vsa druga pisanja (razen tožbe) velja, da se vročajo

Chellaram v Chellaram (No2) (2002) 3 A11 ER 17.
Akram v Adam (2005) 1 WLR 2762.
51
Collier v Williams (2006) 1 WLR 1945.
52
Cranfield v Bridgegrove Ltd (2003) 1 WLR 2441.
49
50
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Stuart Sime, ibidem, str. 112.

54

City and Country Properties Ltd v Kamali (2007) 1 WLR 1219.

55

VII del Mental Health Act, 1983.
37

skrbniku.56

2.5 Vročitev pravnim osebam
Pravnim osebam se mora vročati v skladu z načini vročanja, določenimi v delu 6 CPR in
določbami CA.
Pri pravnih osebah poznamo:
- vročitev pisanja (neposredno ali po pošti) na sedežu pravne osebe (par. 725 CA)
- vročitev pravnim osebam s sedežem v tujini (par. 695 CA),
- vročitev pravnim osebam v tujini, ki pa imajo podružnico v Angliji in Walesu ali Gibraltarju.
Sedež pravne osebe izhaja iz registra pravnih oseb. Kljub temu pa pravne osebe velikokrat
svoje dejavnosti ne opravljajo na sedežu, ampak v poslovnih prostorih, če imajo odvetnika pa
se tako vroča njemu. Poudarja se, da je velikokrat lažje vročati v poslovnih prostorih, saj
obstaja večja verjetnost, da bo taka vročitev uspešna.57
Ko se pravnim osebam vroča tožba, lahko v skladu z določbami CA tožnik izbira med tem, da
pisanje pusti na naslovu pravne osebe ali ji ga pošlje po pošti. Dopustni pa so tudi vsi načini
vročitve po CPR. Treba je podariti, da so načini vročitve po CA, alternative načinom vročitve,
določenim v CPR. V skladu s par. 725 CA se namreč pravni osebi lahko vroči z drugorazredno
pošto, med tem ko se v skladu s CPR po pošti vedno vroča s prvorazredno pošto. Pri obeh
načinih je tudi razlika glede dejstva, kdaj se šteje pisanje za vročeno. Če se vroča po prvovrstni
pošti po pravilih CPR, sešteje pisanje za vročeno naslednji dan od dneva pošiljanja. Pri vročanju
po CA pa se šteje, da je pisanje vročeno, ko je običajno, da se drugorazredno pisanje vroči,
razen, če se dokaže nasprotno.58

2.6 Načini (metode) vročanja
Dopustni načini vročanja v skladu s pravilom 6.20 CPR so:

-

56

osebna vročitev,

CPR pozna institut t.i. the litigation friend, ki v bistvu skrbi za interese osebe, ki zaradi svojega

mentalnega zdravja tega niso sposobne same oz. za interese otroka. Institut lahko primerjamo z
institutom kolizijskega skrbnika.
57

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 160.

58

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 161.
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-

vročitev po pošti (ali alternativen način pošti, ki zagotavlja vročitev naslednji
delovni dan),

-

če se pisanje pusti na naslovu za vročanje,

-

če se pisanje izmenja v sistemu za izmenjavo dokumentov (document

exchange) ali
-

po faks-u ali z drugimi načini elektronske komunikacije.

K taksativno naštetim načinom vročanja je treba prišteti še posebne načine vročanja, ki veljajo
za vročitev tožbe. Tožba se namreč lahko vroči tudi:

-

po načinu vročitve, ki je pogodbeno dogovorjen (pravilo 6.15 CPR),

-

pooblaščencu generalnega zastopnika, ki je v tujini (pravilo 6.16 CPR).

2.6.1 Osebna vročitev
Osebna vročitev je opravljena takrat, ko se pisanje (dokumenti) vročijo naslovniku. Če
naslovnik pisanja ne želi sprejeti, je osebna vročitev uspešna, če se pisanje pusti razumno blizu
naslovnika. Za uspešno vročitev zadostuje, da se pisanje vroči (dejansko izroči) naslovniku za
toliko časa, da lahko vidi, kaj se mu vroča, tudi, če jih potem vrne vročevalcu z izjavo, da
pisanja ne bo sprejel.59
Osebna vročitev pride praviloma v poštev le v primerih, ko ni dovolj časa, da bi se pisanje
vročilo na kateri drug predpisan način. V literaturi se izpostavlja, da gre za primere, ko je
vročitev tožbe vezana na rok, ki bo v kratkem potekel ali v primerih, ko se naslovnik izogiba
vročitvi.60
Osebna vročitev fizični osebi pomeni, da se pisanje tej osebi neposredno vroči v roke (pravilo
6.5 (3) CPR).61
Pravni osebi se osebno vroči tako, da se pisanje vroči osebi, ki ima višji položaj v pravni osebi
(npr. direktor, poslovni sekretar, poslovodja, manager, itd. – pravilo 6.4 (5) CPR).62 Če gre za
pravno osebo, ki ni gospodarska družba, pa se vročitev opravi npr. županu, predsedniku, itd.
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Nottingham Building Society v Peter Bennet and Co. (1997) The Times, 26.2.1997, CA.

60

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 157.
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Vroči pa se lahko kjerkoli znotraj jurisdikcije Anglije in Walesa. – Andrews, Andrews on Civil processes,

str. 80.
62

Stuart Sime, ibidem, str. 113.
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V primerih, ko se vroča tožba družbe zoper družbenika, je treba v vročilnici označiti, da je bilo
pisanje vročeno družbeniku (ki je lahko tudi zakoniti zastopnik družbe, zato je takšno
razlikovanje bistveno za pravilno vročitev) – pravilo PD 6, par. 4.2).63
Praviloma se osebno vročajo vsa pisanja za katera tako določajo Pravila (CPR in PD) ali tako
določi sodišče. V primeru, ko stranko zastopa pooblaščenec, ki je odvetnik, se pisanja vročajo
njemu in ne stranki. To pa ne velja v primerih, ko je osebna vročitev stranki izrecno predpisana
(bodisi v CPR ali PD ali na podlagi odredbe sodišča).
Osebno se vročajo tudi vsa pisanja v postopkih proti državi (against the Crown). Pri tem se v
skladu s PD 6.10 državnemu pravnemu oddelku (Government Legal Department).64

2.6.2 Vročitev po pošti
Kadar pisanja vroča sodišče, praviloma vroča po pošti (first-class post65). Drugi načini vročanja
po pošti (npr. navadno) ne pomenijo pravilne vročitve. Vendar pa je možno, da napačna
vročitev konvalidira (z uporabo pravila 3.10, ki sodišču omogoča, da samo popravi procesne
napake, do katerih pride pri uporabi pravil CPR oz. navodili za uporabo CPR.66

2.6.3 Vročitev pisanja na naslov za vročanje
Kadar vroča stranka sama lahko bodisi pisanje pošlje po prvovrstni pošti ali ga pusti na naslovu
nasprotne stranke.67 V tem primeru CPR izrecno ne predvideva, da se pisanje mora vložiti v
poštni nabiralnik. Dopušča se katerikoli način: nabitje na vrata, vložitev pod vrata, skozi okno,
itd.. Vendar pa se nekonvencionalen način lahko šteje v škodo stranke, ki je vročala in mora
dokazati uspešno vročitev, saj obstaja verjetnost, da se v teh primerih naslovnik ni mogel
seznaniti s pisanjem.68

63

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 157.

64

Gre za neke vrste državno pravobranilstvo, ki se je prej imenovalo Treasury Solicitor's Department ,

od 1. aprila 2015 pa je to Government Legal Department.

First-class mail (prvovrstna pošta) pomeni, da ima takšno pisanje prednost pri vročanju (sem spadajo
npr. pisma, velike ovojnice, kartice in mali paketi). Zlasti v ZDA poznajo tudi second-class mail
(drugorazredna pošta - sem sodijo časopisi in revije), third class mail (tretjerazredna pošta - reklame)
in fourtf-class mail (četrtorezredna pošta – knjige in paketi).
65

66

Sime S., ibidem, str. 119, ki izpostavlja, da je v posameznih primerih mogoče vročati tudi drugače, če

področni zakon tako določa (npr. pravilo 1139 Companies Act).
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T.i. Leaving the document at the party's address.
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Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 159.
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Vročitev se v teh primerih praviloma opravi tako, da se pisanje pusti v poštnem nabiralniku ali
se kako drugače pusti na tem naslovu (npr. pusti v pisarni na recepciji, itd.).69

2.6.4 Vročitev z izmenjavo pisanj (document exchange - DX)
Gre za sistem, ki ga praviloma pri medsebojnem vročanju uporabljajo odvetniki. Ta način
vročanja lahko uporabljajo samo tisti, ki uporabljajo ta sistem.70 Takšen način vročanja pa je
možno uporabiti le, če odvetniška pisarna, ki se ji vroča uporablja ta sistem in ima v svojem
naslovu t.i. DX številko. Če stranka oz. odvetnik, ki ima v naslovu navedeno DX številko ne želi
vročitve na ta način, mora pisno sporočiti, da ne želi vročitve na ta način (PD 6, par. 2.1).
Za uspešno vročitev zadostuje, da se navede datum odprave pisanja oz. datum, ko je bilo
pisanje predano ponudniku storitve (DX) vročanja (pravilo 6.29 CPR). Vročitev se dejansko
izvede tako, da se pisanje pusti v nabiralniku DX naslovnika pisanja71 ali pa se izroči podjetju,
ki nudi storitve DX vročanja, le-ta pa zagotavlja, da vsak dan vroča v DX predale strank (PD 6,
par. 2.2).

2.6.5 Vročitev po faks-u ali z drugimi načini elektronske komunikacije (evročanje)
Tudi po CPR je možno vročati elektronsko.
Opozoriti je treba na 6. odst. Pravila 6.23 CPR, ki določa, da je elektronsko vročanje (sem
prištevajo tudi vročanje po faks-u) dopustno samo, če stranka oz. njen odvetnik predhodno
pisno poda soglasje, da pristaja na takšen način vročanja. Pri tem je treba izpostaviti, da se v
primeru, ko gre za elektronsko vročitev stranki, zahteva njeno izrecno soglasje, vendar pa je
sodna praksa zavzela stališče, da se šteje, da je soglasje za vročanje podano, če stranka v
svoja pisanja (odgovor na tožbo, ipd.) navede številko faks-a ali naslov za e-pošto72. Pri
elektronski vročitvi odvetniku se tako izrecen dogovor kot tudi navedba elektronskega naslova
na vlogi (oz. faks številke) štejeta kot zadostna, da je soglasje podano (pravilo 4.1 CPR). Zato
v primerih, ko odvetniki ne želijo prejemati pisanj po faksu, praviloma že zraven št. faksa

69

Sime S., ibidem, str. 119.

70

Za članstvo v sistemu mora vsak član mesečno plačevati povprečnino za vročanje. – Sime S., ibidem,

str. 119.
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Nabiralniki so oštevilčeni z DX številko.
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Vendar pa navedba faks številke v glavi pisma ne zadostuje za domnevo soglasja za vročanje – Molins

plc v GD spa (2000) 1 WLR 1741.
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(praviloma na poslovnem papirju) navedejo, da ne sprejemajo vročitev po faksu.73
Stranka, ki želi vročati elektronsko mora nasprotno stranko pred vročitvijo pozvati, da ji sporoči
ali ima kakršnekoli omejitve pri vročanju (npr. format pošiljke, velikost dokumenta, itd.) –
pravilo 4.2 CPR.74
V primeru, ko se vroča po faks-u ali z drugimi elektronskimi sredstvi, ni potrebno, da bi se
pisanja (npr. priloge) vročala dodatno še po klasični pošti (pravilo 4.3 CPR). Ne glede na to, pa
se v literaturi izpostavlja, da je še vedno smiselno dodatno poslati izvod pisanja po pošti, saj
je v tem primeru bistveno lažje dokazati vročitev, v primeru, ko bi naslovnik zatrjeval, da
pisanja po elektronski poti ni prejel.75
V primeru, ko se vroča po e-pošti ali z drugimi sredstvi elektronske komunikacije, je takšen
način vročanja možen le v primeru, ko obe stranki zastopajo odvetniki. Pri tem pa morajo
odvetniki izrecno pisno navesti svoj e-poštni naslov, ki mora biti obvezno služben e-poštni
naslov (PD 6, par. 3.1 (2)).

2.6.6 Posebna pravila za vročitev tožbe
Kot že izpostavljeno se vročitev tožbe ob splošnih načinih vročitve lahko opravi tudi na
sporazumno dogovorjen način in pooblaščencu zakonitega zastopnika, ki je v tujini.

2.6.6.1 Sporazumno dogovorjen način vročanja
Če ima pogodba med strankama med drugim tudi pogodbeno določilo, da se bodo pisanja med
strankama vročala na določen način, je vročanje pravilno opravljeno, če se pisanja v zvezi s
predmetno pogodbo vročijo v skladu z določilom pogodbe (pravilo 6.11 CPR). Praviloma imajo
takšne določbe vključene standardizirane pogodbe in pogodbe v mednarodni trgovini.76 Sodna
praksa pa je že zavzela stališče, da lahko stranke veljavno sklenejo posebno (ad hoc) pogodbo
glede načina vročanja (Kenneth Allision Ltd v AE Limehouse Ltd (1992) 2 AC 105.77

73

Prim. Charles v NTL Group Ltd (2002) EWCA Civ 2004.
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Sodna praksa je zavzela stališče, da pošiljanje dokumentov po fax-u, ne da bi stranka prej za takšno

vročanje dobila soglasje nasprotne stranke predstavlja več kot majhen odmik od pravil ( Kuenyehia v

International Hospitals Group Ltd (2006) The Times, 17.2.2006); Sime S., ibidem, str. 119.
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Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 159.
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Sime S., ibidem, str. 120; Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 162.
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Prim. Sime S., ibidem, str. 120.
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Pri zapisu klavzule o vročanju je potrebna posebna pozornost. Sodišče je namreč v zadevi

Ener-G Holdings plc. V. Hormell78 zavzelo stališče, da klavzula o vročanju v pogodbi ni natančno
določila načina vročitve. Zato je tožnik za vročitev tožbe uspešno uporabil alternativen način
vročitve.79

2.6.6.2 Vročitev pooblaščencu stranke, ki je v tujini (service on agent of principal who is
overseas)
V posameznih primerih, bi bilo treba tožbo tožencu v tujino80 (potrebna bi bila torej vročitev
»zunaj jurisdikcije«), pri čemer pa se vročitev lahko opravi skladno s pravili CPR, če ima toženec
pooblaščenca v Angliji in Walesu. Takšne okoliščine nastopijo takrat, ko je tožnik sklenil
pogodbo s toženčevim pooblaščencem, ki ima sedež ali posluje znotraj pristojnosti Anglije in
Walesa in v času vložitve predloga za vročitev pooblastilo za zastopanje še ni prenehalo (ni
bilo preklicano ali odpovedano) oz. da ima v času vložitve predloga za vročitev pooblaščenec
še vedno stike z zastopanim (pravilo 6.12 CPR, PD 9.2).

2.6.6.3 Vročitev uslužbencem britanske vojske (HM Forces) in ameriške vojske (US Air
Force)
V primeru, ko je potrebno pisanje vročiti uslužbencu britanske vojske, se vročitev opravi tako,
da se pisanje izroči pristojnemu poveljstvu oz. neposrednemu poveljniku naslovnika. Če takšna
vročitev ni uspešna (ker je npr. vojak na tajni misiji), pride v poštev predlog za alternativen
način vročitve (dodatek 11 in 12 k CPR).
Ker pa ima v Angliji in Walesu svoja oporišča tudi ameriška vojska, se za potrebe vročitve
civilnih tožb zoper ameriške vojake v Angliji in Walesu uporabi dodatek 15 in 16 CPR. V teh
primeri se tožba vroči neposrednemu poveljniku oz. če ima poveljstvo pravnega zastopnika, se
vročitev opravi njemu.

2.7 Kdaj se šteje pisanje za vročeno (deemed service)?
Pravila CPR natančno določajo, kdaj se šteje posamezno pisanje za vročeno. Opozoriti je treba,
da CPR za prvo pisanje (tožbo) določa dodatna posebna pravila o vročitvi (pravilo 7.5), kot v
78

(2012) EWCA Civ 1059.

79

Večina sodnikov je zavzela stališče, da je treba klavzulo interpretirati široko in upoštevati poslovno

prakso. – Andrews, Andrews on Civil processes, str. 83.
80

Torej zunaj pristojnosti, zato bi se moralo vročati po pravilih mednarodne vročitve.
43

primeru drugih (naslednjih) pisanj.
Navedeno je logično, saj za vročitev tožbe, kot že izpostavljeno, CPR določa posebno obdobje
(limitation period) v katerem mora tožnik opraviti vročitev. Domneva vročitve se razlikuje glede
na izbrani način vročitve. Pri tem mora tožnik upoštevati, da lahko vročitev veljavno opravi v
roku štirih mesecev od dneva, ko je vložil tožbo na sodišče. Vročitev se lahko opravi do polnoči
zadnjega dne, ko izteče 4-mesečni rok.
Pravilo 6.26 določa kdaj se šteje pisanje za vročeno za vsak posamezen način vročitve.81
CPR razlikuje tudi med štetjem rokov. Tako se za vročitev po faks-u in osebno vročitev
upoštevajo delovni dnevi (ne vštevajo se sobote, nedelje in državni prazniki). V ostalih primerih
tečejo roki tudi v teh primerih (štejejo vsi koledarski dnevi).
Če se vroča osebno in je pisanje vročeno na delovni dan do 16.30 ure, se šteje vročitev za
opravljeno tistega dne. Če je bilo pisanje vročeno po 16.30 uri na delovni dan oz. v soboto ali
nedeljo, se šteje vročitev za opravljeno takoj prvi naslednji delovni dan.
Vročitev po pošti82 se šteje za opravljeno drug koledarski dan po tem, ko je bilo pisanje
poslano.83 Tako npr. če je bilo pisanje oddano na pošti v petek ob 22.00 se šteje, da je vročitev
opravljena v nedeljo. Te domneve tudi ni mogoče izpodbiti z nasprotnim dokazom, da je bila
vročitev dejansko opravljena v ponedeljek, ker poštarji pisanj ne vročajo ob nedeljah.84
Če se vroča z izmenjavo dokumentov (document exchange), je vročitev uspešno opravljena
drugi dan, šteto od dne, ko je bilo pisanje puščeno na kraju določenem za izmenjavo
dokumentov oz. izročeno vročevalcu. Točen čas, kdaj je bilo pisanje oddano je irelevanten,
prav tako je nepomembno, kdaj je naslovnik pošiljko dejansko prejel.85
Če se vroča na naslov za vročanje (npr. v hišni nabiralnik) in je bilo pisanje puščeno v
nabiralniku do 16.30 na delovni dan, se šteje vročitev opravljena na isti dan. Sicer pa se
vročitev šteje za opravljeno naslednji delovni dan.
Če se vroča po faks-u in je bilo pisanje posredovano na delovni dan do 16.30 ure, se šteje

81

Nasproten dokaz, t.j. da je bilo pisanje dejansko vročeno na drug datum, ni mogoč. Glej Sime Stuart,

ibidem, str. 120 in tam naveden primeri iz sodne prakse.
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To velja samo za prvovrstno pošto (first class post).
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Uveljavljena je torej t.i. oddajna teorija.
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Anderton v Clwyd County Council (No 2) (2002) 1 WLR 3174; Godwin v Swindon BC (2001) EWCA

Civ 1478. Enako Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 163.
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Sime Stuart, ibidem, str. 121.
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vročitev za opravljeno isti dan. V vseh drugih primerih pa se šteje pisanje za vročeno naslednji
delovni dan od dneva, ko je bilo posredovano po faks-u.
Pisanje poslano s sredstvi elektronske komunikacije (e-pošta, itd.) na delovni dan do 16.30 se
šteje za vročeno še isti dan, v vseh drugih primerih pa naslednji delovni dan šteto od dneva,
ko je bilo pisanje poslano.
Navedene domneve vročitve veljajo ne glede na to, ali je bilo pisanje vročeno neposredno
stranki (naslovniku pisanja) ali njegovemu pooblaščencu. Kljub številnim kritikam veljavne
ureditve, le-ta še ni bila novelirana.86

2.8 Odprava napak pri vročanju
Stranki, ki je izbrala napačen obrazec oz. se je oprla na napačna pravila, bo praviloma
odobreno, da takšne napake popravi (še posebej, če s temi napakami ni zavedla nasprotne
stranke87). Pri tem bo sodišče, ko bo odločalo o predlogu za odpravo napak upoštevalo ali je
tožnik opravil vse potrebno, da bi se napaka odpravila takoj po tem, ko je bila odkrita.88
Stranka mora sodišču v posebnem predlogu (ki ga lahko v skladu s pravilom 6.16 vloži
kadarkoli) predlagati, da se zaradi napake pisanje ponovno vroči. Pri tem mora predlogu
priložiti dokaz o tem, kakšna napaka je bila storjena.
Praviloma sodišče takšnim predlogom ugodi takrat, ko bi stranka morala vročiti kakšno vlogo
(npr. v kateri je navedla pravno relevantna dejstva), pa je nasprotna strank s to vlogo že
seznanjena. V teh primerih praviloma sodišče sledi predlogom in dovoli izjemo, da te vloge ni
treba vročiti.
Povsem drugačna pa je situacija v primeru, ko bi stranka s tem institutom poskušala npr. doseči
podaljšanje roka za vročitev tožbe. Tako je npr. pritožbeno sodišče v zadevi Wilkey v BBC89
štelo, da so v primeru ko tožnik tožbe ne uspe vročiti v predpisanem roku, pristojnosti sodišča
glede odobritve odprave napak pri vročanju zelo omejene. V konkretnem primeru je tožnik
vložil tožbo le dva dni pred iztekom roka, vročil pa jo je šele zadnji dan 4-mesečnega roka, ki
je predpisan za vročanje. Pri tem pa je izbral takšen način vročitve (pisanje je bilo puščeno na
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Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 163.

Thurrock Borough Council v Secretary of State for the Enviroment and the Regions (2000) The Times,
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20. 12. 2000.
88

Sime S., ibidem, str. 122 navaja primer Nanglegan v Royal Free Hampstead NHS Trust (2002) 1 WLR

1043, kjer so zavrnili predlog.
89

[2002] EWCA Civ 1561.
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sedežu tožene stranke) po katerem se šteje, da je bila vročitev opravljena naslednji dan, ko je
bilo pisanje puščeno pri naslovniku. Vročitev je bila torej opravljena en dan prepozno. Pri tem
je sodišče izrecno zavzelo stališče, da v teh primerih ne gre za napako, ki bi jo lahko sodišče
odpravilo z uporabo pravila 6.16. Sodišče je med drugim tudi izrecno zapisalo, da je treba
dosledno spoštovati pravila o vročanju.
Enako sodišče ni dopustilo odprave napak v že omenjenem primeru Anderton v Clwyd90, kjer
je šlo za vročitev napačni osebi (namesto naslovniku je bila tožba vročena njegovi
zavarovalnici, ki pa ni bila pooblaščena za vročitev).
Drugačno stališče pa je sodišče zavzelo v zadevi Cranfield v Bridgegrove Ltd91, kjer je bila
kopija tožbe poslana pravi osebi na pravi naslov pravočasno (torej znotraj časovnega obdobja
predpisanega za vročitev). Sodišče je štelo, da je v tem primeru (ko naslovniku ni bil poslan
original) uporaba tega instituta upravičena.

2.9 Druga pravila o vročanju
Kot že izpostavljeno se v civilnih postopkih praviloma vroča v skladu s pravili CPR (in v zvezi z
njimi sprejetimi PD – praktičnimi navodili).
Kljub temu pa se v posameznih posebnih postopkih uporabljajo posebna pravila (npr. za
gospodarske družbe Companies Act). Posebna pravila o vročanju v postopkih zoper državo, so
zraven CPR še vedno urejena tudi v Posebnih pravilih o postopkih zoper državo.92 Tudi za
nezakonite posestnike in v primerih motenja posesti (t.i. squatters) veljajo posebna pravila o
vročanju (del 55 CPR – pravilo 55.6).
Tudi v primeru, ko se vroča poravnalna ponudba v skladu z delom 36 CPR se ne uporabijo
načini vročitve urejeni v delu 6. Ponudba namreč velja od trenutka, ko jo naslovnik prejme.93
Čezmejno vročanje je sicer posebej obravnavano v delu 5.

3. DEL – POSAMEZNI SKLOPI VROČANJA
1. Vročanje v civilnih sodnih postopkih
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[2001] All ER (D) 343 (Jul).

91

[2003] EWCA Civ 656.

92

CPR Schedule 1 RSD Ord. 2005 No. 2712.

93

Denise Charles v NTL Group Ltd (2002) LTL.
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1.1

Uporaba določb ZPP o vročanju

Izpostaviti je treba, da določbe ZPP o vročanju ne veljajo samo v pravdnem postopku, ampak
se zaradi narave ZPP, ki je temeljni procesni zakon, uporabljajo v številnih drugih postopkih.
Največkrat drugi procesni zakoni (pa tudi materialni) določajo t.i. subsidiarno ali podrejeno
uporabo določb ZPP, zasledimo pa tudi t.i. smiselno uporabo določb ZPP.
Tako se procesne določbe ZPP o vročanju uporabljajo subsidiarno v zapuščinskem postopku
(163. člen ZD94).
Zakon o nepravdnem postopku v 37. členu določa smiselno uporabo določb ZPP. Ker ZNP95
posebnih določb o vročanju nima, se za vročanje v nepravdnih postopkih uporabljajo določbe
ZPP. Zato pride do uporabe določb ZPP tudi v registrskem postopku. V postopku za vpis v sodni
register se za vprašanja, ki niso urejena v Zakonu o sodnem registru (ZSReg)96, smiselno
uporabljajo določbe zakona o nepravdnem postopku (19. člen ZSReg), ki pa dalje napotuje na
uporabo določb ZPP. Enako določa tudi Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)97, ki v 2. odst. 120.
člena določa, da se v zemljiškoknjižnem postopku glede vprašanj, ki niso urejena s tem
zakonom, uporabljajo splošne določbe zakona o nepravdnem postopku.
Tudi Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)98 določa smiselno uporabo določb ZPP v 15. členu.
Tudi v insolvenčnih postopkih se na podlagi 121. člena ZFPPIPP99, glede vprašanj, ki s tem
zakonom niso urejena drugače, smiselno uporabljajo pravila zakona, ki ureja pravdni postopek.
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Zakon o dedovanju, Uradni list SRS, št. 15/1976, 23/1978, Uradni list RS/I, št. 17/1991, Uradni list

RS, št. 13/1994, 40/1994, 82/1994, 117/2000, 67/2001, 83/2001, 73/2004, 31/2013, 99/2013.
95

Zakon o nepravdnem postopku, Uradni list SRS, št. 30/1986, 20/1988, Uradni list RS, št. 87/2002,

131/2003, 77/2008).
96

Uradni list RS, št. 13/1994, 31/2000, 91/2005, 42/2006, 33/2007, 93/2007, 65/2008, 49/2009,

82/2013, 17/2015.
97
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Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2008, 37/2008, 28/2009, 25/2011, 14/2015.
Uradni list RS, št. 51/1998, 72/1998, 11/1999, 89/1999, 11/2001, 75/2002, 87/2002, 70/2003,

16/2004, 132/2004, 46/2005, 96/2005, 17/2006, 30/2006, 69/2006, 115/2006, 93/2007, 121/2007,
45/2008, 37/2008, 28/2009, 51/2010, 26/2011, 14/2012, 17/2013, 45/2014, 58/2014, 53/2014,
50/2015, 54/2015, 76/2015.
99

Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010, 26/2011, 47/2011, 87/2011,

23/2012, 48/2012, 47/2013, 100/2013, 10/2015.
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V skladu z 19. členom ZDSS-1100 se tudi postopku v delovnih in socialnih sporih uporabljajo
določbe ZPP, če ZDSS-1 ne določa drugače.
V skladu z določbo 22. člena ZUS-1 se za vprašanja postopka, ki niso urejena z ZUS-1 primerno
uporabljajo določbe ZPP. Pri tem ZUS-1 izrecno določa, da se v postopku v upravnem sporu ne
uporablja določba tretjega odstavka 86. člena ZPP. V postopku s pritožbo in z izrednimi
pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja dejanja v postopku samo po pooblaščencu, ki ima
opravljen pravniški državni izpit.
Do uporabe določb ZPP o vročanju pa pride tudi v kazenskem postopku. ZKP101 nima posebnih
določb o načinu vročanja pisanj odvetniku. Po 126. členu ZKP se v primerih, ki jih ni v tem
zakonu, vročitev opravi po določbah, ki veljajo za pravdni postopek. Na tej podlagi je npr.
dovoljena subsidiarna uporaba 138. člena ZPP, ki določa, da se vročitev odvetniku kot
pooblaščencu lahko opravi tudi tako, da se pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njegovi
odvetniški pisarni. Ob smiselni uporabi te določbe se lahko na enak procesno veljaven način
opravi tudi vročitev odvetniku - zagovorniku v kazenskem postopku.
Tudi Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)102 v 13. členu določa,
da se v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku glede vprašanj, ki jih ta zakon
ne ureja, uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek. V sodnem postopku se glede vprašanj,
ki jih ZPVPJN ne ureja, uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek. Glede vročitve ima v ZPVPJN
v 3. odst. 13. člena izrecno določbo, da se v predrevizijskem postopku glede vročanja odločitve
naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo in odločitve naročnika iz prvega odstavka 28. člena
ZPVPJN uporablja zakon, ki ureja upravni postopek (ZUP). Druga pisanja naročnika se vročajo
po pošti priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če vlagatelj razpolaga z
informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja
elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo
podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
ZPP se uporablja tudi po Zakonu o arbitraži (ZArbit)103. V 9. členu je namreč določena
pristojnost sodišča in postopek odločanja.
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Zakon o delovnih in socialnih sodiščih, Uradni list RS, št. 2/2004, 10/2004, 61/2004, 45/2008,

45/2008, 33/2010, 47/2010, 43/2012.
101

Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 63/1994, 70/1994, 25/1996, 39/1996, 5/1998,

49/1998, 72/1998, 6/1999, 66/2000, 111/2001, 32/2002, 110/2002, 44/2003, 56/2003, 43/2004,
68/2004, 101/2005, 40/2007, 14/2007, 40/2007, 102/2007, 21/2008, 23/2008, 65/2008, 89/2008,
68/2008, 118/2008, 77/2009, 88/2009, 29/2010, 58/2011, 91/2011, 47/2013, 87/2014, 8/2016.
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Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13 in 90/14.

103

Uradni list RS, št. 45/2008.
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Okrožno sodišče v Ljubljani odloča o:
1.

dopustnosti ali nedopustnosti arbitražnega postopka (tretji odstavek 11. člena),

2.
3.

imenovanju arbitra (tretji in četrti odstavek 14. člena),
izločitvi arbitra (tretji odstavek 16. člena),

4.

prenehanju mandata arbitra (prvi odstavek 17. člena),

5.
6.

pristojnosti arbitražnega senata (tretji odstavek 19. člena),
razveljavitvi arbitražne odločbe (drugi odstavek 40. člena),

7.

razglasitvi izvršljivosti domačih (41. člen) in o priznanju tujih arbitražnih odločb (42.

člen).
2. odst. 9. člena ZArbit izrecno določa, da sodišče odloča po pravilih nepravdnega postopka, o
zadevah iz 1., 5. in 6. točke pa po pravilih pravdnega postopka. Pred izdajo odločbe mora dati
sodišče nasprotni stranki možnost, da se o zadevi izjavi.
Izpostaviti je treba, da posamezni zakoni, kjer se smiselno uporablja ZPP, načeloma posebej
ne urejajo klasičnega (fizičnega) vročanja. Skoraj vsi pa imajo posebne določbe in podzakonsko
ureditev glede elektronskega vročanja v teh postopkih, kar bo podrobneje obravnavano v 6.
delu.
Upoštevaje dejstvo, da je slovenskem pravnem redu uveljavljen oficialni način vročanja, zakon
tudi določa, katere vrste pošiljke oziroma spise je sploh treba vročiti in komu se vročijo.104
Po našem mnenju je za podrobnejšo analizo učinkovitosti in pravnih posledic vročitve
pomembno natančno opredeliti katera pisanja (t.i. objekt oz. predmet vročitve) se vročajo in
na kakšen način (tudi kdo je tisti, ki dejansko vroča – organ vročitve). Vsaka vročitev je
povezana s stroški na eni strani in časovno komponento (zlasti čas trajanja postopka) na drugi
strani. Pri tem pa ne smemo zanemariti najpomembnejšega. Strankam je namreč (tudi z
vročitvijo) treba omogočiti učinkovito varstvo njihovih pravic.
Pomembno je torej ločiti katera pisanja se morajo vročiti105 in identificirati katera od teh se
morajo obvezno vročiti osebno od tistih, kjer zadostuje že navadna vročitev (opredeliti je treba
način vročitve posameznega pisanja). Pri tem je treba izpostaviti tudi posledice, ki jih lahko
povzročijo napake pri vročitvi in možnosti odprave (ozdravitve) napak. Ob identificiranih
težavah bomo poskušali nakazati tudi možne rešitve de lege ferenda.

104

Tako tudi Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 198.

105

Pisanja, v posledici vročitve katerih nastanejo bodisi za stranke bodisi za sodišče procesni učinki, se

ne morejo vročati neformalno (navadno). - Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 459.
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1.2 Predmet vročitve po posameznih fazah postopka
V tem poglavju je najprej treba predstaviti akte za posamezna procesna dejanja sodišča in
strank, ki se vročajo. Ovrednotiti je treba njihov pomen oz. pravne posledice, ki so nanje
vezane, da je mogoče določiti način vročanja oz. razlikovanje med osebnim in navadnim
vročanjem.

1.2.1 Vloge strank
Z vlogo razumemo tista procesna opravila, ki jih stranke opravijo izven naroka v pisni obliki.
To so vsa pisanja, s katerimi se stranke obračajo na sodišče oz. na nasprotno stranko.106 Iz
določbe prvega odstavka 105. člena ZPP izhaja, da so kot vloga po ZPP mišljene zlasti tožba,
odgovor na tožbo, pravna sredstva pa tudi druge izjave, predlogi ali sporočila, ki se vlagajo
zunaj obravnave.
Tožba je prvo procesno dejanje, s katerim se začne pravdni postopek, in se praviloma vlaga v
pisni obliki. Odgovor na tožbo je prvo procesno dejanje nasprotne stranke. V fazi priprav na
glavno obravnavo pa lahko stranke sodišču vlagajo tudi druge pisne vloge, ki se v praksi
imenujejo pripravljalne vloge.107 Sem spadajo tudi pisni dokazni predlogi in podobno. V določbi
prvega odstavka 105. člena ZPP so samo primeroma naštete posamezne pisne vloge, sicer pa
se pod pojmom vloge razume vsaka pisna komunikacija s sodiščem.
Z vidika vročanja je nujno treba izpostaviti tudi določbo ZPP o tem, kdaj se šteje vloga za
popolno. Šele popolna vloga (tožba, predlog, itd.) se namreč vroča nasprotni stranki. V drugem
odstavku 105. člena ZPP so predvideni osnovni elementi, ki jih mora imeti vsaka vloga, da se
lahko obravnava. Tako mora biti vloga razumljiva in obsegati: navedbo sodišča, ime ter stalno
oz. začasno prebivališče oz. sedež strank, morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in
pooblaščencev, sporni predmet in seveda vsebino izjave. Vsaka vloga mora biti podpisana,
razen če zaradi oblike vloge to ni mogoče. Zakon pa v drugih določbah dodaja še posebne
zahteve, ki so predvidene za posamezno vrsto vloge, npr. vsebino pritožbe, revizijo itd.
Posebna oblika vloge v zakonu ni predpisana, ZPP samo določa, kateri so bistveni oz. potrebni
elementi, da se vloga šteje kot jasna in razumljiva. V nasprotnem primeru lahko namreč vlogo
štejemo kot nepopolno oz. nerazumljivo in je treba z njo ravnati v skladu z določbo 108. čl.
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Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 191.

107

Ude poudarja, da so vloge pisni sestavki, ki vsebujejo strankina oz. udeleženčeva procesna dejanja.

– prim. Ude, Civilno procesno pravo, str. 191.
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ZPP.108 V primeru, ko je vloga nerazumljiva ali pa ne vsebuje vsega, kar je potrebno, da bi se
lahko obravnavala, zahteva sodišče od vložnika, da jo popravi oz. dopolni (108. člen ZPP).
Vedno, kadar sodišče od vložnika zahteva, da vlogo popravi ali dopolni, določi tudi rok za
popravo ali dopolnitev. V primerih, ko vložnik ne ravna v skladu z navodilom sodišča, jo sodišče
zavrže.
V zvezi s popolnostjo vloge je treba izpostaviti tudi določbo 105.a člena ZPP. Procesna
predpostavka za nadaljnje obravnavanje vlog, s katerimi se začne postopek je tudi plačilo
sodne takse. Tako mora biti ob vložitvi tožbe, nasprotne tožbe, predloga za sporazumno
razvezo, tožbe, ki vsebuje predlog za izdajo plačilnega naloga, predloga za obnovo postopka,
predloga za zavarovanje dokazov pred začetkom pravdnega postopka, predloga za poskus
poravnave, vloge, ki vsebuje napoved pritožbe, pritožbe, predloga za dopustitev revizije in
revizije vedno plačana sodna taksa.109 Če sodna taksa ni plačana hkrati z vložitvijo, mora biti
plačana najkasneje v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse.110
V primeru, ko stranka ne ravna v skladu z navodilom sodišča in takse ne plača pa tudi niso
podani pogoji za oprostitev, odlok ali obročno plačilo sodne takse, se šteje, da je vloga
umaknjena (presumpcija umika vloge).
Takšne posledice pa nujno pomenijo, da mora biti stranka seznanjena s pisanjem sodišča (sklep
o dopolnitvi vloge, taksni nalog). V obeh primerih je namreč stranki postavljen prekluzivni rok
v katerem mora spoštovati navodilo sodišča. V primeru, ko stranka pisanja sodišča zaradi
napake pri vročanju ni prejela ima to zanjo pomembno procesno posledico, saj se postopek
zaradi neplačila sodne takse ne bo nadaljeval (presumpciji umika namreč sledi ustavitev
postopka), ali pa bo sodišče nepopolno vlogo zavrglo (108. člen ZPP).
108

Stranka mora vložiti takšno vlogo, ki je razumljiva in obsega vse, kar je treba, da se lahko obravnava.

V skladu z določbo drugega odstavka 105. člena ZPP mora vsaka vloga, torej tudi tožba, med drugim
obsegati ime ter stalno oz. začasno prebivališče oz. sedež strank. Ker v obravnavani zadevi tožba ne
vsebuje vsega, da bi se lahko obravnavala, saj ne vsebuje popolnega naziva, sedeža in naslova tožene
stranke, skladnega z vpisom v sodni register, je sodišče prve stopnje tožečo stranko v skladu z določbo
prvega odstavka 108. člena ZPP pravilno pozvalo, naj tožbo popravi. Ker pa tožeča stranka ni ravnala v
skladu z omenjenim pozivom, je moralo ob uporabi določbe četrtega odstavka 108. člena ZPP tožbo
zavreči. - Sklep VSL I Cp 119/2001.
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Tako je sodišča v sklepu VSC Cp 1573/2005 zavzelo naslednje stališče: Tožnikova vloga je v tožbo

prerasla šele, ko je postala popolna, to pa je bilo dne 17. 8. 2005, ko je tožnik plačal še drugi obrok
taksne obveznosti. Sodišče prve stopnje je tožnikovo vlogo z dne 9. 6. 2005 obravnavalo le kot
nepopolno vlogo, in ne kot tožbo, zato se je pravilno izreklo za stvarno nepristojno v obravnavani zadevi.
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Po noveliranem 105.a členu ZPP zgolj na podlagi ugotovitve, da dokazilo o plačilu takse ni bilo

predloženo v roku, še ni mogoče šteti, da je vloga umaknjena. Takšne posledice nastopijo šele po tem,
ko uradna oseba pristojnega sodišča ugotovi, da sodna taksa ni bila plačana niti v roku za dopolnitev
vloge. - sklep VDS Pdp 1165/2007.
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Iz prvega odstavka 105.b člena ZPP izhaja, da se morajo vloge sodišču predložiti v pisni obliki.
Pisna vloga je tista, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (govorimo o vlogi v
fizični obliki) ali vloga, ki je v elektronski obliki in je podpisana z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga se vedno vloži tako, da se pošlje sodišču po
pošti, po elektronski poti, z uporabo sredstev komunikacijske tehnologije. Lahko se izroči
neposredno organu ali osebi, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni
ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti
informacijskemu sistemu. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.111
Zakon pa dopušča tudi možnost, da se vloga vloži na predpisanem ali drugače pripravljenem
obrazcu.
Z vidika vročanja je treba omeniti tudi določbo 3. odst. 106. člena ZPP v skladu s katero se v
primerih, ko je na nasprotni stranki več oseb in imajo te skupnega zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, lahko izročijo vloge in priloge za vse skupaj v enem izvodu.

1.2.1.1 Vloge, na podlagi katerih se prične postopek
Glede na pomembnost »prvih« vlog, saj se na njihovi podlagi praviloma začne
postopek, je za te vloge upoštevaje 142. člen ZPP obvezna osebna vročitev. Takšno
pravilo velja tudi po par. 106 aZPO, ki izrecno dopušča tudi možnost nadomestne
vročitve.

1.2.1.1.1 Tožba
Pravdni postopek se začne s tožbo (179. člen ZPP). Tožba je tožnikova zahteva za pravno
varstvo.112 Tožba je torej vloga fizične ali pravne osebe (tožnika), s katero le-ta od sodišča
zahteva, da mu nudi pravno varstvo zoper osebo določene vsebine.113 Z vložitvijo tožbe se
vzpostavi dvostransko razmerje med tožnikom in sodiščem.114

111

Govorimo o t. i. elektronskem vložišču.

112

Tožba sicer ni edina oblika zahteve za pravno varstvo. To je lahko tudi predlog (npr. predlog za izdajo

začasne odredbe, predlog za izvršbo itd.). – Prim. Galič v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s
komentarjem, 2. knjiga, str. 117; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 222.
113

Ude, Civilno procesno pravo, str. 207; Juhart, ibidem, str. 251; Rosenberg/Schwab/Gottwald,

Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 626.
114

Galič v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s komentarjem 2. knjiga, str. 120; Ude, ibidem, str. 216.
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Stranke v tožbi se označujejo kot tožnik in toženec oz. kot tožeča ali tožena stranka.
Tožbo praviloma vloži tožnik. V imenu tožnika pa lahko tožbo vloži tudi njegov zakoniti
zastopnik ali pooblaščenec (če ima za tako dejanje pooblastilo tožnika).
O popolnosti tožbe smo že zavzeli stališče (glej poglavje 1.1.1 Vloge strank). Naslednje
pomembno vprašanje pa je vprašanje dopustnosti tožbe. Da je tožba dopustna, morajo biti
izpolnjene procesne predpostavke, kot jih določa ZPP, med drugim tudi pravni interes za
tožbo.115 Če sodišče ugotovi (praviloma v fazi predhodnega preizkusa tožbe), da procesne
predpostavke za obravnavanje tožbe niso podane, tožbo zavrže. Druga pomembna okoliščina
pa je utemeljenost tožbe, ki je odvisna od materialnega prava. Neutemeljeno tožbo namreč
sodišče zavrne.116
Glede na vsebino varstva pravic, ki se s tožbo zahteva, ločimo:
a) Kondemnatorno (dajatveno) tožbo, s katero se zahteva zaveza tožene stranke, da
napravi določeno dejanje (vrne dolg ali posojilo), da izroči premične stvari, ki so bile dane na
posodo ali v hrambo, da preda lastništvo na nepremičninah, za povrnitev škode itd. Z dajatveno
tožbo torej tožnik od sodišča zahteva, da toženca obsodi, da v korist tožnika nekaj da, stori,
opusti ali dopusti.117 Tudi za dajatveno tožbo mora imeti tožeča stranka pravni interes, vendar
pa se pri tej vrsti tožbe pravni interes predpostavlja in ga ni treba dokazovati.118 Ude poudarja,
da je za uspeh dajatvene tožbe bistveno, da je zahtevek že zapadel. Če zahtevek še ni zapadel
v plačilo, ga je treba zavrniti.119 311. člen namreč določa, da v primeru, ko sodišče ugodi
zahtevku za preživnino, lahko toženo stranko obsodi tudi na dajatve, ki še niso zapadle. Sodba,
s katero se tožena stranka obsodi, da mora izročiti ali prevzeti stvari, ki so bile dane v najem
ali zakup, se prav tako lahko izda, še preden preneha to razmerje. Dajatveni tožbi sledi
dajatvena sodba. V primeru, če tožena stranka prostovoljno obveznosti ne izpolni, lahko tožnik
zahteva izpolnitev v izvršilnem postopku.120
b) Deklaratorno (ugotovitveno) tožbo, s katero tožnik zahteva ugotovitev obstoja ali
neobstoja pravice ali pravnega razmerja ali pa pristnost oziroma nepristnost kakšne listine.
115

Ude, ibidem, str. 207.

116

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 121.

117

Ude, ibidem, str. 208; Juhart, ibidem, str. 254; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, 16. izdaja, str.

590; Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 118; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 129.
118

Ude, ibidem, str. 208.

119

Ude, ibidem, str. 208. Pri tem Ude poudarja, da je mogoče nekatere zahtevke uveljavljati tudi že pred

zapadlostjo (npr. preživnina, renta itd.).
120

Galič izpostavlja, da se samo dajatvena sodba povezuje s pojmom izvršljivosti. Pri ugotovitveni in

oblikovalni sodbi do izvršbe nikoli ne more priti, ker se pravovarstveni cilj tožnika uresniči z izdajo
obsodilne sodbe. – Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 118; enako Rechberger/Simotta,
Zivilprozessrecht, str. 231.
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Z ugotovitveno tožbo se ne ustvarjajo nova niti se ne spreminjajo obstoječa pravna razmerja.
S to tožbo se ne zahteva ugotovitev določenih dejstev. Bistvo ugotovitvene tožbe je, da se z
njo zahteva ugotovitev obstoja oz. neobstoja pravic ali pravnega razmerja.121 Ugotovitvena
sodba namreč le ugotavlja (ne)obstoj določenega pravnega razmerja, ničesar ne zapoveduje
oz. preoblikuje in zato nima učinka izvršljivosti in ne oblikovalnega učinka.122 Za ugotovitev
pravice gre npr. v primeru, ko se s tožbo zahteva ugotovitev lastninske pravice, ugotovitev
dedne pravice itd. Galič poudarja, da se lahko z ugotovitveno tožbo zahteva tudi ugotovitev
obstoja oblikovalnih pravic (npr. pravica odstopa od pogodbe).123
Za ugotovitev pravnega razmerja gre takrat, ko se zahteva ugotovitev nekega pogodbenega
razmerja, npr. prodaje, darila itd.
V nobenem primeru pa se z ugotovitveno tožbo ne more zahtevati ugotovitev obstoja ali
neobstoja nekega dejstva (izjema je ugotovitev (ne)pristnosti listine)124. Tako se npr. ne more
s tožbo zahtevati ugotovitev, da je bila pogodba sklenjena točno določenega dne, ne more se
s tožbo zahtevati ugotovitev, koliko časa je bil delavec na delovnem mestu, zaradi priznanja
delovne dobe itd. Z ugotovitveno tožbo se lahko zahteva le ugotovitev sedaj obstoječe pravice
ali pravnega razmerja, ne pa tudi ugotovitev bodoče pravice oz. bodočega pravnega
razmerja.125
Predpostavka za vložitev ugotovitvene tožbe je tudi, da stranka izkaže pravni (ugotovitveni)
interes.126 Ta pogoj mora biti izpolnjen kumulativno, skupaj z vsemi drugimi predpisanimi
predpostavkami za vložitev ugotovitvene tožbe. Ugotovitvenega interesa tožniku ni treba
izkazati, če lahko vloži tožbo na podlagi posebnega predpisa127 oz. če se z ugotovitveno tožbo
zahteva ugotovitev pristnosti/nepristnosti listine.128
Na obstoj pravnega interesa pazi sodišče po uradni dolžnosti. V ta namen lahko sodišče od
tožnika zahteva, da izkaže kot verjetno, da pravni interes obstaja, v določenih primerih pa se
121

Juhart, ibidem, str. 257; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, 16. izdaja, str. 599; Ude, ibidem, str.

208; Rechberger/Simotta, ibidem, str. 235; Lüke, ibidem, str. 130; Reichold v Thomas/Putzo, ZPO
Kommentar, str. 420.
122

Sklep VS RS II Ips 246/2000.

123

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 144.

124

Edino dejstvo, ugotovitev katerega se lahko zahteva z ugotovitveno tožbo, je pristnost ali nepristnost

listine.
125

Ude, ibidem, str. 209.

126

Pri dajatvenih in oblikovalnih tožbah se pravni interes predpostavlja, medtem ko ga je treba pri

ugotovitveni tožbi izkazati.
127

Npr. napotitveni sklep po 210. členu ZD, tožba na ugotovitev ničnosti patenta, znamke po 111. členu

ZIL-1.
128

Ude, ibidem, str. 209.
54

pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe predpostavlja. Vedno kadar lahko tožnik z
vložitvijo ugotovitvene tožbe zavaruje obstoj pravnega razmerja ali pravice, se šteje, da ima
pravni interes za vložitev take tožbe.
V teoriji se poudarja, da ugotovitvena tožba ni dopustna v primeru, ko je zahtevek že zapadel
in je možna dajatvena tožba. V tem primeru tožnik namreč nima pravnega interesa za
ugotovitveno tožbo.129 To pa velja samo v primeru pozitivne ugotovitvene tožbe. V primeru
negativne ugotovitvene tožbe nima dejstvo, da je zahtevek že zapadel, nobenega vpliva.
Negativno ugotovitveno tožbo namreč lahko vloži domnevni dolžnik.130
c) Konstitutivno (oblikovalno) tožbo, s katero se zahteva ustanovitev, sprememba
obstoječega pravnega razmerja, prenehanje ali preoblikovanje določenega pravnega
razmerja.131 Tožnikov zahtevek pri oblikovalnih tožbah temelji na materialnopravnem
oblikovalnem upravičenju.132 Za oblikovalne tožbe gre npr. v zakonskih sporih in sporih iz
družinskih razmerij (razveza zakonske zveze, sprememba odločitve o varstvu in vzgoji
mladoletnih otrok, sprememba glede zavezanca za plačevanje preživnine, izpodbijanje
očetovstva133), pri razvezi pogodbe o dosmrtnem preživljanju itd. Tudi pri oblikovalnih tožbah
se pravni interes predpostavlja in ga ni treba dokazovati.
Poznamo pa tudi posebno vrsto tožb, t. i. procesnopravne tožbe, pri čemer gre za tožbe
zgolj po imenovanju, saj gre v bistvu za izredna pravna sredstva (npr. tožba za razveljavitev
sodne poravnave – 392. člen ZPP).134
Z vložitvijo tožbe nastanejo določene materialno in procesnopravne posledice.

Materialnopravne posledice vložene tožbe so:

129

Sklep VS RS II Ips 90/99; enako Ude, ibidem, str. 209; Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 149.

130

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 153.

131

Triva/Belajec/Dika, ibidem, str. 324, Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 526; Ude, ibidem, str.

210; Juhart, ibidem, str. 261; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 239.
132

Prim. Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 119.

133

V zvezi s tožbo na izpodbijanje očetovstva lahko v teoriji zasledimo tudi drugačno stališče, saj jo

nekateri štejejo med ugotovitvene tožbe (Triva/Belajec/Dika, ibidem, str. 319). Večinsko stališče je, da
gre za oblikovalno tožbo, saj se na podlagi sodbe vzpostavi razmerje med očetom in otrokom. – Ude,
ibidem, str. 211; enako Lüke, Zivilprozessrecht, str. 136.
134

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 119-121.
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-

z vložitvijo tožbe se pretrgajo zastaralni roki – 365. člen OZ135,

-

varovani so prekluzivni roki136.

Procesnopravne posledice vložene tožbe pa so:
-

z vložitvijo tožbe tožnik ne more več izbirati med več krajevno pristojnimi sodišči,
dopustnost tožbe se praviloma presoja glede na obstoj procesnih predpostavk v času
vložitve tožbe137,
trenutek vložitve tožbe je pomemben za določitev krajevne pristojnosti (kasnejše
spremembe na krajevno pristojnost ne vplivajo).138

ZPP v 180. členu podrobneje določa vsebino tožbe. V formalnem smislu mora tožba vsebovati
vse podatke, ki jih mora vsebovati vsaka vloga. Tožba mora obsegati določen zahtevek (tožbeni
petit) glede glavne stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožnik opira zahtevek, in
dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo. Poleg obveznih sestavin pa lahko tožba vsebuje
tudi določene fakultativne sestavine (npr. pravna kvalifikacija, predlog za oprostitev plačila
sodnih taks, predlog za izdajo začasne odredbe, predlog za združitev postopkov itd.).139
Tožbeni zahtevek mora biti vedno določen, to pomeni, da mora iz njega izhajati vsebina
pravnega varstva, ki ga tožnik zahteva (zaveza tožene stranke na dajatev, opustitev,
spremembo obstoječega ali ustvarjanje novega pravnega razmerja itd.). Govorimo tudi, da je
tožbeni zahtevek določen objektivno140.
135

Zastaranje se pretrga z vložitvijo tožbe in z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred

sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev.
136

Šteje se, da zastaranje ni bilo pretrgano z vložitvijo tožbe ali s kakšnim drugim upnikovim dejanjem

zoper dolžnika pred sodiščem ali pred drugim pristojnim organom, storjenim z namenom, da bi se
ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev, če upnik umakne tožbo ali odstopi od takega dejanja. Prav
tako se šteje, da zastaranje ni bilo pretrgano, če je upnikova tožba ali zahteva zavržena ali zavrnjena ali
če je izposlovani ali opravljeni ukrep za izvršbo ali zavarovanje razveljavljen (366. člen OZ).
137

Tako npr. sklep VSC Cp 1090/2007: Odločitev sodišča prve stopnje o tem, da se tožba zavrže, ker

toženka ob vročitvi tožbe ni bila več živa, ni pravilna. Procesne predpostavke za vložitev tožbe se
presojajo po času ob vložitvi tožbe, takrat pa je bila toženka še živa. Toženkina hči ni bila dolžna niti ni
imela pravice sprejeti tožbo namesto mrtve matere. Pravda se res začne z vročitvijo tožbe, s tem
trenutkom tudi nastopijo posledice vložitve tožbe, nastopi litispendenca, kar pa ne pomeni, da tožba ni
pravilno vložena, če je ob vložitvi tožbe stranka obstajala. Sodišče bi lahko zavrglo tožbo le v primeru,
če bi tožena stranka umrla, še preden je bila tožba vložena, torej če bi bila tožba vložena zoper
neobstoječo stranko, za takšno situacijo pa ne gre.
138

Ude, ibidem, str. 216.

139

Prim. Lüke, Zivilprozessrecht, str. 140-141.

140

Če se zahtevek nanaša na denarno terjatev, mora biti le-ta konkretno določena z zneskom. Če se

zahtevek nanaša na izročitev individualno določene stvari, mora biti stvar opredeljena tako, da jo je
vedno možno ločiti od drugih istovrstnih stvari, npr. pri nepremični je treba navesti zemljiškoknjižne
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Tožbeni zahtevek pa mora biti določen tudi subjektivno, kar pomeni, da morajo biti stranke v
tožbi natančno opredeljene.141 Ena izmed predpostavk popolnosti tožbe je namreč tudi pravilna
navedba strank.

Za pravno učinkujočo vročitev je namreč zelo pomembno, da se prva vloga
(praviloma tožba) vroči »pravi« stranki na »pravilen« naslov.
V tožbi mora tožnik natančno navesti naslov tožene stranke oz. začasnega prebivališča tožene
stranke, saj se glede na to okoliščino določa krajevna pristojnost sodišča, ki mora voditi
postopek.142 Prav tako je treba navesti dejstva, na podlagi katerih je mogoče pristojno sodišče
glede posebne krajevne pristojnosti (npr. da je podana izključna krajevna pristojnost). V
primeru, ko tožnik v tožbi napačno označi naslov tožene stranke, mora sodišče, ki je poskušalo
takšno tožbo neuspešno vročiti, tožnika pozvati, da v skladu z določbo 108. člena tožbo
ustrezno popravi in navede točen naslov tožene stranke.

ESČP je v zadevi Muscat proti Malti143 sprejelo stališče, da ne gre za »pretiran
formalizem« pri ravnanju sodišča, ko tožnika vročevalec ni obvestil o neuspešni vročitvi
tožbe tožencu, po daljšem času neaktivnosti pa je nato sodišče tožnikovo tožbo skladno
z veljavnim pravom zavrglo.
Eno tožbo lahko vloži več tožečih strank, prav tako je lahko ena tožba vložena zoper več toženih
strank (gre za vprašanje sosporništva).
Označitev subjektov tožbe, pravnega temelja in vrednosti spornega predmeta je bistvenega
pomena za postopanje sodišča v fazi predhodnega preizkusa tožbe, še posebej zaradi uporabe
določb o sodni, stvarni in krajevni pristojnosti.
Vročitev tožbe »nepravi« stranki torej tudi v primeru, če je bila vročitev pravilna

oznake. – Podrobneje Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 123-125; prim. Rechberger/Simotta,
Zivilprozessrecht, str. 224.
141

Prim. Ude, ibidem, str. 212.

142

Sodišče je v sodbi in sklepu VSK I Cp 1174/2004 izpostavilo: Sodišče prve stopnje je štelo, da je

tožeča stranka, s tem ko je sporočila pravi naslov toženca, subjektivno spremenila tožbo, in subjektivne
spremembe ni dovolilo. Po oceni pritožbenega sodišča takšno ravnanje sodišča ni pravilno, predvsem
to, da je spremembo naslova štelo kot subjektivno spremembo tožbe. Subjektivna sprememba tožbe je
le, če stranka spremeni tožbo tako, da toži namesto prvotnega toženca koga drugega. V predmetni
zadevi pa je bil vedno tožena stranka C. K. mlajši in le njegov naslov ni bil pravi.
143

Št. 24197/10, sodba z dne 17. 7. 2012.
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za tožnika ne ustvarja pravovarstvenih učinkov.144 Sodišče namreč ne nudi pravnega
varstva tožniku, če toži napačnega toženca.145
V skladu z določbo 276. člena ZPP mora sodišče popolno tožbo146 vročiti toženi stranki, da
nanjo odgovori. Skupaj s tožbo pošlje sodišče tudi priloge k tožbi. Smiselno enako določa tudi
1. odst. par. 253 nZPO v zvezi s 1. odst. par. 271 nZPO. Tudi v Avstriji se tožba vroči nasprotni
stranki (1. odst. par. 106 aZPO).147

1.2.1.1.2 Predlog
Kot že izpostavljeno se postopek ne začne samo na podlagi tožbe, ampak se lahko glede na
vrsto postopka začne z drugo vlogo. Pri tem je treba pojasniti, da obravnavamo zgolj tiste
primere, ko se postopek začne na podlagi predloga strank, ne pa tudi postopke, ki se začnejo
po uradni dolžnosti (npr. 2. člen ZNP).
Tako npr. 21. člen ZNP določa, da mora predlog vsebovati opis razmerja oziroma stanje, o
katerem naj sodišče odloči, dejstva, ki so pomembna za odločitev, dokaze za te navedbe ter
druge podatke, ki jih mora imeti vsaka vloga.148 Če vloži predlog neupravičena oseba bo sodišče
predlog zavrže. Izjema je podana takrat, ko so podani pogoji za uvedbo postopka po uradni
dolžnosti, pa je predlog vložila neupravičena oseba. V tem primeru začne sodišče postopek po
uradni dolžnosti, predlog pa zavrže (22. člen ZNP).
Drugače je pri zapuščinskem postopku, ki se praviloma uvede po uradni dolžnosti (164. člen
ZD). Lahko pa se zapuščinski postopek uvede tudi na predlog, zlasti dedičev (npr. 3. odst. 221.
člena ZD).149
Tudi izvršilni postopek se uvede na predlog upnika (2. člen ZIZ). ZIZ posebej ureja vsebino

144

Musielak, Grundkurs ZPO, str. 141; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 235; Roth,

Zivilprozessrecht, str. 23.
145

Tako tudi sodna praksa v sklepu VSL I Cp 119/2001: Ker v obravnavani zadevi tožba ne vsebuje

vsega, da bi se lahko obravnavala, saj ne vsebuje popolnega naziva, sedeža in naslova tožene stranke,
skladnega z vpisom v sodni register, je sodišče prve stopnje tožečo stranko v skladu z določbo prvega
odstavka 108. člena ZPP pravilno pozvalo, naj tožbo popravi. Ker pa tožeča stranka ni ravnala v skladu
z omenjenim pozivom, je moralo ob uporabi določbe četrtega odstavka 108. člena ZPP tožbo zavreči.
146

Tožba, ki ima vse sestavine v skladu s 180. členom ZPP in za katero je plačana sodna taksa (oz. je

stranka plačila takse oproščena oz. ji je plačilo takse odloženo).
147

Pri tem pa je v pristojnosti sodišča, da izbere način vročitve (par. 89 aZPO).

148

Pri tem se smiselno uporabljajo določbe ZPP.

149

Podrobneje o tem Zupančič/Žnidaršič Skubic, Dedno pravo, str. 247.
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predloga: za izvršbo za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova (40. člen ZIZ), za izvršbo na
podlagi verodostojne listine (41. člen ZIZ), za izvršbo na podlagi priložene menice (41.a člen
ZIZ).
Enako se na predlog začne tudi registrski postopek (9. člen ZSReg). ZSReg v 3. odst. 3. člena
tudi izrecno določa, da je dolžan subjekt vpisa vložiti predlog za vpis v sodni register v 15 dneh
od dneva, ko so podani pogoji za vpis, če ZSReg. Glede vsebine predloga za vpis v sodni
register pa iz 10. člena ZSReg izhaja, da mora sodišče opraviti vpis v sodni register, če je
predlog s predpisano vsebino predložila upravičena oseba, če so predlogu priložene predpisane
listine, s katerimi se dokazujejo dejstva, ki so pomembna za vpis v sodni register in če je
zahtevek za vpis v skladu z zakonom. Sodišče je tisto, ki mora oceniti, ali so za vpis podani
predpisani pogoji.
Tudi ZFPPIPP na več mestih določa začetek postopkov zaradi insolventnosti na podlagi predloga
(npr. 38. člen ZFPPIPP – glede začetka stečajnega postopka, 39. člen ZFPPIPP – glede začetka
postopka prisilne poravnave, 44f. člen ZFPPIPP – glede začetka postopka preventivnega
prestrukturiranja, itd.).

1.2.1.2 Druge vloge
Prvi vročitvi sledi vročitev drugih vlog (npr. odgovor na tožbo – 279. člen ZPP, razne
pripravljalne vloge, dokazni predlogi, ipd.). Tožeča stranka praviloma s pripravljalno vlogo
spremeni tožbeni zahtevek, umakne tožbo150, se tožbi odpove, predlaga stransko intervencijo,
podaja dokazne predloge in odgovore na navedbe nasprotne stranke.

Tako nZPO (npr. 2. odst. par. 269) kot aZPO (npr. 2. odst. par. 235, 2. odst. par. 237)
imata podobne določbe glede obveznosti vročitve nadaljnjih pripravljalnih vlog
(predlogov) strank.
Obvezno je torej treba osebno vročiti vse tiste vloge, ki imajo na podlagi zakona
določene procesne učinke. Tudi v nemški ureditvi ob že izpostavljeni vročitvi tožbe, umika
tožbe (2. odst. par. 269 nZPO), sodijo med te vloge zlasti: obvestilo o pravdi (Streitverkündung
– par. 73 nZPO), postavitev vmesnega ugotovitvenega zahtevka, sprememba tožbe oz. vložitev
nasprotne tožbe (par. 261 nZPO).

150

Pri tem pa se umik tožbe vroči nasprotni stranki le, če se je ta že spustila v obravnavanje glavne

stvari (1. odst. 188. člena ZPP). Če tožba še ni bila vročena toženi stranki v odgovor se lahko umakne
brez njene privolitve (enako tudi 1. odst. par. 269 nZPO in 1. odst. par. 237 aZPO).
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1.2.1.3 Sprememba tožbe
Tožba se lahko spremeni do konca glavne obravnave, to je od trenutka vložitve tožbe pa do
trenutka, ko sodnik sprejme sklep o zaključku glavne obravnave.
Za spremembo tožbe (objektivna sprememba) gre:
-

če se spremeni istovetnost zahtevka,
če se poveča obstoječi zahtevek ali
če se poleg obstoječega uveljavlja drug zahtevek.

V zvezi s spremembo tožbe je treba izpostaviti, da se za spremembo tožbe v skladu s 185.
členom ZPP zahteva privolitev tožene stranke od tistega trenutka dalje, ko ji je bila tožba
vročena v odgovor. Sodišče bo s sklepom dovolilo spremembo tožbe, če tožena stranka s
spremembo soglaša. Sodišče pa lahko dovoli spremembo tožbe tudi v primeru, če tožena
stranka temu nasprotuje, če je prepričano, da je sprememba tožbe smotrna za dokončno
ureditev razmerja med strankama in da je to tudi v cilju ekonomičnosti postopka. Zakon izrecno
določa, da mora v primeru, ko sodišče spremembo tožbe dovoli, toženi stranki postaviti
primeren rok, da se lahko pripravi za obravnavanje po spremenjeni tožbi, če za to ni imela
dovolj časa. Enako bo ravnalo sodišče tudi v primeru, če tožena stranka sicer ne bo
nasprotovala spremembi tožbe, bo pa zahtevala dodaten čas za pripravo. Po stališču teorije151
in sodne prakse152 v primeru spremembe tožbe tudi ne velja omejitev navajanja novih dejstev
in dokazov. V tem primeru je treba dopustiti navajanje novih dejstev in dokazov v zvezi s
spremenjenim tožbenim zahtevkom.
Tožba se lahko spremeni s pisno vlogo, lahko pa tudi na zapisnik na naroku. Če tožena stranka
ni bila prisotna na naroku, na katerem je prišlo do spremembe tožbe, se mora zapisnik tega
naroka vročiti toženi
kontradiktornosti.153

stranki.

Dosledno

je

treba

namreč

upoštevati

načelo

V primeru, ko tožeča stranka spremeni tožbo tako, da zahteva zaradi okoliščin, ki so nastale
po vložitvi tožbe, iz iste dejanske podlage drug predmet ali denarni znesek154 ali če uveljavlja
vmesni ugotovitveni zahtevek, za spremembo tožbe ni potrebna privolitev tožene stranke.
Govorimo tudi o t. i. privilegirani spremembi tožbe. Tudi v tem primeru pa morajo biti podane

151

Wedam Lukić v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 202-203.

152

VSL sodba in sklep I Cpg 18/2003, sodba VS RS II Ips 229/2002.

153

Prim. Kežmah, Zakon o pravdnem postopku, 2. knjiga, str. 59 kom.

154

Ker je bil predmet zahtevka npr. uničen.
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vse druge procesne predpostavke.155

1.2.1.3.1 Subjektivna sprememba tožbe
Tožnik lahko med postopkom na prvi stopnji vse do konca glavne obravnave spremeni tožbo
tudi tako, da namesto prvotno tožene stranke toži koga drugega (187. člen ZPP). V tem primeru
gre za t. i. subjektivno spremembo tožbe.156 Gre npr. za primere, ko tožnik na podlagi rezultata
dokazovanja ugotovi, da stranka, ki jo je tožil, ni pasivno legitimirana in bi bila zaradi tega
pravda zanj neugodno končana, saj bo sodišče tožbeni zahtevek zavrnilo. Procesno pomeni
subjektivna sprememba tožbe umik tožbe proti prvotnemu tožencu.157 Za subjektivno
spremembo tožbe pa ne gre, če tožnik razširi tožbo na novega toženca (v tem primeru gre za
naknaden nastanek sosporništva).158 Prav tako ne gre za subjektivno spremembo tožbe, če
stranka samo popravi ime tožene stranke, vendar tako, da s tem ne spremeni identitete stranke
(npr. zmota v imenu ali naslovu).159
Osnovni pogoj za subjektivno spremembo tožbe je, da nova tožena stranka soglaša, s tem da
v pravdo vstopi namesto prvotno tožene stranke. Subjektivna sprememba tožbe se lahko
napravi s pisno vlogo ali ustno na zapisnik na glavni obravnavi, pri čemer se mora ta zapisnik
toženi stranki vročiti, če le-ta ni prisotna na naroku. V primeru, ko nova tožena stranka ne
pristane na to, da vstopi v pravdo kot tožena stranka, bo sodišče izdalo sklep, s katerim
spremembe tožbe ne bo dovolilo.

155

Podana mora biti sodna jurisdikcija, ne sme biti podana litispendenca ali res iudicata. – Wedam Lukić

v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 210.
156

Tako je VSRS v sodbi II Ips 263/2006 zavzelo naslednje stališče: Opredelitev tožene stranke

predstavlja v načelu dispozicijo tožeče stranke. Tožnik je sprva naperil tožbo proti samostojnemu
podjetniku S. M., kasneje pa proti družbi z omejeno odgovornostjo, torej proti drugemu pravnemu
subjektu. Takšno tožnikovo ravnanje predstavlja subjektivno spremembo tožbe. V takšnem primeru je
sicer potrebna privolitev prvotnega in kasnejšega toženca, vendar je takšna privolitev lahko podana
konkludentno. Tožena družba z omejeno odgovornostjo se je spustila v obravnavanje in je bilo glede
njenega zastopanja tudi predloženo ustrezno potrdilo, prvotni toženec pa se spremembi tožbe ni upiral.
157

Ude, ibidem, str. 221; Triva/Belajec/Dika, ibidem, str. 342. Teoretiki opozarjajo, da ne gre za pravi

umik tožbe, saj učinki vložene tožbe ne odpadejo, ampak se prenesejo na novega toženca.
158

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 211. Prim. tudi sklep VDS Pdp 1362/2000, kjer je tožnik

razširil tožbo na drugotoženo stranko, potem ko se je prvotožena stranka že spustila v obravnavanje
glavne stvari. Sodišče je zavzelo stališče, da bi bila takšna sprememba tožbe dopustna le, če bi z njo
soglašali obe toženi stranki (187. čl. ZPP). Ker sta za spremembo tožbe v konkretnem primeru potrebni
soglasji obeh toženih strank kumulativno, sodišče prve stopnje spremembe pravilno ni dovolilo, saj
drugotožena stranka vanjo ni privolila.
159

Prim. VSK sodba in sklep I Cp 1174/2004 in Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 214.
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Če pride do subjektivne spremembe tožbe potem, ko pravda že teče, mora s spremembo tožbe
soglašati tudi prvotno tožena stranka.160 Vendar pa soglasje prvotno tožene stranke ni
potrebno, če tožnik skupaj s spremembo tožbe na novo toženo stranko priloži izjavo, da se
odpove tožbenemu zahtevku zoper prvotno toženo stranko. V takem primeru ima prvotno
tožena stranka pravico do povrnitve stroškov pravdnega postopka, ki jih je dolžan povrniti
tožnik.
Nova tožena stranka, ki stopi v pravdo namesto tožene stranke, mora prevzeti pravdo v tistem
stanju, v katerem je, ko stopi vanjo. Nova tožena stranka pa lahko postavlja procesnopravne
in materialnopravne ugovore, do katerih je imela pravico tudi prvotno tožena stranka. V
teoriji161 se poudarja, da za novo toženo stranko ne velja prekluzija glede navajanja dejstev in
novot, saj nova tožena stranka sploh še ni imela možnosti, da bi karkoli navajala. Ne glede na
tako stališče, lahko po našem mnenju, nova tožena stranka navaja nova dejstva in dokaze in
sodišče naj jih upošteva, vendar le, če gre dejansko za dokaze, s katerimi prvotno tožena
stranka ni razpolagala (npr. ker ji niso bili znani). V primeru, ko sodišče brez omejitev dopusti
navajanje novih dejstev in dokazov, ki bi jih lahko navajala tudi prvotno tožena stranka, se v
celoti izniči določba tretjega odstavka, na podlagi katere mora novi toženec v celoti prevzeti
položaj prvotnega toženca.162
Če tretja oseba ni soglašala s tem, da vstopi v pravdo kot nova tožena stranka, to ni ovira, da
tožnik zoper takšno osebo ne postavi istega zahtevka, ki je bil postavljen v prvi tožbi zoper
prvotno toženo stranko. Tako bo tožnik praviloma zoper to osebo vložil novo tožbo. Je pa v
tem primeru tožena stranka v ugodnejšem položaju kot takrat, ko vstopi v pravdo namesto
prejšnje tožene stranke, kajti na novo ji začnejo teči roki. Zaradi teka prvega postopka bo
mogoče lahko uspešneje ugovarjala zastaranje, potek prekluzivnih rokov itd.

1.2.1.4 Umik tožbe
Umik tožbe pomeni dispozicijo tožnika z zahtevkom. V imenu tožnika lahko tožbo umakne
njegov pooblaščenec (odvetnik), če pooblaščenec ni odvetnik, pa lahko tožbo umakne samo,
če ima za umik posebno pooblastilo. V primeru enotnega sosporništva lahko vsak posamezen
enotni sospornik umakne tožbo.163 Pri navadnem sosporništvu lahko umakne navadni sospornik
tožbo samo v delu, ki se nanaša nanj. Stranski intervenient in sosporniški intervenient pa tožbe

160

Privolitve novega in prvotnega toženca sodišče ne sme nadomestiti s svojim sklepom. – Ude, ibidem,

str. 222.
161

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 213, ki poudarja, da takšna rešitev tožnika ne spravlja v

slabši položaj, saj je on tisti, ki izbira, ali bo uporabil subjektivno spremembo tožbe ali ne.
162

Prim. Juhart/Ude/Wedam Lukić, ibidem, str. 227.

163

Ude, ibidem, str. 234.
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ne moreta umakniti.164
Tožba se lahko umakne s pisno vlogo ali ustno na zapisnik.
Tožnik lahko umakne tožbo brez soglasja tožene stranke, dokler se ta (z vložitvijo odgovora na
tožbo) ne spusti v obravnavanje glavne stvari (188. člen ZPP).
Potem ko se tožena stranka spusti v obravnavanje glavne stvari, se lahko tožba umakne samo,
če tožena stranka z umikom soglaša. Ta pogoj je določen v interesu tožene stranke, kajti v
primeru umika sodišče meritorno ne odloči o zadevi, ampak izda zgolj sklep o ustavitvi
postopka. To pa ni ovira, da tožnik ne bi mogel zoper istega toženca ponovno vložiti tožbe z
enakim tožbenim zahtevkom.
Soglasje k umiku lahko tožena stranka poda v pisni vlogi, če pa je bil umik podan na naroku
za glavno obravnavo, ga lahko tožena stranka poda na samem naroku za glavno obravnavo.
Če na tem naroku tožena stranka ni bila prisotna, ji mora sodišče poslati prepis zapisnika in jo
pozvati, da v roku 15 dni izjavi, ali z umikom soglaša (2. odst. 188. člena ZPP). Če tožena
stranka izjavi, da ne soglaša z umikom tožbe, se postopek nadaljuje. Če tožena stranka v
petnajstdnevnem roku ne poda izjave glede umika, se šteje, da soglaša z umikom tožbe
(domneva soglasja k umiku).
Glede na pomembnost te vloge, se mora tudi umik tožbe vročati osebno. Posledica
umika tožbe je namreč izdaja sklepa o ustavitvi postopka.
Tožba se lahko umakne tudi samo delno. Za takšen primer gre, ko tožnik delno zmanjša tožbeni
zahtevek ali pa umakne enega od več postavljenih zahtevkov. Ta dispozitivna ravnanja tožnika
se ne štejejo kot sprememba tožbe in torej ne veljajo enaki pogoji, kot veljajo za spremembo
tožbe (184. in 185. člen ZPP).

1.2.1.5 Odpoved zahtevku
V skladu z načelom dispozitivnosti se lahko tožnik svojemu zahtevku odpove. V tem primeru
sledi takšni izjavi tožnika sodba na podlagi odpovedi165. 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) – 1. odst. 317. člena ZPP. Sodba na
podlagi odpovedi s pravnomočnostjo doseže učinek res iudicata, kar pomeni, da se v tej zadevi

164

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 217.

165

Odpoved zahtevku namreč pomeni izjavo tožnika, da njegov zahtevek ni utemeljen. – Ude, ibidem,

str. 223.
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ne more več vložiti nova tožba, zaradi tega se za odpoved zahtevkov tudi ne zahteva
soglasje tožene stranke. Če bi sodišče odločilo o zahtevku, kateremu se je tožnik odpovedal,
to predstavlja absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 12. tč. 2. odst. 339.
člena ZPP, ki se lahko uveljavlja tudi z revizijo (1. tč. 1. odst. 370. člena ZPP). Državni tožilec
lahko iz tega razloga vloži tudi zahtevo za varstvo zakonitosti (1. tč. 1. odst. 387. člena ZPP).
Poudariti je treba, da se lahko sodba na podlagi odpovedi izpodbija s pritožbo zaradi bistvene
kršitve določb pravdnega postopka ali zaradi tega, ker je bila izjava o odpovedi dana v zmoti
ali pod vplivom prisile ali zvijače (3. odst. 338. člena ZPP).
Upoštevaje določbo 1. odst. 317. člena ZPP po kateri mora v primeru odpovedi zahtevku
sodišče brez nadaljnjega obravnavanja izdati sodbo na podlagi odpovedi, bi lahko šteli, da
same vloge (v kateri se stranka odpoveduje zahtevku) toženi stranki ni potrebno vročiti osebno,
ampak zgolj v vednost (zato bi zadostovala tudi navadna vročitev). V praksi odpovedi zahtevku
takoj sledi izdaja sodbe na podlagi odpovedi, ki pa se mora toženi stranki vročiti osebno
(največkrat se skupaj s sodbo vroči tudi vloga tožnika).
Izpostaviti je treba tudi, da ZPP posebnih določb o priglasitvi stroškov v primeru odpovedi
zahtevka nima (glej 154. in 155. člen ZPP). Zato se tudi ne šteje, da tečejo roki za priglasitev
pravdnih stroškov od vročitve vloge (odpovedi zahtevku) ampak šele od vročitve sodbe na
podlagi odpovedi. V skladu z določbo 3. odst. 163. člena ZPP mora namreč stranka povrnitev
stroškov 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 odloči sodišče.
Ker se s sodbo na podlagi odpovedi zavrne zahtevek tožeče stranke, se šteje, da je tožena
stranka v pravdi v celoti uspela.166

1.2.1.6 Obvestilo o pravdi
Med pomembnejša pisanja, ki se vročajo osebno sodi tudi obvestilo o pravdi (204. člen ZPP).
Kadar pravda že teče, ima namreč vsaka od strank pravico, da o teku pravde obvesti tretjo
osebo, za katero meni, da ima pravni interes glede izida spora oz. da eventualno vstopi v
pravdo kot intervenient na strani stranke, ki ga obvešča o obstoju pravde. Obvestilo o pravdi
(litis denuntiatio) se lahko pošlje, vse dokler se pravda pravnomočno ne konča. S tem ko se
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Sodba VSC Cp 368/2014 z dne 20.11.2014: Kadar se tožnik zahtevku odpove sam, nosi vse potrebne

stroške postopka, saj ZPP v delu, ki ureja stroške postopka ne govori posebej o stroških v primeru
odpovedi zahtevku. Sodišče prve stopnje je tako pravilno uporabilo določbi 154. in 155. člena ZPP in
pravilno zaključilo, da se šteje, da je tožeča stranka zaradi zavrnitve tožbenega zahtevka v tem sporu
propadla.
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obvesti tretja oseba o pravdi, si stranka zavaruje položaj v primeru regresne pravde, ki bi se
sprožila po pravnomočnem končanju predmetnega spora, kajti v tem primeru tretja oseba ne
more proti njej postaviti ugovora slabega pravdanja (t. i. intervencijski učinek).167
Obvestilo tretji osebi o pravdi stranka napravi s pisno vlogo sodišču. V tej vlogi se tretja oseba
obvesti tudi o stanju pravde oz. dokazih, ki jih je sodišče do tedaj že izvedlo. Smiselno je, da
se obvestilo tretjega o pravdi izvrši čim bolj na začetku postopka, da lahko takšna tretja oseba
kot intervenient že od začetka aktivno sodeluje v pravdi in da se lahko izogne prekluziji
posameznih rokov procesnega in materialnega prava.

1.2.1.7 Odgovor na tožbo
Tožena stranka pa ob odgovoru na tožbo v pripravljalnih vlogah postavlja različne ugovore,
pravno relevantne navedbe in dokazne predloge, z vložitvijo nasprotne tožbe pa lahko preide
tudi v protinapad.
Potem ko je sodišče uspešno opravilo predhoden preizkus tožbe, bo tožbo, ki ima vse sestavine
po ZPP in za katero je plačana sodna taksa (razen če je tožeča stranka v celoti oproščena
plačila sodnih taks), sodišče vročilo toženi stranki v odgovor. Obvezno se s tožbo pošljejo tudi
priloge, ki jih je priložil tožnik168. Odgovor na tožbo je torej obligatorna faza pripravljalnega
postopka169.
ZPP izrecno določa, da mora sodišče tožbo poslati toženi stranki v 30 dnevih od njene vložitve
oz. v 30 dnevih od odločitve o predlogu za oprostitev, odlogu ali obročnem plačilu sodnih taks
(2. odst. 276. člena ZPP). Tožba se v odgovor vroča po pravilih, ki veljajo za osebno vročitev.
Vložitev odgovora na tožbo sodi med procesna dejanja tožene stranke. Opozoriti je treba, da
je sicer odgovor na tožbo obvezen za nadaljevanje pravdnega postopka, vendar pa
tožene stranke k temu ne moremo siliti. Tako je v dispoziciji tožene stranke, ali bo na vročeno
tožbo odgovorila ali pa odgovora ne bo vložila. Tožena stranka mora v odgovoru na tožbo
odgovoriti na navedbe tožeče stranke. Praviloma se tožene stranke v odgovoru na tožbo
izjasnijo o vseh navedbah in trditvah tožeče stranke. V odgovoru na tožbo bo tožena stranka
vložila tako materialnopravne kot tudi procesne ugovore. Ne glede na to pa mora tožena
stranka v odgovoru na tožbo za vsako trditev oz. navedeno dejstvo navesti in predložiti
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Glej

tudi

sodbo

VSC

Cp

52/2008.

Enako

Musielak,

Grundkurs

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 317.
168

Glej tudi sklep VDS Pdp 1149/2003.

169

Ude, ibidem, str. 278; Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 560.
65

ZPO,

str.

226;

ustrezen dokaz, ki se vroči tožeči stranki (2. odst. 278. člena).
Tožena stranka lahko v odgovoru na tožbo v celoti ali delno pripozna tožbeni zahtevek in prizna
določena dejstva.
Opozoriti je treba, da v odgovoru na tožbo tožena stranka ne more postaviti nasprotnih
zahtevkov zoper tožečo stranko, razen zahteve za povrnitev pravdnih stroškov in pobotnega
ugovora. Kakršnekoli zahtevke, o katerih naj sodišče odloči na predlog tožene stranke, lahko
le-ta postavi z nasprotno tožbo.170 Šele z nasprotno tožbo bo namreč tožena stranka lahko
dosegla meritorno odločitev o svojih zahtevkih.
Vsekakor pa tožena stranka v odgovoru na tožbo praviloma postavi različne procesne ugovore.
Tako lahko npr. zahteva: delegacijo pristojnosti, izločitev sodnika, zavarovanje pravdnih
stroškov, imenovanje prednika (nominatio auctoris), obvestilo tretjega o pravdi (litis

denuntiatio), prekinitev postopka.
Sodišče ima dolžnost, da skupaj z vročitvijo tožbe toženo stranko opozori na posledice
nevložitve odgovora na tožbo (skupaj s tožbo se zato pošilja tudi poziv z opozorilom na pravne
posledice).171 Kajti v primeru, ko tožena stranka ne odgovori na tožbo172 ali če odgovor na
tožbo ni obrazložen, bo sodišče izdalo sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (zamudna
sodba), in v tem primeru tožena stranka tudi nosi vse stroške postopka. Seveda bo sodišče
izdalo zamudno sodbo le v primeru, ko so za to izpolnjene vse predpostavke, to je ob pravilni
vročitvi tožencu v odgovor tudi sklepčnost tožbe, v nasprotnem primeru bo namreč sodišče
izdalo zavrnilno zamudno sodbo, to je sodbo, s katero zavrne tožbeni zahtevek173. Čeprav ZPP
tega izrecno ne določa je treba po našem mnenju v primeru, da tožnik po pozivu sodišča
odpravi nesklepčnost tožbe, le-to ponovno vročiti toženi stranki. Šele na ta način se ji
bo namreč zagotovilo ustrezno varstvo pravic. Tožena stranka bi namreč lahko špekulirala in
odgovora na tožbo ne bi vložila izključno iz razloga, ker je tožba nesklepčna, saj bi pričakovala
izdajo zavrnilne sodbe. S tem, ko tožnik tožbo ustrezno popravi, pa mora biti tudi toženi stranki
(ponovno) zagotovljeno, da se lahko zoper takšno sredstvo brani in se o njem izjavi.
170

Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 562.

171

Pri tem je treba izpostaviti sodno prakso sklep VSK I Cp 982/2006, kjer je sodišče zavzelo naslednje

stališče: V pritožbi toženec izrecno trdi, da je bila v kuverti samo tožba. Gre za upravičen dvom, ali je
bil tožencu poziv na odgovor res poslan. Tega dvoma pa ni mogoče odpraviti, saj na povratnici, ki je
javna listina, ni zapisano, da pošiljka vsebuje tudi poziv toženi stranki, naj odgovori na tožbo.
172

Rok za vložitev odgovora na tožbo je 30 dni. V nekaterih posebnih postopkih je predviden krajši rok

(8 dni v pravdah zaradi motenja posesti – 2. odst. 428. člena, enako v sporih majhne vrednosti – 1.
odst. 452. člena).
173

Pri tem mora sodišče upoštevati tudi določbo 3. odst. 318. člena, na podlagi katere mora sodišče

tožniku v primeru nesklepčne tožbe določiti rok za odpravo nesklepčnosti. Če tožnik temu ne sledi oz.
ustrezno ne popravi tožbe, lahko sodišče izda zavrnilno zamudno sodbo.
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Sodišče mora toženo stranko že v pozivu, da poda odgovor na tožbo, opozoriti, da v primeru
izdaje zamudne sodbe nosi vse stroške postopka (2. odst. 277. člena ZPP).
Pouk sodišča glede povračila stroškov je obvezen zaradi uskladitve z Uredbo EU št. 805/2004
o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov.174 Na podlagi točke b drugega
odstavka 17. člena Uredbe, mora biti stranka skupaj s pozivom k vložitvi odgovora na tožbo,
opozorjena tudi na plačilo stroškov postopka. Če takega opozorila ni, zamudne sodbe ni
mogoče potrditi kot evropski izvršilni naslov.175
ZPP v 279. členu tudi izrecno določa, da mora sodišče po prejemu odgovora na tožbo le-tega
v roku 30 dni vročiti tožeči stranki. Praviloma bo tožeča stranka odgovorila s pripravljalno vlogo
ali pa bo odgovor na tožbo prerekala na prvem naroku za glavno obravnavo. Z vročitvijo vlog
namreč sodišče zagotavlja kontradiktornost v postopku176.

1.2.1.8 Nasprotna tožba
Pod pogoji, ki jih predvideva določba 183. člena ZPP, lahko tožena stranka zoper tožečo stranko
vloži nasprotno tožbo. Pri tem pa lahko toženec vedno vloži tudi samostojno tožbo.177
Nasprotna tožba mora tako kot vsaka vloga imeti enake sestavine kot tožba (180. člen ZPP).
Razen s posebno vlogo se lahko nasprotna tožba vloži tudi na zapisnik pred sodiščem, pred
katerim se vodi postopek na podlagi tožbe.
Predpostavke za vložitev nasprotne tožbe so:
-

da jo tožena stranka vloži do konca glavne obravnave,

-

da je zahtevek iz nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom,

-

da se tožbeni zahtevek in zahtevek nasprotne tožbe lahko pobotata ali 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 (vmesna
ugotovitvena tožba).

Šteje se, da je zahtevek nasprotne tožbe v zvezi s tožbenim zahtevkom, če sta tožnik in tožena
stranka v medsebojnem pravnem razmerju na podlagi nekega pravnega posla, iz katerega ima

174

Galič, ZPP z uvodnimi pojasnili, Uradni list RS, Ljubljana 2008, str. 25. Enako v obrazložitvi k 62. členu

ZPP-D, Poročevalec DZ, št. 21/XXXIV, str. 133.
175

Prim. Rijavec/Ude, ZPP z novelo ZPP-D, uvodna pojasnila, GV Založba, Ljubljana 2008, str. 63.

176

Ude, ibidem, str. 279.

177

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 173.
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vsaka stranka zoper drugo neki zahtevek (npr. tožnik s tožbo zahteva izvršitev pogodbe o delu,
tožena stranka pa z nasprotno tožbo zahteva izplačilo že dospelih plačil na podlagi te iste
pogodbe).178
Za primer, ko je nasprotna tožba dovoljena, ker se zahtevek tožbe in zahtevek nasprotne tožbe
lahko pobotata, gre takrat, ko imata tako tožnik kot toženec drug zoper drugega denarni
terjatvi, ki sta obe dospeli.179
Če se vloži nasprotna tožba, nastanejo iste pravne posledice kot v primeru vložitve tožbe. Šteje
se, da pravda po nasprotni tožbi teče z vročitvijo tožeči stranki (toženi stranki po nasprotni
tožbi).180 Tožena stranka lahko nasprotno tožbo umakne, se odpove zahtevku iz nasprotne
tožbe. Odločitev o zahtevku po nasprotni tožbi je pravnomočna. Stranke lahko o obeh tožbah,
torej o zahtevku nasprotne tožbe in tožbe, skleneta sodno poravnavo.
Po stališču teorije181 in sodne prakse182 je možno vložiti tudi eventualno nasprotno tožbo, če je
pogoj interprocesni negotov prihodnji dogodek (npr. če tožnik z nasprotno tožbo uveljavlja
nekaj za vsak primer, če bo sodišče štelo, da je tožbeni zahtevek utemeljen, ne pa v primeru,
če bo sodišče štelo, da tožbeni zahtevek ni utemeljen).
Nasprotna tožba se lahko vloži do konca postopka na prvi stopnji. Ker je nasprotna tožba
samostojna tožba, velja zanjo enako kot za vsako drugo tožbo. Nasprotna tožba se ne more
vložiti, če je za zahtevek iz nasprotne tožbe stvarno pristojno drugo sodišče ali je za odločanje
o zahtevku nasprotne tožbe predpisana druga vrsta postopka. Krajevna pristojnost sodišča
nima vpliva na možnost vložitve nasprotne tožbe.

1.2.1.9 Vmesni ugotovitveni zahtevek
Za posebno vrsto ugotovitvene tožbe gre v primeru, ki ga določa tretji odstavek 181. člena
ZPP. Govorimo o t. i. vmesni ugotovitveni tožbi183 oz. o vmesnem ugotovitvenem zahtevku.
V času, ko pravda teče, je mogoče, da postane sporno tudi samo pravno razmerje. Od obstoja
oz. neobstoja pravice ali pravnega razmerja pa je odvisna odločitev v stvari. V primerih, ko
pride med postopkom do t. i. predhodnega vprašanja, lahko tožnik s tožbo poleg obstoječega
178

Prim. Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 249

179

Izpolnjeni morajo biti pogoji za pobotanje v skladu z določbo 311. - 318. člena OZ.

180

Ker je nasprotna tožba samostojna tožba, lahko v primeru, ko so izpolnjene predpostavke tudi po

nasprotni tožbi pride do izdaje zamudne sodbe. – Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 178.
181

Juhart, ibidem, str. 300; Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 177.

182

Sklep VSL I Cp 2002/99.

183

Ta izraz se je uporabljal v starejši teoriji. – Ude, civilno procesno pravo, str. 209.
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zahtevka uveljavlja nov tožbeni zahtevek, s katerim zahteva, da se ugotovi oz. ne ugotovi
obstoj pravnega razmerja. Ker gre za predhodno vprašanje, to pomeni, da sodišče brez
odločitve o tem ne more odločiti o utemeljenosti tožbenega zahtevka.184 Če npr. tožena stranka
nasprotuje izpolnitvi zahtevkov na izpolnitev prodajne pogodbe, pri čemer pa ugovarja, da bi
bila pogodba sploh sklenjena, lahko tožnik postavi vmesni ugotovitveni zahtevek, s katerim se
naj ugotovi, da obstoja prodajna pogodba. Pri tem pa seveda tožnik nadalje vztraja, da se v
primeru, ko se ugotovi, da prodajna pogodba obstaja, odloči tudi o dajatvenem zahtevku iz
tožbe. Vmesni ugotovitveni zahtevek se lahko vloži samo pod pogojem, da je isto sodišče
stvarno pristojno in da je za odločanje predpisana ista vrsta postopka. Poudariti je treba, da
ima odločitev o vmesnem ugotovitvenem zahtevku učinke pravnomočnosti.185
Tudi tožena stranka lahko postavi vmesni ugotovitveni zahtevek, s tem ko vloži nasprotno tožbo
na ugotovitev (ne)obstoja pravice ali pravnega razmerja.
Vmesni ugotovitveni zahtevek se lahko postavi vse do konca glavne obravnave, to je samo
pred prvostopenjskim sodiščem, bodisi s pisno vlogo ali ustno na zapisnik na naroku za glavno
obravnavo. Če tožnik uveljavlja poleg obstoječega zahtevka (dajatvenega) še vmesni
ugotovitveni zahtevek, za tako spremembo tožbe ni potrebna privolitev toženca (186. člen
ZPP). Govorimo o t. i. privilegirani spremembi tožbe. O vmesnem ugotovitvenem zahtevku
lahko sodišče odloči s končno ali delno sodbo.186
Kljub temu, da lahko tožnik postavi vmesni ugotovitveni zahtevek brez privolitve toženca, gre
za spremembo tožbe, kjer je treba toženi stranki, v skladu z dosledno uveljavitvijo načela
kontradiktornosti omogočiti, da se s spremembo seznani in v zvezi z njo navaja dejstva in
dokaze.
Pisno vlogo, ki vsebuje vmesni ugotovitveni zahtevek oz. zapisnik glavne obravnave (če tožena
stranka ni bila prisotna na naroku za glavno obravnavo) je treba toženi stranki vročiti ter ji
dopustiti (v roku, ki ga postavi sodišče), da v okviru svoje obrambe, zavzame stališče v zvezi
z vročeno vlogo.

1.2.1.10 Predlog za izdajo začasne odredbe

184

Galič poudarja, da vsebina vmesnega ugotovitvenega zahtevka ne more biti ugotovitev spornega

dejstva, ampak le ugotovitev obstoja pravice ali pravnega razmerja. – Galič, Vmesni ugotovitveni
zahtevek v pravdnem postopku, Zbornik znanstvenih razprav PF Ljubljana, 1996, str. 68.
185

Z vmesnim ugotovitvenim zahtevkom dosežemo pravnomočno odločitev o predhodnem vprašanju.

Prim, Ude, ibidem, str. 210; Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 160.
186

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 161.
69

Pri začasnih odredbah je treba izpostaviti, da gre za sredstvo zavarovanja, katerega namen je
ohranitev obstoječega ali ustvaritev novega začasnega stanja, da se ne izjalovi uspeh sodnega
postopa oz. da se prepreči nastanek hujših škodljivih posledic in grozeče nasilje.187 Gre za
pravni institut, ki neposredno in takoj učinkuje proti nevarnosti, ki jo za kasnejšo izvršbo
predstavlja časovni zamik, potreben za izdajo glavne odločbe.188
Stranka ima na voljo dve možnosti. Bodisi, da predlaga izdajo začasne odredbe skupaj z
vložitvijo tožbe bodisi, da predlaga izdajo začasne odredbe pred vložitvijo tožbe. Začasno
odredbo je namreč mogoče izdati pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom, kot tudi
po koncu postopka, vse dokler niso podani pogoji za izvršbo (267. člen ZIZ).
Postopek za izdajo začasne odredbe pred pravdo je samostojen postopek, z drugačnim
namenom. Namen začasne odredbe je namreč zavarovanje bodoče izvršbe, ne pa vnaprejšnja
zagotovitev določenega pravnega položaja v pravdi, ki je ob vložitvi predloga za izdajo začasne
odredbe še ni.189 Začasna odredba ni dopustna, če so dani pogoji za predhodno odredbo, s
katero se da doseči enak namen (257. člen) - 269. člen ZIZ. Glede na pogoje za izdajo pa
ločimo med začasnimi odredbami za zavarovanje denarne terjatve (270. člen ZIZ) in začasnimi
odredbami za zavarovanje nedenarne terjatve (272. člen ZIZ). Sodišče lahko na upnikov
predlog glede na okoliščine primera izda tudi več začasnih odredb, če je to potrebno (276. člen
ZIZ).
V sklepu, s katerim izda začasno odredbo, sodišče odloči, koliko časa naj odredba traja. Če
izda začasno odredbo pred vložitvijo tožbe oziroma pred začetkom kakšnega drugega postopka
ali če izda začasno odredbo v zavarovanje terjatve, ki še ni nastala, določi sodišče upniku,
kakšno tožbo mora vložiti oziroma kakšen drug postopek mora začeti, da odredbo opraviči.
Sodišče določi upniku tudi rok, v katerem je to dolžan opraviti in o tem sodišču predložiti
dokazilo ter ga opozori na posledice iz prvega odstavka 278. člena ZIZ. Sodišče lahko na
upnikov predlog začasno odredbo podaljša190 (278. člen ZIZ).
Praviloma bo sodišče o predlogu za izdajo začasne odredbe odločalo izven naroka za glavno
obravnavo in bo zato predlog za izdajo začasne odredbe vročilo šele skupaj z odločitvijo
(sklepom o začasni odredbi).191 Lahko pa sodišče tudi za odločanje o izdaji začasne odredbe
razpiše narok za obravnavanje tega predloga, pri čemer bo v tem primeru vabilo na narok
strankam vročilo osebno.

187

Rijavec, Civilno izvršilno pravo, str. 260.

188

Brox/Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, str. 811.

189

Sodba in sklep VSK Cp 635/2007.

190

Predlog za podaljšanje sme upnik vložiti le do izteka časa, za katerega je bila odredba izdana.

191

Sklepi, ki jih izda sodišče zunaj naroka, se sporočijo strankam z vročitvijo overjenega prepisa (1.

odst. 329. člena ZPP).
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1.2.1.11 Predlog za izdajo predhodne odredbe
Predhodne odredbe so z zakonom taksativno našteti ukrepi časovno omejenega zavarovanja,
katerega namen je zagotoviti možnost oprave bodoče izvršbe, v času, ko že obstaja
kvalificirana listina o obstoju denarne terjatve, vendar ta še ni izvršljiva.192
Sodišče bo izdalo predhodno odredbo na podlagi odločbe domačega sodišča ali drugega
organa, ki se glasi na denarno terjatev, in ki še ni izvršljiva, če izkaže upnik za verjetno
nevarnost, da bo sicer uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena. Navedeno velja
tudi za poravnavo, sklenjeno pred domačim sodiščem ali upravnim organom, iz katere terjatev
še ni zapadla, ali pred notarjem v obliki notarskega zapisa, ki je izvršilni naslov (257. člen ZIZ).
ZIZ v 260. členu taksativno našteva vrste predhodnih odredb, ki jih lahko odredi sodišče. V
sklepu, s katerim sodišče izda predhodno odredbo, morajo biti med drugim navedeni znesek
zavarovane terjatve z obrestmi in stroški ter odrejeno zavarovanje in čas, za katerega jo sodišče
dovoljuje. Predhodna odredba sme trajati največ še petnajst dni po nastopu pogojev za izvršbo
(263. člen ZIZ).
Sklep o izdani predhodni odredbi se mora obvezno osebno vročiti tako upniku (predlagatelju)
kot dolžniku (nasprotni stranki), ki lahko zoper izdani sklep ugovarja. Če so pogoji za izvršbo
izpolnjeni preden poteče čas, za katerega je sodišče izdalo predhodno odredbo, sodišče na
dolžnikov predlog ustavi postopek in razveljavi opravljena dejanja, če upnik ne predlaga izvršbe
v petnajstih dneh, odkar so nastopili ti pogoji (265. člen ZIZ).
Glede odločitve o predlogu za izdajo predhodne odredbe velja smiselno enako kot za odločitev
o predlogu za izdajo začasne odredbe.

1.2.1.12 Predlog za prekinitev postopka
ZPP v 205. členu taksativno našteva razloge, zaradi katerih mora sodišče prekiniti postopek po
uradni dolžnosti. V tem primeru sodnik sprejme sklep, s katerim postopek prekine.193 Takšen
sklep ima deklaratoren značaj.194 Prekinitev postopka pa lahko sodišče tudi odredi (glej 206.
člen ZPP). Do prekinitve postopka po samem zakonu lahko pride v vseh fazah postopka, vse
192

Rijavec, Civilno izvršilno pravo, str. 253.

193

Sodišče ne odreja prekinitve, ampak zgolj ugotovi, da je do prekinitve prišlo. – Rijavec v Ude et al.,

Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 286.
194

Ude, ibidem, str. 287.
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do pravnomočnega zaključka.
Po zakonu se mora postopek prekiniti, če:
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 delati195,
6. če drug zakon tako določa196.
Sodišče bo na podlagi zakona postopek vedno prekinilo, če umre stranka197 oz. če stranka
izgubi procesno sposobnost, pa v pravdi nima pooblaščenca. Prekinitev postopka na podlagi
zakona bo nastopila tudi, če umre kateri od enotnih ali nujnih sospornikov v primeru, če le-ti
nimajo pooblaščenca v pravdi.198
Pravne posledice začetka stečajnega postopka ureja ZFPPIPP. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega
postopka (1. odst. 244. člena ZFPPIPP).199 Če je upnik za uveljavitev terjatve pred začetkom
stečajnega postopka začel pravdni postopek, preneha razlog za prekinitev pravdnega postopka
zaradi nastanka pravnih posledic stečajnega postopka z objavo sklepa o preizkusu terjatev. Če
je prerekana upnikova terjatev, mora upnik v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu
terjatev predlagati nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka. Velja, da upnikov predlog
195

Ostali vzroki, ki pripeljejo do prekinitve postopka po samem zakonu, razen vojnega stanja, so

praviloma naravni dogodki, elementarne nezgode in podobno. To so predvsem razlogi, zaradi katerih
preneha delovati sodišče. – Kežmah, Zakon o pravdnem postopku, 2. knjiga, str. 174.
196

Rijavčeva poudarja, da je med te primere treba šteti tudi prekinitev po uredbah. - Rijavec v Ude et

al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 300-305.
197

Praviloma so sodišča glede dokaza o smrti zahtevala izpisek iz matičnega registra o smrti. Sodišča pa

imajo tudi dostop do centralnega registra prebivalstva (CRP), v katerem se na podlagi 13. člena Zakona
o centralnem registru prebivalstva evidentirajo tudi podatki o smrti.
198

Drugače je pri navadnem sosporništvu, kjer se postopek prekine samo za umrlega. – Rijavec v Ude

et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 286. Juhart pa poudarja, da smrt stranskega intervenienta nima
nobenega vpliva na tek postopka. – Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 187; enako Hüβtege v
Thomas/Putzo, ibidem, str. 387; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 863.
199

Če je sklep o začetku stečajnega postopka na podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem postopku

pa je sodišče znova izdalo sklep o začetku stečajnega postopka, velja, da so nastale pravne posledice
začetka stečajnega postopka z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku stečajnega postopka na podlagi
prvega sklepa o začetku stečajnega postopka (2. odst. 244. člena ZFPPIPP).
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za nadaljevanje prekinjenega pravdnega postopka vsebuje tudi izjavo upnika o umiku
dajatvenega dela tožbenega zahtevka, tako da uveljavlja samo še zahtevek za ugotovitev
obstoja terjatve (301. člen ZFPPIPP). Smiselno enako velja, če je upnik za uveljavitev ločitvene
in izločitvene pravice pred začetkom stečajnega postopka začel pravdni postopek (glej 306. in
309. člen ZFPPIPP).
Sodišče vedno prekine postopek s sklepom, ki ga je treba nujno vročiti strankam in njihovim
pooblaščencem, saj je zoper ta sklep dovoljena posebna pritožba.
Kot že izpostavljeno lahko pride do prekinitve postopka tudi na podlagi odredbe sodišča.
Sodišče bo odredilo prekinitev postopka takrat, kadar se bo sodnik odločil, da sam ne bo reševal
predhodnega vprašanja, in bo počakal, da o predhodnem vprašanju, od katerega je odvisna
ugotovitev pravice ali pravnega razmerja, odloči drugo sodišče ali drug pristojni organ.200
Sodišče lahko prekine postopek tudi v primeru elementarne nesreče na območju, kjer živi
stranka, in je to razlog, da ne more pristopiti na sodišče (206. člen ZPP).
Upoštevaje določbo 279.b člena ZPP je treba k razlogom za prekinitev postopka po odredbi
sodišča dodati tudi razlog, da lahko sodišče postopek prekine takrat, ko se odloči, da bo izvedlo
vzorčni postopek.
Med prekinitve postopka je treba uvrstiti tudi prekinitev postopka zaradi poskusa alternativne
rešitve spora. V skladu z določbo 2. odst. 15. člena ZARSS201 lahko na predlog strank, ki
soglašajo, da se opravi poskus alternativne rešitve spora, sodišče kadarkoli prekine sodni
postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev, in stranke napoti v postopek
alternativnega reševanja spora.
Kljub temu, da ZPP v zvezi s prekinitvijo postopka sodišču nalaga, da v primeru, ko so za to
podani razlogi, postopek prekine po uradni dolžnosti, se v praksi največkrat dogaja, da so prav
stranke tiste, ki sodišče seznanijo z obstojem razloga za prekinitev postopka. Praviloma stranke
v teh primerih sodišču pošljejo predlog za prekinitev postopka, ki se prav tako osebno vroči
nasprotni stranki. Enako pa velja tudi sklep o prekinitvi, ki ga izda sodišče.
Neposredna posledica prekinitve postopka je namreč prekinitev teka procesnih rokov, ki so
postavljeni za izvrševanje procesnih dejanj, npr. rok za vložitev tožbe, rok za odgovor na tožbo,
rok za vrnitev v prejšnje stanje, rok za pritožbo, rok za odgovor na pritožbo, rok za revizijo,
rok za obnovo postopka itd..

200

Postopek se lahko prekine do pravnomočne odločitve v postopku, kjer se odloča o predhodnem

vprašanju. – Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 208.
201

Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov, Uradni list RS, št. 97/2009, 40/2012.
73

V času trajanja prekinitve postopka sodišče ne sme opravljati nobenih procesnih dejanj niti se
ne morejo izvrševati odločitve o procesnih dejanjih, ki jih je sodišče sprejelo pred nastopom
prekinitve postopka, npr. ne bo se opravil narok, čeprav ga je sodišče razpisalo, vmes pa je
prišlo do prekinitve postopka. Ne glede na to pa sodišče lahko razsodi, če je bila glavna
obravnava zaključena pred nastopom prekinitve, bila pa je odložena izdaja sodbe (207. člen
ZPP).202
Če katera od strank opravi kakšno procesno dejanje v času trajanja prekinitve postopka, takšno
procesno dejanje nima učinka nasproti drugi stranki, vse dokler traja prekinitev postopka. V
trenutku ko sodišče izda sklep o nadaljevanju postopka, začnejo teči roki za opravo procesnih
dejanj. To velja tudi v primeru, ko bi npr. stranka vložila pritožbo, ki bi bila pravilno (osebno)
vročena nasprotni stranki v odgovor. Rok za odgovor na pritožbo bi v tem primeru iztekel šele
po pravnomočnosti sklepa o nadaljevanju postopka.
V času trajanja prekinitve postopka lahko sodišče sprejme procesno dejanje, ki ga opravi
stranka, vendar ima lahko to procesno dejanje učinek samo zoper stranko, ki ga je opravila.
Tako se lahko npr. v času prekinitve tožnik odpove tožbenemu zahtevku in se na ta način
pravda konča, stranke lahko z vlogami sodišča obveščajo o naslovih prič, če je bilo odrejeno
zaslišanje še pred nastopom prekinitve postopka, ali dostavijo sodišču pisne dokaze, ki jih je
sodišče nameravalo izvesti še pred prekinitvijo postopka, itd.203
Če sodišče opravlja procesna dejanja, pa bi moralo postopek prekiniti, predstavlja to relativno
bistveno kršitev določb pravdnega postopka (1. odst. 339. člena ZPP).204, 205

202

Strankam se v tem primeru odločba vroči šele potem, ko se postopek nadaljuje. – Ude, ibidem, str.

289.
203

Musielak poudarja, da ne glede na pravilo, da v času prekinitve postopka procesna dejanja ne

učinkujejo, to ne velja v primerih, ko opravljeno procesno dejanje pomeni zaključek prekinjenega
postopka, npr. odpoved zahtevku. Vztrajanje pri prekinitvi postopka bi bilo v takem primeru v nasprotju
z načelom ekonomičnosti in hitrosti postopka. – Musielak, Grundkurs ZPO, str. 192; enako
Rosenberg/Schwab/Gottwald,

Zivilprozessrecht,

16.

izdaja,

str.

864;

Rechberger/Simotta,

Zivilprozessrecht, str. 211.
204

Rijavčeva poudarja, da bi lahko v primeru, ko bi stranka umrla, pa ni imela zastopnika, in bi se

postopek vseeno opravil, šlo za absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 11. točke 2. odst. 33.
člena ZPP. – Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 310.
205

V nemški teoriji pa se zastopa stališče, da naj se procesna dejanja sodišča v takih primerih, če je to

mogoče, ponovijo. V nobenem primeru pa procesna dejanja sodišča niso nična, lahko pa se ta kršitev
napade v pritožbi oz. ugovoru. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 864.
Lüke izpostavlja, da lahko sodišče med prekinitvijo postopka izda vmesno sodbo, ki pa jo seveda lahko
prizadeta stranka izpodbija kot končno sodbo. – Lüke, Zivilprozessrecht, str. 216.
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1.2.1.13 Predlog za nadaljevanje prekinjenega postopka
V prvem odstavku 208. člena ZPP so določeni pogoji, pod katerimi se bo nadaljeval postopek,
ki je bil prekinjen iz razlogov, navedenih v 1. do 4. točki 205. člena ZPP206. Določene so tudi
osebe, ki so legitimirane za prevzem prekinjenega postopka in vložitev predloga za
nadaljevanje postopka. Prevzemniki postopka207 se lahko obrnejo na sodišče z vlogo, v kateri
sodišče obveščajo, da prevzemajo postopek, in hkrati vložijo predlog za njegovo nadaljevanje.
Predlog za nadaljevanje postopka lahko vloži tudi nasprotna stranka, ki ima interes, da se
postopek nadaljuje in konča, pri čemer pa se praviloma k predlogu predložijo tudi dokazi, iz
katerih lahko sodišče zaključi, da so prenehali razlogi, zaradi katerih je prišlo do prekinitve. V
primeru prekinitve postopka iz razlogov, predvidenih v 1. do 4. točki 205. člena ZPP, sodišče
ne more po uradni dolžnosti odločiti o nadaljevanju postopka.
V zvezi s tem je treba izpostaviti situacijo, do katere prihaja v praksi, ko je pravna oseba zaradi
končanega stečajnega postopka izbrisana iz sodnega registra, stečajnemu upravitelju je
pooblastilo za zastopanje s tem prenehalo (376. in 377. člen ZFPPIPP)208, pravna oseba pa je
še vedno stranka v postopkih, ki so bili zaradi pravnih posledic stečaja prekinjeni. V teh primerih
največkrat prihaja do situacije, ko ni nikogar, ki bi predlagal nadaljevanje postopka.209 V teh
primerih imamo postopke, ki so prekinjeni za nedoločen čas, pri čemer ni objektivnih možnosti
za nadaljevanje takšnih postopkov210.211
Kadar pa je prišlo do prekinitve postopka iz razlogov, predvidenih v 1. in 2. točki 206. člena
ZPP, lahko sodišče o nadaljevanju prekinjenega postopka odloči po uradni dolžnosti, takoj ko
izve, da je pravnomočno končan postopek pred drugim sodiščem ali pristojnim organom, ki je
bil kot predhodno vprašanje razlog za prekinitev postopka.
Obvestilo o tem (praviloma s pisno vlogo) lahko sodišču dajo zainteresirane stranke ali drugo
sodišče oz. pristojni organ, pred katerim se vodi drugi postopek. Če stranka vloži predlog za
nadaljevanje postopka, mora k vlogi priložiti tudi dokaze, na podlagi katerih sodišče lahko
zaključi, da so izpolnjeni pogoji za nadaljevanje postopka.

206

Smrt stranke, izguba procesne sposobnosti, smrt zakonitega zastopnika strank, prenehanje pravne

osebe, pravne posledice začetka stečajnega postopka.
207

Npr.: dedič ali skrbnik zapuščine, novi zakoniti zastopnik, stečajni upravitelj ali pravni nasledniki

pravne osebe.
208

Z začetkom stečajnega postopka upravitelj pridobi pooblastila za zastopanje stečajnega dolžnika in

vodenje njegovih poslov – 2. odst. 245. člena ZFPPIPP.
209

Zlasti v primeru, ko je takšna pravna oseba tožeča stranka.

210

V praksi zato sodišče v takšnih primerih spis statistično odčrta.

211

Kežmah, Zakon o pravdnem postopku, 2. knjiga, str. 195-196.
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Če je bil postopek prekinjen iz razlogov, predvidenih v 1. točki prvega odstavka in v drugem
odstavku 206. člena212, lahko sodišče po uradni dolžnosti odloči in izda sklep o nadaljevanju
prekinjenega postopka, če zaključi, da ne obstajajo več razlogi za čakanje na konec postopka
o predhodnem vprašanju, glede na pričakovani izid te pravde, ali zato, da bi se onemogočilo
zavlačevanje postopka.
Kadar gre za ostale primere prekinitve postopka iz razlogov, predvidenih v 5. in 6. točki 205.
člena213 in v 2. točki prvega odstavka 206. člena214, se pravdni postopek nadaljuje na predlog
stranke. Tudi sicer v vseh drugih primerih, če so razlogi za prekinitev prenehali, sodišče
nadaljuje postopek na predlog stranke.
Sodišče mora vedno sprejeti odločitev o nadaljevanju postopka. To stori s sklepom. Pravne
posledice nadaljevanja postopka učinkujejo od dneva vročitve sklepa strankam. To pomeni, da
za stranko ponovno začnejo teči vsi roki, ki so prenehali teči s prekinitvijo postopka.215 O
nadaljevanju postopka odloča predsednik senata izven naroka za glavno obravnavo, lahko pa
tudi na naroku za glavno obravnavo z razglasitvijo sklepa, pri tem pa morajo biti izpolnjeni
pogoji, da se narok sploh lahko opravi. Če teh pogojev ni, potem ni mogoče šteti, da se je
prekinjeni postopek na naroku nadaljeval (glej sklep VSL I Cpg 1385/2003).
ZPP v 5. odst. 208. člena ZPP izrecno določa, da se stranki, ki ni predlagala nadaljevanja
postopka, sklep o nadaljevanju postopka vroči v skladu s pravili o osebni vročitvi.

1.2.1.14 Predlog za mirovanje postopka
V skladu z določbo 209. člena ZPP lahko pride do mirovanja postopka, če se obe stranki pred
koncem glavne obravnave o tem sporazumeta. Mirovanja postopka pa ni v postopku v sporih
majhne vrednosti (3. odst. 450. člena ZPP) in v gospodarskih sporih (492. člen ZPP).216
Sodišče mora vedno izdati sklep o mirovanju postopka in določiti, od katerega dne
212

Ker je sodišče sklenilo, da ne bo samo reševalo predhodnega vprašanja, ali ker je odločitev v pravdi

odvisna od ugotovitve, ali je bilo storjeno kaznivo dejanje.
213

Kadar tako določa drug zakon ali če zaradi vojne ali iz drugih vzrokov sodišče preneha delati.

214

Če stranka živi na območju, ki je zaradi izrednih dogodkov (poplave ipd.) odrezano od sodišča.

215

Enako

Hüβtege

v

Thomas/Putzo, ibidem,

str. 386;

Lüke,

Zivilprozessrecht, str.

215;

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 863, ki poudarja, da začnejo teči roki
znova za vse stranke.
216

Določb o mirovanju postopka tudi ni mogoče uporabiti v primeru, ko se odloča o varstvu, vzgoji in

preživljanju otrok, predhodno pa je bilo v istem postopku pravnomočno odločeno o razvezi zakonske
zveze – Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 324, in tam citirana sodna praksa. Enako
stališče zagovarja Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 867.
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postopek miruje. Odpravek sklepa o mirovanju postopka se mora vročiti strankam, tudi v
primeru ko sta stranki prisostvovali naroku. Sklep o mirovanju postopka ima deklaratoren
značaj.217 Upoštevaje slednje se tudi sklep o mirovanju postopka strankam vroča osebno.
Sodišče mora v sklepu, s katerim se ugotavlja mirovanje postopka, stranke opozoriti na pravne
posledice mirovanja in opustitve pravočasnega predloga za nadaljevanje postopka, ki miruje.
Zoper sklep, s katerim se določi mirovanje postopka, ni možna posebna pritožba, predlagati
pa je možno vrnitev v prejšnje stanje. Takšen predlog je treba sodišču podati s posebno pisno
vlogo ali ustno na zapisnik. Če sodišče dovoli vrnitev v prejšnje stanje, bo s tem razveljavilo
sklep, s katerim je bilo določeno mirovanje postopka.
Zakon ne predvideva možnosti, da bi postopek med pravdo lahko miroval samo enkrat. To
pomeni, da lahko postopek miruje večkrat, če bodo seveda za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa
ZPP.

1.2.1.15 Predlog za nadaljevanje postopka, ki miruje
Pravne posledice mirovanja postopka se razlikujejo glede na pravne posledice prekinitve
postopka samo glede zakonskih rokov, ki tečejo tudi v primeru, ko gre za mirovanje postopka,
v primeru prekinitve postopka pa ti roki ne tečejo (1. odst. 210. člena ZPP). Zakon določa tudi
časovno obdobje, v katerem postopek lahko miruje. Tako mirovanje postopka traja najmanj 3
mesece in največ 4 mesece. Pred potekom treh mesecev od nastopa mirovanja se namreč
postopek sploh ne more nadaljevati (2. odst. 210. člena ZPP).
Predlog za nadaljevanje postopka, ki miruje, lahko vložita obe pravdni stranki, ko poteče tri
mesece od začetka mirovanja postopka. Predlog za nadaljevanje postopka se praviloma poda
v pisni vlogi. Če stranke podajo predlog za nadaljevanje postopka pred pretekom treh mesecev,
ga bo sodišče upoštevalo po preteku treh mesecev.218
Če nobena od strank ne vloži predloga za nadaljevanje postopka v roku štirih mesecev od
dneva, ko je nastopilo mirovanje postopka, bo sodišče po uradni dolžnosti štelo, da je tožba
umaknjena – t. i. presumpcija umika tožbe. V takšnem primeru nastanejo vse pravne posledice

217

Ude, Civilno procesno pravo, str. 290.

218

V sodni praksi lahko zasledimo stališče, da lahko predlog za nadaljevanje postopka stranka poda tudi

pred potekom treh mesecev, šteto od nastopa mirovanja, vendar se bo postopek v takem primeru
nadaljeval šele po poteku treh mesecev od nastopa mirovanja – sklep VSL I Cp 2519/2005. Enako
stališče zagovarja Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 323.
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umika tožbe.219 Zoper sklep o ustavitvi postopka je dovoljena pritožba.220
Če se v pravdi, v kateri postopek miruje, obravnavata tožba in nasprotna tožba ali je združenih
več pravdnih postopkov med istimi strankami, pa ena od strank vloži predlog za nadaljevanje
postopka, bo sodišče postopek nadaljevalo v celoti, če so za to izpolnjeni pogoji.221

1.2.1.16 Predlog za izdajo dopolnilne sodbe
V pravdnem postopku velja pravilo, da se z eno sodbo odloči o vseh zahtevkih, ki so postavljeni
v tožbi oz. nasprotni tožbi. Če se je sodišču zgodilo da ni tako postopalo, mora z dopolnilno
sodbo naknadno odločiti o zahtevkih o katerih ni odločalo (325. člen ZPP).
Dopolnilna sodba se lahko izda samo če sodišče ni odločalo o vseh zahtevkih o katerih bi
moralo odločiti s sodbo ali ni odločalo o delu zahtevka. Ni pomembno za kakšen zahtevek gre,
lahko gre zgolj za zahtevek o pravdnih stroških. Ne more pa stranka predlagati, da se dopolni
obrazložitev sodbe. Je pa v zvezi s tem treba opozoriti na zadnjo novelo ZPP, po kateri lahko
tudi pritožbeno sodišče samo odpravi procesne pomanjkljivosti (sem sodi tudi pomanjkljiva
obrazložitev).222
Da bi lahko izdalo dopolnilno sodbo je nujno, da sodišče ni odločilo o zahtevku o katerem bi
moralo odločiti.
Dopolnilna sodba se lahko izda samo na predlog stranke. Predlog lahko poda tako tožnik kot
toženec. Tudi tožena stranka namreč ima interes da se odloči o vseh zahtevkih tožnika, zlasti
zaradi tega ker lahko sodišče negativno presodi. Če je sodišče pozabilo odločiti o pravdnih
stroških, lahko dopolnilno izdajo dopolnilne sodbe predlaga tudi intervenient.
Stranka lahko predlaga, da se izda dopolnilna sodba, in sicer v roku 15 dni od prejema sodbe,
kajti šele s prejemom sodbe se lahko stranka seznani z njeno vsebino. Ta rok se ne more
skrajšati niti podaljšati, gre za prekluziven rok postavljen z zakonom. Če iz upravičenih razlogov
stranka zamudi ta rok, lahko zahteva vrnitev v prejšnje stanje.
Če je stranka pravočasno vložila pritožbo zaradi tega, ker sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih,
se takšna pritožba šteje kot predlog, da se izda dopolnilna sodba. Ker o takem predlogu odloča

219

Prim. sklep VDS Psp 241/2000.

220

Presumpcija umika tožbe in posledično ustavitev postopka, pa ne vplivata na možnost stranke, da

tožbo ponovno vloži. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 865.
221

Tako tudi sklep VSK I Cp 979/2004.

222

Ude, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 196.
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sodišče prve stopnje, se takšna pritožba ne predloži sodišču druge stopnje, zaradi tega, ker ne
obstaja odločitev zoper katere je ta pritožba vložena. Če je pritožba istočasno vložena zoper
zahtevek o katerem je bilo odločeno in zoper zahtevke o katerih ni bilo odločeno, se šteje
takšna pritožba kot pritožba in predlog za izdajo dopolnilne sodbe (327. člen ZPP). Razlogi
smotrnosti narekujejo, da se predhodno odloči o predlogu, da se izda dopolnilna sodba, in šele
ko poteče rok za pritožbo zoper to odločitev, se pritožbe in celoten spis predloži sodišču druge
stopnje.
Predlog za izdajo dopolnilne sodbe je pravočasen, če je vložen v roku 15 dni od prejema sodbe.
Če je predlog vložen po preteku tega roka ga bo sodnik posameznik zavrgel. Predlog je
neutemeljen, če ga vloži nepooblaščena oseba oz. če je sodišče odločilo o vseh zahtevkih
strank.223

1.2.1.17 Predlog za popravo sodbe
Pri izdaji sodbe je možno, da pride do očitnih napak, ki so bodisi računske bodisi pisne. Te
napake se lahko nanašajo na ime strank, njihovo prebivališče. V praksi se napake najpogosteje
pojavijo na ta način, da se tožnik označi kot toženec in obratno. Velikokrat prihaja do očitnih
napak v pisanju številk ali računanju (328. člen ZPP).
Vse očitne napake lahko popravi predsednik senata oz. sodnik posameznik, ki je izdal sodbo,
ki jo je treba popraviti. Popravo napak lahko izvrši tudi drugi sodnik posameznik.
Poprava sodbe je pravzaprav popravljanje napak v tekstu sodbe, ki pa ne vpliva na vsebino
sodne odločbe.
Poprava sodbe se izvede po uradni dolžnosti, če sodišče opazi napako. Tudi stranke lahko
predlagajo, da se sodba popravi. ZPP izrecno določa, da lahko o popravi sodbe odloči sodišče
brez zaslišanja strank.
Poprava sodbe se napravi s posebnim sklepom. V sklepu je treba navesti katere napake so
popravljene in kako se glasijo popravljeni deli sodbe. Strankam se vedno vroči prepis sklepa.
Če se popravek sodbe napravi zaradi neujemanja prepisa in izvirnika sodbe ni dovolj, da se
strankam vroči prepis sklepa, če se popravek nanaša na izrek. V takem primeru se strankam
mora vročiti popravljen prepis cele sodbe, z opozorilom, da se s tem prepisom zamenjuje prej
vročena sodba.

223

Prim. Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 6. izdaja, Manz, Dunaj 2003, str. 386.
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Zoper popravljeni del sodbe teče rok za pritožbo od prejema popravljenega prepisa sodbe. Za
ostale dele sodbe, ki pa niso bili popravljeni, pa teče rok za pritožbo od prejema prvega prepisa
sodbe.224
Če stranka vloži pritožbo zaradi očitnih napak v sodbi, je treba šteti takšno pritožbo kot predlog
za izdajo popravka sodbe.
Sklep o popravi sodbe se lahko izda kadarkoli, tudi po pravnomočnosti sodbe.225

1.2.1.18 Predlog za zavarovanje dokazov
V nekaterih primerih je uspeh dokaznega postopka odvisen od hitre izvedbe dokazov (ker jim
npr. grozi uničenje). Iz tega razloga zakon strankam omogoča, da uporabijo institut
zavarovanja dokazov.226 Določba 264. člena se bo uporabila samo v primeru, če katera od
strank postavi predlog za zavarovanje dokazov.

Predpostavke
Za zavarovanje dokazov morajo biti izpolnjene naslednje predpostavke:
- obstoj utemeljene bojazni, da se kakšen dokaz pozneje ne bo mogel izvesti227 ali
- da bo izvedba dokaza pozneje težja (1. odst. 264. člena ZPP).
Sodišče po uradni dolžnosti načeloma ne more odločati o zavarovanju dokazov.228
Predlog za zavarovanje dokazov se lahko postavi tudi pred vložitvijo tožbe, torej pred začetkom
pravde.229 O predlogu za zavarovanje dokazov, ki se ga postavi pred vložitvijo tožbe oz. pred

224

Prim. sklep VSL I Cpg 725/2000, Sklep VSRS VIII Ips 143/2003.

225

Glej sklep VS RS III Ips 106/2003; prim. Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, str. 379.

226

Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 529, ki posebej opozarja, da je treba predlog za zavarovanje

dokazov ločiti od predloga za izdajo začasne odredbe. Sklep o zavarovanju dokazov namreč nima moči
izvršilnega naslova. Glej tudi sklep VSK I Cpg 69/2005.
227

Pri tem zahtevka, ki ga ima predlagatelj proti nasprotniku, ni treba verjetno dokazati. –

Juhart/Ude/Wedam Lukić, ibidem, str. 312; Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 530. Treba je
dokazati le obstoj pravnega interesa. – Juhart, ibidem, str. 365; Rechberger/Simotta, ibidem, str. 373;
Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, 16. izdaja, str. 804.
228

Prim. Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 530, ki izpostavlja, da bi sodišče lahko izvedlo

zavarovanje dokazov po uradni dolžnosti, če gre za nedovoljena razpolaganja strank.
229

Pri tem Lüke izpostavlja, da mora sodišče po izvedenem postopku zavarovanja dokaza stranki določiti

rok, v katerem mora vložiti tožbo. Če stranka temu ne sledi, mora nasprotniku povrniti stroške, ki jih je
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začetkom pravdnega postopka kot tudi v nujnih primerih ali ko postopek že teče, je za
odločanje pristojen sodnik posameznik. Stvarno pristojno je okrajno sodišče.230 Krajevna
pristojnost sodišča se določa glede na področje, na katerem se nahajajo stvari, ki jih je treba
ogledati, oz. na področje, na katerem se nahaja prebivališče oz. začasno prebivališče osebe,
ki jo je treba zaslišati.
Tožnik lahko postavi predlog za zavarovanje dokazov tudi v tožbi, toženec pa to lahko stori v
odgovoru na tožbo. Vsaka od strank lahko predlaga zavarovanje postopka med trajanjem
postopka s pisnimi vlogami ali ustno na zapisnik na naroku za glavno obravnavo. V primeru,
ko se izvede zavarovanje dokazov, to pomeni le izvedbo dokazov, ne pa tudi obravnavanje
uspeha dokazovanja231.
Predlog za zavarovanje dokazov lahko postavi tudi sospornik in intervenient.232
Če je predlog za zavarovanje dokaza postavljen v času priprav na glavno obravnavo, o njem
odloča predsednik senata (3. odst. 265. člena ZPP). Če je predlog postavljen na glavni
obravnavi, o njem odloča senat oz. sodnik posameznik, ki vodi postopek.
Sodnik se lahko odloči, da izvedbo zavarovanja dokaza poveri tudi zaprošenemu sodniku.
Če je predlog za zavarovanje dokaza postavljen v času teka postopka ali izven naroka za glavno
obravnavo, o njem odloča predsednik senata.
Izpostaviti je treba, da je EU za zagotovitev neoporečnega delovanja notranjega trga
poenostavila in pospešila sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov s
sprejemom Uredbe Sveta (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 o sodelovanju med sodišči
držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (tudi UPD).
Iz 1. člena UPD izhaja, da se Uredba uporablja v civilnih ali gospodarskih zadevah, kadar
sodišče države članice v skladu s pravom te države zaprosi, da pristojno sodišče druge države
članice pridobi dokaze.233 Pri tem pa je izrecno določeno, da zaprosilo ne sme biti podano z
namenom pridobitve dokaza, ki ni namenjen uporabi v začetem ali predvidenem sodnem

utrpel zaradi izvedenega postopka. – Lüke, ibidem, str. 319. Enako Reichold v Thomas/Putzo, ibidem,
str. 682.
230

To velja tudi, če se zahteva zavarovanje dokazov med pritožbenim postopkom in postopkom z

izrednimi pravnimi sredstvi. – Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 532. Prim.
Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, 16. izdaja, str. 805.
231

Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 531.

232

Prim. Reichold v Thomas/Putzo, ibidem, str. 678.

233

UPD velja za države članice EU, razen Danske.
81

postopku. Iz tega lahko sklepamo, da uredba velja tudi za zavarovanje dokazov.234
Kot smo že navedli, je predpostavka za vložitev predloga za zavarovanje dokazov, da obstaja
utemeljena bojazen, da se neki dokaz kasneje ne bo mogel izvesti ali da bo njegova izvedba
pozneje težja. Takšen primer bi bil npr., če se pričakuje daljša odsotnost priče zaradi zdravljenja
ali zasebnega oz. službenega potovanja v tujino, v primeru težje bolezni priče, v primeru, ko
obstaja nevarnost, da se stvar poškoduje, ker služi za vsakodnevno in nujno uporabo (npr.
stanovanje, avtomobil itd.)235 ali ker predstavlja delovno sredstvo (poslovni prostori, stroji) itd.,
zaradi česar se mora dokaz izvesti takoj, bodisi z ogledom bodisi z zaslišanjem, in se o tem
napravi zapisnik, ki bo kasneje med postopkom izveden kot dokaz.
V postopku zavarovanja dokazov se lahko izvaja tudi dokaz z zaslišanjem stranke.236
Predlog za zavarovanje dokazov se lahko postavi tudi po pravnomočno dokončanem sporu,
npr. pred vložitvijo izrednih pravnih sredstev, ko stranka zbira nove dokaze, ki jih bo uporabila
v tem postopku (2. odst. 264. člena ZPP).

Vsebina predloga
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 (1. odst. 266. člena ZPP).
Predlog za zavarovanje dokazov mora torej vsebovati vse, kar mora vsebovati vsaka druga
vloga (prim. 105. člen ZPP)).
V predlogu je treba navesti dejstva, ki naj se na podlagi izvedbe zavarovanja dokazov
ugotavljajo (bodisi da gre za ogled, listino, zaslišanje priče, tudi za izvedbo dokaza z
izvedencem), še posebej pa razloge, zaradi katerih predlagatelj šteje, da je zavarovanje
dokazov nujno, oz. zaradi katerih je predlog za zavarovanje dokazov utemeljen. Sodišče ne bo
zahtevalo izkaza verjetnosti obstoja nevarnosti uničenja dokaza, zadošča zgolj navedba
razlogov237.

Postopek

234

Prim. Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 532.

235

Prim. Lüke, ibidem, str. 317; Musielak, ibidem, str. 295.

236

Po prejšnji ureditvi ZPP/77 je bilo namreč zaslišanje strank v okviru postopka zavarovanja dokazov

izrecno izključeno (prim. 272. člen ZPP/77). Glej tudi Ude, Zakon o pravdnem postopku z uvodnimi
pojasnili, Ur. list RS, Ljubljana 1999, str. 57, in sklep VSK Cp 205/2009.
237

Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 534.
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V skladu z določbo 1. odst. 267. člena ZPP bo sodišče praviloma predlog vročilo nasprotni
stranki, pri tem pa ji bo določilo primeren rok, v katerem se lahko izjasni o podanem predlogu.
Sodišče ne bo ravnalo na ta način samo v dveh primerih:

-

če je nasprotnik predlagatelja neznan ali

-

če obstaja nevarnost, da bi zaradi odložitve kasneje ne bilo mogoče izvesti
predlaganega dokaza ali pa bi bila izvedba tega dokaza otežena.

Če obstajajo ti razlogi, bo sodišče s sklepom odločilo o izvedbi zavarovanja dokaza, pri tem pa
se nasprotni stranki ne vroča predlog s pozivom, da se o predlogu izjasni. Sodišče bo s sklepom
istočasno odredilo tudi narok, na katerem bo izvedlo predlagane dokaze.238
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. Ta sklep se vroča predlagatelju, pa tudi nasprotniku predlagatelja.
Postavitev začasnega zastopnika nasprotniku predlagatelja, ki je neznan oz. je neznano
njegovo prebivališče, ni obvezno. Če pa bo sodišče začasnega zastopnika postavilo, mora o
tem obvestiti pristojni CSD. Stroške za postavitev začasnega zastopnika mora založiti
predlagatelj.239
Nujnost primera (težja bolezen priče, nujna izvedba preventivnih ukrepov, da bi se preprečila
nova ali večja škoda, ali nujna izvedba dokaza zaradi preprečitve nastanka škode) lahko
predstavlja razlog za izdajo sklepa o izvedbi dokaza tudi, preden se sklep o odobritvi predloga
za zavarovanje dokazov vroči nasprotniku predlagatelja.
Predlog za zavarovanje dokaza je vedno predmet ocene sodišča, še preden se vroči nasprotniku
predlagatelja oz. še preden se odloči s sklepom, ki dovoljuje izvedbo zavarovanja dokaza.
Sodišče je pooblaščeno, da zavrne takšen predlog, če ugotovi, da niso podani razlogi za
zavarovanje dokazov. Zoper takšen sklep je dovoljena posebna pritožba.240

238

V teoriji se poudarja, da praviloma odloči sodišče o zavarovanju dokazov izven glavne obravnave. –

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, 16. izdaja, str. 806.
239

Rijavec v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 536.

240

Stranka pa nima pritožbe zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu za zavarovanje dokazov, in zoper

sklep, s katerim se začne izvedba dokazov, še preden se sklep vroči nasprotniku. Prim. Lüke, ibidem,
str. 318-319.
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1.2.1.19 Predlog za zapis sodne poravnave
Že sedaj ZPP ponuja tudi možnost sklenitve sodne poravnave preden se sodni postopek sploh
sproži. Kdor namerava vložiti tožbo lahko poskusi pri okrajnem sodišču, na območju katerega
ima nasprotna stranka prebivališče, doseči sodno poravnavo. Sodišče, ki prejme takšen
predlog, mora povabiti nasprotno stranko in jo seznaniti s predlogom za poravnavo
(v okviru t.i. pretoričnega naroka). Stroške takega postopka plača predlagatelj (309. člen ZPP).
V praksi so takšni primeri redki, saj običajno stranke (obe stranki skupaj) sporazumno
predlagajo zapis sodne poravnave. Sodnik lahko takšno poravnavo sprejme in zapiše, vendar
pa mora paziti na nedovoljena razpolaganja strank.
V zvezi s tem kaže opozoriti na določbo 309.a člena ZPP po kateri listin, ki vključujejo konkretne
ponudbe nasprotne stranke za poravnavo, ki so bile predložene v pogajanjih ali postopkih za
sporazumno rešitev spora, ni dopustno predložiti kot dokaz v pravdnem postopku.241

1.2.1.20 Pravna sredstva
Obvezno je treba osebno vročiti tudi vsa pravna sredstva, ki jih vlagajo stranke.

1.2.1.20.1 Pritožba
Redno pravno sredstvo je pritožba zoper sodbo in pritožba zoper sklep. Izredna pravna sredstva
so revizija zoper sodbo, revizija zoper sklep, zahteva za varstvo zakonitosti in obnova postopka.
Najpomembnejša razlika med rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi je v tem, da se lahko redna
pravna sredstva vlagajo zoper nepravnomočne odločitve, izredna pravna sredstva pa zoper
pravnomočne sodne odločitve.
Pritožba je redno, devolutivno, suspenzivno in dvostrano pravno sredstvo. Devolutivnost
pritožbe se sestoji v tem, da se v trenutku, ko se pritožba vloži, šteje, da mora o njej odločiti
drugo stopenjsko sodišče. Suspenzivnost pritožbe preprečuje nastop pravnomočnosti sodne
odločitve. Dvostranost pritožbe se kaže v tem, da ima nasprotnik pritožnika vedno pravico, da
se izjasni o navedbah iz pritožbe preden se odloča o njej.
Po zakonu se, lahko pritožba vloži zoper vsako odločitev sodišča prve stopnje. Sodišče prve
241

Stranke so tiste, ki sodišče v rednem postopku običajno opozorijo, da je npr. predložena listina, ki je

bila predložena v postopku mediacije z namenom poravnavanja.
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stopnje pa lahko odloči v obliki: končne sodbe, delne sodbe, vmesne sodbe, dopolnilne sodbe,
sodbe na podlagi pripoznave, zamudne sodbe, sodbe na podlagi odpovedi.242
V teoriji se pogosto izpostavlja, da je namen pravnih sredstev zagotoviti pravilno in zakonito
sodno odločbo v konkretnem sporu. Namen pravnih sredstev pa je tudi zagotovitev enotne
uporabe prava.243
Zoper sodbo, izdano na prvi stopnji, se smejo stranke pritožiti v petnajstih dneh od vročitve
prepisa sodbe, če ni v ZPP določen kakšen drug rok. V meničnih in čekovnih sporih znaša ta
rok osem dni (1. odst. 333. člena ZPP). Osemdnevni pritožbeni rok je določen tudi v sporih
zaradi motenja posesti (2. odst. 428. člena ZPP) in v sporih majhne vrednosti (3. odst. 458.
člena ZPP).
Rok za vložitev pritožbe je zakonski rok. To pomeni, da sodišče tega roka ne more podaljšati.
Rok za vložitev pritožbe prične teči z vročitvijo sodbe strankam oz. njihovim pooblaščencem.244
Pritožbo lahko vloži samo oseba, ki je pooblaščena za vložitev pritožbe. Če vloži pritožbo oseba,
ki ni pooblaščenca za vložitev pritožbe ali oseba, ki se je odpovedala pravici do pritožbe, ali
oseba ki nima pravnega interesa za vložitev tožbe, bo sodišče takšno pritožbo štelo kot
nedovoljeno. Nedovoljeno pritožbo pa s sklepom zavrže že sodišče prve stopnje brez naroka.
Če predsednik senata sodišča prve stopnje zavrže pritožbo kot nepravočasno, postane sodba
sodišča prve stopnje pravnomočna, če je že potekel rok za vložitev pritožbe tudi ostalim
strankam in se lahko takšna sodba izvrši.

Odpoved/umik pritožbe
Pravica do pritožbe je možnost, ki jo imajo stranke, od njih pa je odvisno ali bodo to pravico
izkoristile ali ne. Stranka, ki ima pravico do pritožbe, se lahko že vnaprej pravici do pritožbe
odpove.245 Stranka se lahko odpove pravici do pritožbe samo takrat, ko je sodba razglašena.
242

Prim. Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 393; Reichold v Thomas/Putzo, ZPO

Kommentar, Verlag C. H. Beck, München 2008, str. 691.
243

Ude, Civilno procesno pravo, str. 319; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 369-370; Musielak, Grundkurs ZPO,

str. 300; Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, Savremena Administracija, Beograd 2010,
str. 389; Sime, A practical approach to Civil Procedure, Oxford University Press, 10. izdaja, New York
2007, str. 585.
244

Zobec poudarja, da je v primeru, ko ima stranka več pooblaščencev, prične rok teči, ko je sodba

vročena prvemu od njih. – Zobec v Ude et al., Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 216. Enako
Gummer/Heβler v Zöller, Zivilprozessordnung, Kommentar, 26. Izdaja, Otto Schmidt, Köln 2007, str.
1299. Tako tudi sklep II Ips 149/2007.
245

Odpoved pritožbe je enostranska izjava stranke, ki ima pravico do pritožbe, da se ter pravici

odpoveduje. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 949; Juhart, Civilno
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Če pa sodba ni razglašena, se lahko stranka odpove pravici do pritožbe v trenutku, ko ji je
vročen prepis sodbe. S tem, ko se stranka odpove pravici do pritožbe soglaša z odločitvijo
sodišča prve stopnje. Prav zaradi tega se lahko stranka odpove pravici do pritožbe šele v
trenutku, ko ji je znana vsebina odločitve. Odpoved pravici do pritožbe, preden bi bila sodba
razglašena oz. vročena, je brez pravnega učinka. S takšno odpovedjo se pravzaprav stranka
odpoveduje nečemu, kar sploh še ne obstaja.246
Pritožbi se lahko odpove tista stranka, ki lahko vloži pritožbo. To lahko stori vsaka stranka, njen
zakoniti zastopnik ali pooblaščenec247. V primeru, ko gre za sosporništvo, se lahko vsak od
sospornikov odpove pravici do pritožbe, vendar pa to učinkuje samo zanj. Če se pravici do
pritožbe odpove enotni sospornik, bo sodišče druge stopnje odločalo o pritožbi drugih enotnih
sospornikov248. Tudi odpoved pritožbi, ki bi jo podal stranski intervenient ne bi učinkovala
nasproti stranki kateri se je intervenient pridružil. Intervenientova procesna dejanja namreč
učinkujejo le, če so za stranko koristna.
Drugi stranki z odpovedjo pritožbi ene stranke ni treba soglašati. Glede na to se za odpoved
pravice ne uporablja niti kakšna posebna formalna odločitev niti kakšen poseben postopek. Če
je odpoved pravici do pritožbe podana pred sodiščem, se to zapiše v zapisnik, če pa je odpoved
pravici do pritožbe podana s pisno vlogo, se pisna vloga vloži v spis in se praviloma ne vroča
nasprotni stranki. Če je bila predhodno pritožba že vročena nasprotni stranki v odgovor, jo
sodišče z odpovedjo pritožbe seznani (največkrat se pošlje pisna vloga v kateri se je stranka
odpovedala pravici do pritožbe). Odpoved pritožbi ima za posledico takojšen nastop
pravnomočnosti249. Pritožbi se torej lahko stranka odpove samo do izteka pritožbenega roka.
Odpoved pravici do pritožbe pa je treba ločiti od pravice do umika pritožbe. Dokler sodišče
druge stopnje ne odloči o pritožbi, lahko namreč stranka250, ki je pritožbo vložila le-to umakne.
Umik pritožbe je enostranska, na sodišče naslovljena izjava pritožnika, da preklicuje svojo
prošnjo za pravno varstvo, ki ga je zahteval s pritožbo251.
procesno pravo FLRJ, str. 470; Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 219; Lüke,
Zivilprozessrecht, str. 379; Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, str. 391.
246

Kežmah, Zakon o pravdnem postopku, 3. knjiga, str. 132.

247

Pooblaščenec, ki ni odvetnik mora imeti za odpoved pritožbi posebno pooblastilo (96. člen ZPP).

248

Odpoved pritožbi posameznega enotnega sospornika nima učinka. Enotni sosporniki se lahko

odpovejo pritožbi samo vsi skupaj. – Prim. Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 219.
249

Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 219; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 380; Reichold v

Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 706.
250

Pritožbo torej lahko umakne le pritožnik oz. njegov pooblaščenec/zakoniti zastopnik, ne pa tudi kdo

drug. Prim. sodba in sklep VSL I Cpg 14/2008, kjer je sodišče zapisalo: Ker je umik pritožbe vložila
oseba, ki ni bila pravno veljavno imenovana na mesto zakonitega zastopnika tožene stranke, njen umik
pritožbe ni dovoljen (2. odstavek 334. člena ZPP v zvezi s 3. odstavkom 343. člena ZPP).
251

Sklep VSK II Ip 79/2009.
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Umik pritožbe se praviloma vloži pri sodišču prve stopnje. Če pa je to že poslalo spis na sodišče
druge stopnje, bo pravilno ravnanje sodišča prve stopnje takšno, da bo vlogo – umik pritožbe
odstopilo v pristojno odločanje sodišču druge stopnje. Če stranka umakne pritožbo sama nosi
stroške, ki jih je imela z vložitvijo pritožbe.252 Za umik pritožbe ni potrebna privolitev nasprotne
stranke.253 Če je nasprotna stranka zaradi pritožbe imela kakšne stroške (npr. vložitev odgovora
na pritožbo, mora stranka, ki je pritožbo umaknila nasprotniku povrniti te stroške)254. Možen
je tudi delni umik pritožbe, če se le-ta nanaša na samostojni del sodbe.255 Umik pritožbe ima
za posledico, da stranka, ki je pritožbo umaknila le-te ne more ponovno vložiti. Izjema bi bil
primer, ko bi stranka umaknila pritožbo in vložila novo pritožbo še pred iztekom pritožbenega
roka.256
Pri tem je treba izpostaviti, da mora biti umik pravnega sredstva izrecen (se ne domneva).257
ZPP v tretjem odstavku 334. člena izrecno določa, da se odpoved pritožbi in umik pritožbe ne
moreta preklicati. Ker gre za enostransko izjavo stranke, ki ne predstavlja razpolaganje z
tožbenim zahtevkom, ampak je takšna izjava v prosti dispoziciji stranke, ki ima pravico do
pritožbe.

Postopek s pritožbo
Pritožba je vloga stranke s katero stranka predlaga, da se razveljavi ali spremeni odločitev
sodišča prve stopnje, saj šteje, da je odločitev sodišča sprejeta v njeno škodo. Tudi pritožba
mora tako kot vsaka vloga vsebovati vse sestavine, ki jih zakon predpisuje kot obvezne
sestavine vsake vloge (105. člen ZPP).

252

Tudi umik pritožbe ima za posledico takojšen nastop pravnomočnosti sodne odločbe. – Zobec v Ude

et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 222; enako Lüke, Zivilprozessrecht, str. 380; Musielak, Grundkurs
ZPO, str. 303.
253

Reichold v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 707.

254

Glej 2. odst. 158. člena ZPP.

255

Reichold v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 707 - npr. umik pritožbe v delu, ki se nanaša na samo

enega

od

več

samostojnih

v

sodbi

zavrnjenih

zahtevkov.

Prim.

Albers

v

Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 64. izdaja, Verlag C. H. Beck, München
2006, str. 1663.
256

To je bolj teoretična možnost, saj je pritožbeni rok relativno kratek (15 dni).

257

Tako tudi sklep VSL III Cp 732/2003, kjer sodišče zavzelo naslednje stališče: Umik pravnega sredstva,

med katera spada tudi ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi, mora biti izrecen (primerjaj določbo 2.
odstavka 334. člena v zvezi s 366. členom ZPP in 15. členom ZIZ). Nobeno zakonsko določilo ne daje
podlage za domnevo oz. pravno fikcijo, da je dolžnik umaknil ugovor, če ni odgovoril na poziv sodišča
ali umika ugovor.
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Zraven obveznih sestavin, ki jih torej mora imeti vsaka vloga, pa mora pritožba vsebovati še
posebne sestavine (npr. navedbo sodbe zoper katero se vlaga, izjavo stranke ali se sodba
izpodbija v celoti ali v posameznem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika). Za
obravnavanje pritožbe je nujno, da ima vsaj 1. in 4. sestavino, to je da se označi sodba zoper
katero se vlaga pritožba in da je pritožba podpisana (govorimo o t.i. goli pritožbi).258 Ostale
sestavine so fakultativne.
V primeru, ko pritožba iz nekega razloga ni popolna pa se ne uporabi določba 108. člena ZPP
o dopolnitvi nepopolne vloge. V postopku s pritožbo se v skladu z določbo 336. člena ZPP ne
uporabljajo določbe ZPP o vračanju nepopolnih vlog v dopolnitev. Stranka je namreč v skladu
z določbo 324. člena ZPP že v pravnem pouku o pravici do pritožbe seznanjena s tem, kakšen
je pritožbeni rok, da je obvezno plačilo sodne takse, pri katerem sodišču se pritožba vloži in v
koliko izvodih.259 Tako sodišče nepopolne pritožbe (pritožba, ki ni podpisana260 in pritožba v
kateri ni možno ugotoviti katera sodba sodišča prve stopnje se izpodbija) pritožniku ne bo več
poslalo v dopolnitev, ampak bo postopalo v skladu z določbo 343. člena ZPP na podlagi katere
mora takšno pritožbo zavreči s sklepom že predsednik senata sodišča prve stopnje.
Zobec poudarja, da lahko sodišče nepopolno pritožbo zavrže že pred iztekom pritožbenega
roka. V tem primeru lahko pritožnik vloži novo pritožbo, ki je popolna (ima torej obe nujni
sestavini).261
Poudariti je treba, da pritožbeno sodišče ne bo obravnavalo pritožbe tudi v primeru, ko jo vloži
odvetnik, vendar pritožbi ne priloži pooblastila. Takšna pritožba je nepopolna in jo bo sodišče
zavrglo.262
Pritožbene razloge ZPP podrobneje ureja v 338. in 339. členu ZPP. Za potrebe preučevanja
učinkov vročitve bomo posebej izpostavili zgolj 8. tč. 2. odst. 339. člena ZPP.
Za absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka gre tako tudi v primeru, če kakšni
stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti pa z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost
obravnavanja pred sodiščem (kršitev načela kontradiktornosti). Da je podana ta absolutna
bistvena kršitev določb postopka je bistveno, da je bilo stranki onemogočeno, da sodeluje v
postopku pred sodiščem prve stopnje, in sicer takrat, ko se odloča o bistvenih vprašanjih.

258

Ude, Civilno procesno pravo, str. 324; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 474. V tem primeru

bo pritožbeno sodišče v okviru uradnega preizkusa preizkusilo sodbo sodišča prve stopnje le v delu, v
katerem pritožnik ni uspel.
259

Prim. Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 225.

260

Prim. sklep VSL II Cp 1518/2009.

261

Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 226.

262

Sklep VSM I Ip 448/2009.
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Najpogostejša oblika, ko je izpolnjen ta pritožbeni razlog je v primeru, ko je bilo stranki
nepravilno vročeno ali pa ji sodno pisanje sploh ni bilo vročeno. Če sodišče stranki ni vročilo
vabila na narok, na katerem so se izvajali dokazi in je bila zaključena glavna obravnava263,
takšni stranki ni bila dana možnost da sodeluje v postopku. Za to kršitev gre tudi v primeru,
če bi sodišče iz naroka za glavno obravnavo odstranilo pooblaščenca stranke, potem pa bi
nadaljevalo s postopkom in sprejelo odločitev, stranka pa ni bila prisotna. Za to kršitev gre tudi
v drugih primerih, če z nezakonitim delom sodišče stranki ni dalo možnosti, da bi sodelovala v
postopku. Stranka pa ne more uveljavljati te kršitve, če je bila storjena intervenientu ali celo
nasprotni stranki.264
Ne glede na pomembnost zagotavljanja kontradiktornosti v postopku, na to kršitev pritožbeno
sodišče ne pazi po uradni dolžnosti.265
Pritožba se vloži pri sodišču, ki je izreklo sodbo na prvi stopnji. Če se pritožba vloži pri drugem
sodišču (torej ne pri tistem, ki je izdalo sodbo na prvi stopnji), se bo pritožba štela kot
pravočasna, če jo bo nepristojno sodišče vročilo pristojnemu, pred potekom roka za pritožbo.
Izjemoma, se bo pritožba štela kot pravočasna, če je bo nepristojno sodišče vročilo pristojnemu
sodišču tudi po izteku roka za pritožbo, če lahko vložitev pritožbe pri nepristojnem sodišču
pripišemo neznanju ali očitni pomoti vlagatelja.266
Ni nujno, da se v naslovu pritožbe označi pritožbeno sodišče, ki je pristojno, da odloča o
pritožbi. Če je to sodišče označeno ali je napačno označeno, se bo pritožba vseeno vročila
pristojnemu sodišču.
Pritožbo je treba vložiti v zadostnem številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko. Kakšna
je ta številka je odvisno od vsakega posameznega primera. Glede na to, da se pritožba vroča
tudi nasprotnim strankam, je treba pritožbo vedno vložiti tako, da ima sodišče dovolj izvodov,
da vroči izvod pritožbe nasprotni stranki, ostati pa mora tudi izvod za sodišče. Če na nasprotni
strani sodeluje državni tožilec ali intervenient, je treba izvod pritožbe vročiti tudi njima. Če je
na nasprotni strani več sospornikov, je treba pritožbo vročiti vsakemu od njih, razen v primeru,
ko imajo skupnega zastopnika.

263

Glej sklep VSL I Cpg 1163/2001, sklep VSL I Cpg 592/2003, sklep VSL II Cp 3401/2008.

264

Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 288 in tam navedena sodna praksa.

265

Ker gre predvsem za pravice strank, so le-te tiste, ki morajo že v postopku na prvi stopnji poskrbeti

za odpravo teh kršitev in si zagotoviti pravico do izjave. - Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga,
str. 288.
266

Prim. Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 340, ki opozarja, da bodo takšni primeri,

glede na to, da ima vsaka sodba pravni pouk o pravici do pritožbe, redki.
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V teoriji267 je mogoče zaslediti različna stališča glede posledic, ki jih ima za pritožnika vložitev
pritožbe v nezadostnem številu izvodov. Ob strogi interpretaciji 336. člena ZPP, bi morali šteti
tako pritožbo kot nepopolno in jo zavreči. Takšno stališče je smiselno zlasti iz razloga, ker ZPP
sicer strankam v pritožbenem postopku onemogoča dopolnitev pritožbe, ker to podaljšuje
postopek, hkrati pa je stranka že s poukom o pravici do pritožbe v sodbi ustrezno (in dovolj)
poučena o pravilni vložitvi pritožbe.268 Zagovarjamo pa lahko tudi nasprotno stališče, po
katerem pa dejstvo, da pritožnik pritožbe ne vložil v zadostnem številu izvodov, ne pomeni, da
je pritožba nepopolna. To argumentacijo lahko izpeljemo tudi iz določbe 3. odst. 343. člena v
zvezi z 335. členom ZPP (ki določata, kdaj je pritožba nepopolna in kakšne so sestavine
pritožbe).269 V praksi se največkrat upošteva zadnje stališče in sodišče v primeru, ko stranka
ne predloži pritožbe v zadostnem številu izvodov, le-to pozove, da v določenem roku predloži
manjkajoče izvode pritožbe s pravnim poukom po 6. odst. 108. člena ZPP.270 Do teh težav v
praksi praviloma prihaja v primerih, ko stranke same (brez pooblaščenca) vlagajo pritožbo.
Dodaten problem predstavlja primer, ko stranka sicer po pozivu sodišča pošlje dodaten izvod
pritožbe, ki pa ni identičen izvodu pritožbe, ki ga je sicer pravočasno vložila (bodisi je
spremenjen, popravljen, dopolnjen). V tem primeru je treba ločiti ali je bil nov izvod pritožbe
(dopolnjen, spremenjen) poslan pravočasno, torej pred iztekom paricijskega roka za pritožbo
ali pa je bil poslan po preteku pritožbenega roka. Če je dopolnitev pritožbe poslana pred
iztekom pritožbenega roka, jo je treba upoštevati (mora pa biti seveda poslana v zadostnem
številu izvodov). Če pa je bila kasneje predložena spremenjena pritožba poslana po preteku
pritožbenega roka, jo je treba šteti kot nepravočasno pritožbo in jo zavreči.271
Predsednik senata sodišča prve stopnje mora po prijemu pritožbe po uradni dolžnosti preveriti
ali je pritožba pravočasna, popolna in dovoljena.272

267

Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 226 in str. 340-341.

268

Tako tudi sklep VSL I Cp 2122/2009: Namen ureditve, da se tovrstne pomanjkljivosti pritožniku ne

vrača v popravo (torej v podpis), pa je lahko kvečjemu ta, da se sodišča ne obremenjuje z dodatnim
postopkom vračanja v popravo (po 108. členu ZPP), marveč se breme popolne pritožbe v celoti prevali
na pritožnika.
269

Prim. Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 340-341.

270

Sklep VSL I Cp 1885/2009, sklep VSL I Cpg 515/2010.

271

Prim. Triva/Dika, ibidem, str. 666; Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 346-349. Tako

tudi sodba VSM 1669/2008: Po preteku pritožbenega roka vložene vloge, poimenovane kot "dopolnitev
pritožbe", ni mogoče upoštevati. Pritožbeni roki so prekluzivni (nevložitev pritožbe v roku, ki je za to
določen, pomeni izgubo pravice do pritožbe) in jih upravičenci ne morejo podaljševati po svoji volji.
272

Poleg splošnih procesnih predpostavk morajo biti za dopustnost pritožbe izpolnjene tudi posebne

procesne predpostavke. –Triva/Dika, ibidem, str. 663; Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga,
str.

342;

Fasching,

ibidem,

str.

854;

Rechberger/Simotta,

Zivilprozessrechts, str. 445.
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Grundriss

des

österreichischen

Če ugotovi, da je pritožba pravočasna, popolna in dovoljena, predsednik senata glede tega ne
izda posebnega sklepa, ampak samo v spisu označi pravočasnost pritožbe. Največkrat se to v
praksi napravi kar z odredbo na izvod pritožbe, ki ostane v spisu.273
Načelo kontradiktornosti zahteva, da ima stranka pravico izraziti se o stališčih in navedbah
nasprotne stranke. Uveljavitev tega načela predstavlja tudi določba 344. člena ZPP, na podlagi
katere mora predsednik senata sodišča prve stopnje izvod pravočasne, popolne in dovoljene
pritožbe vročiti nasprotni stranki, ki lahko nanjo v 15-ih dneh od njenega prejema poda
odgovor na pritožbo. Če ugotovi, da je pritožba nepravočasna, nepopolna ali nedovoljena, se
takšna pritožba nasprotni stranki ne vroča v odgovor. Takšno pritožbo mora sodnik prve stopnje
zavreči s sklepom brez naroka.
Skupaj z vročitvijo pritožbe nasprotni stranki v odgovor, mora predsednik senata to
stranko opozoriti, da lahko v roku 15 dni poda odgovor na pritožbo. Gre za zakonski rok, ki je
nepodaljšljiv.
Opozoriti je treba, da je namen odgovora na pritožbo le v tem, da se nasprotna stranka izjasni
o navedbah in pritožbenih razlogih pritožnika. Ni namen, da bi se v odgovoru na pritožbo
napadala sodba sodišča prve stopnje.274 Vendar pa bi bilo treba to pravico nasprotni stranki v
odgovoru na pritožbo dopustiti takrat, ko je stranka sicer s sodbo uspela, ne more pa s pritožbo
izpodbijati neugodnih dejanskih posledic zase.275
V primeru, ko je stranka vložila odgovor na pritožbo prepozno, se takšen odgovor ne
upošteva.276 Gre za novost, saj je pred novelo ZPP-D veljalo, da se tudi prepozen odgovor
pošlje pritožbenemu sodišču, ki ga je upoštevalo, če pred tem še ni odločilo.277
Tako bo sedaj stranka, ki je zamudila z vložitvijo odgovora na pritožbo, lahko ob zamudi roka,
seveda, če zato obstojijo utemeljeni razlogi predlagala vrnitev v prejšnje stanje. Kajti le na ta
način bo lahko dosegla, da se bo njen odgovor na pritožbo upošteval pri odločanju
pritožbenega sodišča. Tudi odgovor na pritožbo mora biti vložen v zadostnem številu izvodov
za sodišče in nasprotno stranko.

273

Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo namreč v skladu z določbo 1. odst. 343. člena ZPP

zavrže s sklepom predsednik senata sodišča prve stopnje brez naroka.
274

Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 363; Triva/Dika, ibidem, str. 702;

Rechberger/Simotta, ibidem, str. 465.
275
276

Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 365.
Zasledimo lahko celo stališče, da je treba prepozen odgovor na pritožbo zavreči. –

Rechberger/Simotta, ibidem, str. 465.
277

Takšno ureditev še vedno poznajo npr. v Srbiji. - Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo,

str. 401.
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Poudariti pa je treba, da za stranko ne nastanejo nobene škodljive posledice, če ne poda
odgovora na pritožbo. Če pa je odgovor na tožbo vložila, se je le-ta pred ureditvijo po noveli
ZPP-D vročil pritožniku. Sedaj veljavni ZPP tega ne določa več, kljub temu pa takšnega ravnanja
sodišča tudi izrecno ne prepoveduje.278 V praksi se največkrat odgovor na pritožbo še vedno
vroči pritožniku.279

1.2.1.20.2 Odgovor na pritožbo
Nasprotna stranka ima pravico vložiti odgovor na pritožbo, ki ga sodišče prve stopnje skupaj s
spisom pošlje na višje sodišče. Z vidika zagotavljanja pravice do izjave sodišče prve stopnje
pritožniku načeloma ni dolžno vročati odgovora nasprotne stranke na pritožbo.280

1.2.1.21 Revizija
Revizija je izredno, nesuspenzivno, devolutivno, dvostransko in samostojno pravno sredstvo.281
Revizija je bila že po prejšnji ureditvi omejena glede dopustnosti in glede razlogov, iz katerih
jo je bilo mogoče uveljavljati. Novela ZPP-D je v bistvenem delu spremenila prav dopustnost
revizije. Gre za pomembno spremembo, kajti po prejšnji ureditvi je bila dopustnost revizije
odvisna od premoženjskega kriterija (vrednosti spora) oziroma od pravnega temelja spora.282
Po novem zakonodajalec uveljavlja kot pogoj za dopustnost revizije zgolj premoženjski kriterij.
Za posamezne izjemne primere pa pozna institut dopuščene revizije. Tako se lahko zoper
pravnomočno sodbo, ki jo je izdalo sodišče druge stopnje v 30-ih dneh od vročitve prepisa
sodbe vloži revizija (govorimo o t.i. dovoljeni reviziji283) oz. v 15-ih dneh po vročitvi sklepa
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Prim. Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 367.
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To je tudi v skladu z prakso US RS, ki poudarja, da mora biti stranki zagotovljeno, da se izjavi o vseh

navedbah nasprotnika, ki so takšne, da bi lahko vplivale na odločitev sodišča – Up-108/2000. Tudi ESČP
je v zadevi Milatova in drugi proti Češki republiki z dne 21.9.2005 zapisalo, da spoštovanje pravice do
izjave očitno ne bi vplivalo na končno odločitev.
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VSRS sodba in sklep III Ips 56/2014 z dne 29. 3. 2016.
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Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 443; Ude v Ude et al, ibidem, 3. knjiga, str. 522;

Lüke, Zivilprozessrecht, str. 403.
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Ude v Ude et al, ibidem, 3. knjiga, str. 523.

283

Revizija je dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000,00 EUR.

Tako je osnovni kriterij za vložitev revizije premoženjski.
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Vrhovnega sodišča o dopustitvi revizije (dopuščena revizija284). Ločimo torej med revizijo, ki jo
lahko stranka vloži, ker izpolnjuje pogoje za vložitev revizije, le v posameznih točno določenih
primerih, ko stranka sicer nima pravice do revizije, pa lahko po novi ureditvi Vrhovnemu sodišču
predlaga, da njeno revizijo dopusti.
ZPP izrecno določa, da Vrhovno sodišče revizije ne more dopustiti, če zakon določa, da revizije
ni285 ali v primerih, ko vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 2.000,00
EUR. Izjemoma pa lahko Vrhovno sodišče revizijo dopusti le v delovnih in socialnih sporih, tudi
če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe ne presega 2.000,00 EUR (4. odst. 367.
člena ZPP).
Revizija se vloži pri sodišču prve stopnje, ki je izreklo sodbo. Vložiti jo je treba v zadostnem
številu izvodov za sodišče in nasprotno stranko. V primeru, da se vlaga revizija zoper sodno
poravnavo, zamudno sodbo, sodbo na podlagi odpovedi oz. pripoznave in vmesno sodbo na
podlagi sporazuma strank (4. odst. 385. člena ZPP), je treba priložiti tudi izvod za Vrhovno
državno tožilstvo RS (373. člen ZPP).

Postopek z revizijo
Revizija je pravočasna, če je vložena v roku 30 dni od dneva, ko je bila stranki vročena odločitev
sodišča druge stopnje. V primeru, ko je gre za dopuščeno revizijo, pa v roku 15 dni od vročitve
sklepa Vrhovnega sodišča o dopustitvi revizije. Če je revizija vložena zunaj teh rokov, bo
predsednik senata sodišča prve stopnje zavrgel revizijo brez naroka (374. člen ZPP).
Revizija je nepopolna, če se na podlagi dejstev, ki so v njej vsebovana ne more ugotoviti katera
sodba (oz. kateri del sodbe) se izpodbija, če niso konkretno navedeni razlogi iz katerih se sodba
izpodbija (t.i. revizijska izjava). Izpolnjene pa morajo biti tudi predpostavke iz 373. člena ZPP.286
Revizijo lahko vloži samo oseba, ki je legitimirana za vložitev revizije. Tako ne more vložiti
revizije nekdo, ki nima te pravice, nekdo, ki je revizijo umaknil, oseba, ki za revizijo nima
pravnega interesa ali če se revizija vlaga zoper sodbo, zoper katero po zakonu revizije ni
mogoče vložiti pa tudi v primerih, ko revizija po zakonu ni dovoljena oz. da predlogu za
dopustitev revizije ni bilo ugodeno.
Izrecno je treba opozoriti na določbo 4. odst. 86. člena ZPP na podlagi katere lahko vlaga
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Če revizija torej ne presega 40.000,00 EUR, je dovoljena le, če jo v skladu z določbo 367.a člena ZPP

dopusti Vrhovno sodišče.
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Npr. v zakonskih sporih (1. odst. 420. člena ZPP), v sporih zaradi motenja posesti (4. odst. 428. člena

ZPP), v sporih majhne vrednosti (8. odst. 458. člena ZPP).
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Prim. Ude v Ude et al, ibidem, 3. knjiga, str. 558.
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revizijo samo stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki je opravila pravniški državni izpit. Sicer pa
lahko revizijo vloži stranka samo po pooblaščencu, ki je odvetnik (3. odst. 86. člena ZPP).287
Če bo torej stranka vložila revizijo sama in v reviziji ne bo izkazala, da ima opravljen pravniški
državni izpit bo sodišče (praviloma že sodišče prve stopnje) revizijo zaradi pomanjkanja
postulacijske sposobnosti stranke zavrglo.
Revizijo lahko vlaga tudi sospornik, pa tudi intervenient v primeru, ko vstopi v pravdo po
pravnomočnosti odločitve o tožbenem zahtevku, vendar samo pod pogojem da še ni pretekel
zakonski rok za vložitev revizije tisti stranki, kateri se je intervenient pridružil. Intervenient
mora namreč vstopiti v pravdo v tistem stanju v katerem se nahaja v trenutku, ko se
intervenient vanjo vključi.
Stranka lahko revizijo tudi umakne. V primeru, ko bi stranka najprej revizijo vložila, pa bi jo
potem umaknila je ponovno ne more vložiti, saj je umik nepreklicen.
V kolikor sodnik sodišča prve stopnje oceni, da je revizija nepravočasna, nepopolna ali
nedovoljena, se takšna revizija ne vroča nasprotni stranki temveč sodnik postopa v skladu s
členom 374.
Pravočasna, dovoljena in popolna revizija oz. dopuščena revizija se skupaj s predlogom za
dopustitev revizije in sklepom sodišča o dopustitvi revizije pošlje nasprotni stranki. Vročitev se
opravi preko sodišča prve stopnje. V tem primeru se vroča v skladu s pravili o osebni vročitvi,
kajti za te vrste postopka (za izredna pravna sredstva) je bistveno, da je stranka pravočasno
obveščena o nadaljevanju sicer pravnomočno končanega postopka. Zahteva se osebna
vročitev, saj je bistveno, da je nasprotna stranka obveščena o nadaljevanju sicer pravnomočno
končanega postopka.288
V skladu z določbo 375. člena ZPP se izvod revizije vroča državnemu tožilstvu skupaj s prepisom
sodbe, zoper katero je revizija vložena le v primerih iz 4. odst. 385. člena ZPP.289
Nasprotna stranka, ki ji je vročen izvod revizije ima pravico, da v roku 30 dni na revizijo
odgovori.

287

Obvezno zastopanje po odvetniku velja v revizijskem postopku tudi za nasprotno stranko. Drugače

je urejeno v srbskem pravu, kjer obvezno odvetniško zastopanje ni predvideno za nasprotno stranko v
postopku z revizijo. – Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, str. 419.
288

Kežmah, ibidem, 3. knjiga, str. 365. Enako Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 459.

289

Torej ko je revizija vložena zoper sodno poravnavo, zamudno sodbo, sodbo na podlagi odpovedi oz.

pripoznave in vmesno sodbo na podlagi sporazuma strank. Državno tožilstvo lahko namreč v teh primerih
vloži zahtevo za varstvo zakonitosti, če gre za razpolaganje v nasprotju s prisilnimi predpisi ali moralo.
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Gre za zakonski rok, saj mora sodišče ko dobi odgovor na revizijo (oz. ko preteče rok za vložitev
odgovora) morebitni odgovor skupaj z revizijo ter vsemi spisi poslati preko sodišča druge
stopnje revizijskemu sodišču. Zakon izrecno omogoča, da v primeru, ko se bodo sodni spisi
vodili elektronsko, se tudi spis z revizijo predloži Vrhovnemu sodišču po elektronski poti.
Pri tem je treba opozoriti, da se na podlagi 383. člena tudi v revizijskem postopku uporablja
določba 2. odst. 344. člena v zvezi z prepoznim odgovorom na revizijo, kajti po novem se
prepozen odgovor ne upošteva več. Drugače je bilo v ureditvi pred novelo ZPP-D, saj je sodišče
poslalo revizijskemu sodišču tudi prepozen odgovor, ki ga je le-to upoštevalo, če ga je še
lahko.290
Opozoriti je treba, da bo sodišče prve stopnje skupaj z revizijo in odgovorom poslalo sodišču
druge stopnje vse relevantne spise, le-to pa bo revizijskemu sodišču vročilo kompleten spis.

1.2.1.22 Predlog za dopustitev revizije
Sodišče lahko dopusti revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati
odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne
uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Tako ZPP v 367. a členu izrecno določa,
da sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih, ko gre za pravno vprašanje, glede katerega
odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse Vrhovnega sodišča, če gre za pravno
vprašanje, glede katerega sodne prakse Vrhovnega sodišča ni, še posebej, če je sodna praksa
višjih sodišč neenotna, ali če gre za pravno vprašanje glede katerega sodna praksa Vrhovnega
sodišča ni enotna.291 Institut dopuščene revizije torej omogoča strankam, da se jim zagotovi
primerna pravna varnost292 in enotna uporaba prava. Vrhovno sodišče je namreč zadolženo,
da vodi evidenco sodne prakse sodišč v Republiki Sloveniji (108. člen ZS).
Tudi za vložitev predloga za dopustitev revizije velja zakonski rok 30 dni po vročitvi
pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje (367.b člen ZPP).
Poudariti je treba, da se mora predlog za dopustitev revizije vložiti pri Vrhovnem sodišču,
vendar pa se v praksi že dogaja, da stranke predlog za dopustitev revizije vročajo sodišču prve
stopnje. V takem primeru je treba šteti, da je stranka predlog vložila pravočasno, sodišče prve
stopnje pa mora predlog odstopiti v reševanje Vrhovnemu sodišču.
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Prim. Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 457.

291

Prim. Galič, Za reformo revizije v pravdnem postopku, Pravna praksa, št. 43, Ljubljana 2007, str. 26.

292

V zvezi s tem Ude izpostavlja, da je mogoče z revizijo uveljavljati tudi brez posebne opredelitve

kršitev ustavnih pravic in temeljnih svoboščin. - Ude v Ude et al, ibidem, 3. knjiga, str. 537.
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Predlogu za dopustitev revizije mora stranka obvezno priložiti izvod pravnomočne sodbe
sodišča druge stopnje, lahko priloži tudi izvod sodbe sodišča prve stopnje pa tudi kopijo drugih
listin iz sodnega spisa, ki kažejo na kršitev določb pravdnega postopka, ki se v predlogu za
dopustitev revizije zatrjuje.
Stranka mora v predlogu v predlogu za dopustitev revizije na kratko obrazložiti, v čem je
kršitev, torej zakaj je sodišče druge stopnje to vprašanje rešilo nezakonito, zatrjevane kršitve
postopka je treba opisati natančno in konkretno, na enak način pa mora stranka izkazati tudi
obstoj sodne prakse Vrhovnega sodišča, od katere naj bi odločitev odstopala oz. neenotnost
sodne prakse. Če se predlagatelj v predlogu za dopustitev revizije sklicuje na sodno prakso
Vrhovnega sodišča, mora navesti tudi opravilne številke zadev, kopije sodnih odločb sodišč
druge stopnje na katere se sklicuje pa mora predložiti.
V primeru, ko predlagatelj ne bo izpolnil vsega zgoraj navedenega, bo Vrhovno sodišče predlog
za dopustitev revizije zavrglo. Zakon torej ne predvideva možnosti dopolnitve predloga za
dopustitev revizije, saj bo primeru, ko manjka katera od obligatornih sestavin oz. prilog
predloga, le-tega zavrglo.293

1.2.1.23 Zahteva za varstvo zakonitosti
Zahteva za varstvo zakonitosti je izredno pravno sredstvo, ki tako kot ostala izredna pravna
sredstva nima suspenzivnega učinka. Gre za izredno pravno sredstvo, ki ga lahko zoper
pravnomočno sodno odločbo vloži le državno tožilstvo, v roku treh mesecev. Za razliko od
revizije, se lahko zahteva za varstvo zakonitosti vloži zoper vsako pravnomočno sodno odločbo
(sodbo ali sklep) ne glede na to ali jo je sprejelo sodišče prve294 ali druge stopnje in ne glede
na vrsto spora ali vrednost spornega predmeta, pod pogojem, da gre za sodno odločbo zoper
katero ni mogoče dopustiti revizije.295
Nepravočasno, nepopolno ali nedovoljeno zahtevo za varstvo zakonitosti lahko s sklepom izven
naroka zavrže že predsednik senata sodišča prve stopnje. Zahteva za varstvo zakonitosti je
nedovoljena, če jo vloži državni tožilec zoper odločitev sodišča, ki ni postala pravnomočna,
prav tako pa zahteva za varstvo zakonitosti ni dopustna zoper procesne odločitve, če se s temi
odločitvami ni končal postopek na prvi stopnji.

293

Nekateri teoretiki že opozarjajo, da takšna rešitev vzbuja pomisleke o tem ali se v postopek ne vnaša

preveč diskrecije Vrhovnega sodišča, zlasti glede na obstoječo prakso Vrhovnega sodišča. - Ude v Ude
et al, ibidem, 3. knjiga, str. 538.
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Npr. če se nobena od pravdnih strank ne pritoži, postane odločitev sodišča prve stopnje pravnomočna.
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Prim. Ude, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 572.
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Izvod pravočasne, popolne in dovoljene zahteve za varstvo zakonitosti predsednik senata
sodišča prve stopnje vroči strankam, ki lahko na predlog v roku 30 dni odgovorijo.
Po preteku tega roka predsednik senata sodišča prve stopnje vroči zahtevo skupaj z predlogi
strank v kolikor jih stranke podajo in z vsemi sodnimi spisi pristojnemu Vrhovnemu sodišču,
pri čemer pa se vroča zahteva za varstvo zakonitosti preko sodišča druge stopnje. Poudariti je
treba, da se pri postopku z zahtevo za varstvo zakonitosti smiselno uporabljajo določbe 369.
člena, členov 372 do 380 ter 382. in 383. člena ZPP.

1.2.1.24 Predlog za vrnitev v prejšnje stanje
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje predstavlja pravno sredstvo, ki ga lahko stranke pod
določenimi razlogi uporabijo, da odvrnejo škodne posledice, ki bi nastale stranki zaradi zamude
roka ali naroka za opravo posameznih procesnih dejanj v postopku.
Pogoj za to, da lahko stranka vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje, je, da bi stranka zaradi
zamude naroka ali roka izgubila pravico (prekluzija296), da opravi določeno procesno dejanje,
in da so za zamudo obstajali določeni opravičljivi razlogi (117. člen ZPP). ZPP na več mestih
določa, kakšne so posledice zamude strank, bodisi če gre za zamudo za pristop na narok bodisi
za zamudo posameznega roka.
Z zamudo roka stranka praviloma izgubi tudi možnost vložitve pravnih sredstev (tako rednih
kot izrednih), pravico do ugovora nepristojnosti sodišča, pravico do zahteve za izločitev
sodnika, za izločitev izvedenca itd.
Upravičenost razloga za zamudo sodišče presoja glede na konkretne okoliščine vsakega
posameznega primera.297 To je lahko nenadna daljša bolezen stranke, zaradi katere le-ta ni
mogla opraviti procesnega dejanja, smrtni slučaj v družini itd.298
Pogoj, da sodišče dovoli vrnitev v prejšnje stanje, je, da hkrati s predlogom za vrnitev v prejšnje
stanje stranka opravi tudi procesno dejanje, ki ga je zamudila.
Praviloma

296

stranke

opravljajo

procesna

dejanja

pred

prvostopenjskim

sodiščem.

Vrnitev v prejšnje stanje torej ni dopustna zaradi zamude materialnopravnih rokov. – Juhart, Civilno

procesno pravo FLRJ, str. 220.
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Tako tudi Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 364−366; Ude, Civilno procesno pravo, str. 204;

Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 219. Glej tudi sklep VSL I Cpg 984/2000.
298

Kežmah, ibidem, 1. knjiga, str. 432.
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Prvostopenjskemu sodišču se tudi vročajo predlogi za pravna sredstva, o katerih odloča višje
sodišče. Zato se tudi predlog za vrnitev v prejšnje stanje vroči prvostopenjskemu sodišču, ki
tudi odloča o tem predlogu. Možno pa je seveda tudi, da v primerih, ko bi se opravila glavna
obravnava pred drugostopenjskem sodiščem, stranka predlaga vrnitev v prejšnje stanje tudi
pred tem sodiščem.299
Če sodišče predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ugodi, se pravda vrne v stanje, kot je bilo pred
zamudo roka, razveljavijo pa se tudi vsa procesna dejanja, ki so bila opravljena zaradi zamude.

1.2.1.25 Tožba za razveljavitev sodne poravnave
Sodna poravnava ima enak učinek kot pravnomočna sodna odločba (res transacta). Gre za
sporazum strank, s katerim stranke urejajo civilnopravna razmerja s katerimi prosto
razpolagajo.300 Sodna poravnava se ne more izpodbijati s pritožbo, saj to ni sodna odločba,
lahko pa se s posebno tožbo zadeva razveljavitev sodne poravnave, če so podani pogoji iz 392.
in 393. člena ZPP. Iz določbe prvega odstavka 392. člena ZPP je jasno razvidno, da so za
vložitev tožbe za razveljavitev sodne poravnave aktivno legitimirane samo stranke sodne
poravnave. Ker štejemo tožbo za razveljavitev sodne poravnave med izredna pravna sredstva,
velja, da lahko to tožbo vloži samo pooblaščenec, ki je odvetnik (t.i. obvezno odvetniško
zastopanje). Stranka pa jo lahko vlaga samostojno, če ima sama ali njen zakoniti zastopnik v
skladu z določbo 86. člena ZPP pravniški državni izpit.
Tožba se lahko vloži zaradi tega, ker je bila sodna poravnava sklenjena v zmoti ali pod vplivom
sile ali zvijače ali zaradi tega ker je pri sklenitvi sodne poravnave sodeloval sodnik ali sodnik
porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen oz. ki je bil s sklepom sodišča izločen. Razlog za
vložitev tožbe se torej nanaša zgolj na izločitvene razloge iz 1. - 5. točke 70. člena ZPP, ne pa
tudi na odklonitveni razlog.
Razlog za vložitev tožbe za razveljavitev sodne poravnave je tudi primer, ko bi 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 upravičeno 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 pooblastila301,
razen če bi bila posamezna pravdna dejanja pozneje odobrena.
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Kežmah, ibidem, str. 437.

300

Ude, Civilno procesno pravo, str. 293.

301

Pooblaščenec stranke, ki ni odvetnik, mora imeti v skladu z določbo 2. odst. 305. b člena ZPP posebno

pooblastilo za sklenitev sodne poravnave. Glej tudi sklep VS RS II Ips 462/2008.
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Prav v razlogih za vložitev tožbe se kaže dvojna narava sodne poravnave. Razlogi po 1. točki
so materialno pravne narave, tisti v 2.-3. točki pa se nanašajo na procesne predpostavke.302
Rok za vložitev tožbe za razveljavitev sodne poravnave je tri mesece od dneva, ko je stranka
izvedela za razlog za razveljavitev (subjektivni rok) – 1. odst. 393. člena ZPP.303
Po preteku treh let od dneva, ko pa je bila sodna poravnava sklenjena, se tožba za razveljavitev
sodne poravnave ne more več vložiti (objektivni rok).
Tožba za razveljavitev sodne poravnave se vloži vselej pri sodišču, pred katerim je bila sodna
poravnava sklenjena. Je nedevolutivno pravno sredstvo.304
Za postopek s tožbo se smiselno uporabljajo določbe 2. odst. 397. ter 398. do 400. člena ZPP,
ki ureja postopek v zvezi s predlogom za obnovo postopka. Sodišče torej najprej s sklepom
dovoli postopek za razveljavitev sodne poravnave in če je bil predlog utemeljen, razveljavi
sodno poravnavo.305 Velja torej enako kot za obnovo postopka, kar pomeni, da lahko ob
smiselni uporabi 400. člena ZPP stranke na naroku navajajo tudi nova dejstva in dokaze.
Prepozno, nepopolno ali nedovoljeno tožbo zavrže s sklepom predsednik senata brez naroka.
Če predsednik senata ne zavrže tožbe, vroči izvod tožbe nasprotni stranki v odgovor po
določbah 142. člena ZPP (predpisana je torej osebna vročitev). Nasprotna stranka lahko v roku
15 dni na tožbo odgovori. Ko prispe k sodišču odgovor na tožbo ali ko poteče rok za odgovor,
določi predsednik senata narok za obravnavanje tožbe (smiselno 398. člen ZPP).

1.2.1.26 Predlog za obnovo postopka
Obnova postopka je izredno pravno sredstvo, ki ga lahko vložijo stranke zoper odločitev sodišča
s katero je postopek pravnomočno končan. Obnovo postopka lahko vložijo samo osebe, ki so
legitimirane za vložitev, nikoli pa se ne uvede po uradni dolžnosti.306
Obnova postopka je dovoljena, če so izpolnjene vse predpostavke, ki jih določa zakon.
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Rijavec, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 579.
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Glej tudi sklep VS RS II Ips 561/2005.
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O njej odloča isto sodišče, pred katerim je bila sklenjena. Prim. Rijavec, Pravdni postopek, 3. knjiga,

str. 583.
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Prim. Rijavec, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 584.
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Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 463; Ude v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga,

str. 584.
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Razlikovati pa je treba med dovoljenostjo in utemeljenostjo predloga za obnovo postopka.307
Posledica utemeljenega predloga za obnovo postopka je namreč razveljavitev prejšnje
pravnomočne odločbe. Cilj predloga za obnovo postopka pa je, da se postopek obnovi in da
stranka doseže zanjo ugodnejšo odločitev.308
Obnovo postopka lahko predlagajo stranke, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.
Opozorili smo že, da se v pravnem prometu kot tudi v pravdnem postopku pojavljata dve vrsti
zastopnikov, in sicer pooblaščenci, ki zastopajo poslovno sposobne osebe na podlagi
pooblastila, in zakoniti zastopniki, ki zastopajo poslovno nesposobne ali pa omejeno poslovno
sposobne osebe na podlagi zakona ali na podlagi akta pristojnega državnega organa.309
Zakoniti zastopnik lahko procesna opravila izvaja sam ali pa preko pooblaščenca. Pooblaščenec
v teh primerih ravna za račun stranke, in ne za račun zakonitega zastopnika, saj je stranka
subjekt konkretne pravde. Opozoriti pa je treba na določbo 3. odst. 86. člena ZPP, na podlagi
katere lahko stranka v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pravdna dejanja samo
po pooblaščencu, ki je odvetnik. V primerih, ko ima stranka sama opravljen pravniški državni
izpit oz. ima opravljen pravniški državni izpit njen zakoniti zastopnik pa lahko tudi v postopku
z izrednimi pravnimi sredstvi opravlja pravdna dejanja sama (4. odst 86. člena ZPP).
Ker je obnova postopka izredno pravno sredstvo, se lahko vloži zoper odločitve s katerimi je
postopek pravnomočno končan. V to kategorijo ob pravnomočnih sodbah sodijo še
pravnomočni plačilni nalogi, pravnomočni sklepi v sporih zaradi motenja posesti ter
pravnomočni sklepi s katerimi se tožba zavrže.310
Obnova postopka se izvede v treh fazah: v t.i. predhodnem postopku, razveljavitvenem
postopku in nadomestitvenem postopku.311
ZPP v 394. členu taksativno našteva razloge za vložitev predloga za obnovo postopka (t.i.
obnovitveni razlogi).
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Prim. Ude v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 585.
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Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 515.
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Podrobneje o zakonitih zastopnikih in pooblaščencih glej Kežmah, ZPP s komentarjem, 1. knjiga

komentar k 78. in 86. členu ZPP, str. 278-281 in 315-319.
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Tožba se npr. zavrže zaradi tega ker zadeva ni v sodni pristojnosti (pomanjkanje sodne jurisdikcije,

zaradi pomanjkanja pravdne sposobnosti ter zaradi tega ker je nepopolna, pa v roku, ki ga je postavilo
sodišče ni bila popravljena). Tožba se zavrže tudi, če je vložena po preteku zakonskega roka, če je v
posebnih predpisih določen rok za vložitev tožbe, ali zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk (npr. če
je podana negativna procesna predpostavka litispendenca, res iudicata, res transacta, če je bila izdana
sodba na podlagi odpovedi).
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Prim. Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 464; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str.

524-528; Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, str. 429-431.
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Da lahko uspešno obnovimo postopek morajo biti podane naslednje predpostavke:
- da je bil s sodno odločbo postopek pravnomočno končan,
- da je podan eden izmed obnovitvenih razlogov in
- da bi predlagatelj z obnovo postopka dosegel izdajo zanj ugodnejše odločbe.312
Obnova postopka se po lahko predlaga, če je pri izdaji odločbe sodeloval sodnik oziroma sodnik
porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen (1. do 5. točka prvega odstavka 70. člena) oziroma
ki je bil s sklepom sodišča izločen. V tem primeru gre za absolutno bistveno kršitev iz 2. tč. 2.
odst. 339. člena ZPP.
Z vidika vročanja je pomembna zlasti določba 2. tč. 1. odst. 394. člena ZPP. Razlog za obnovo
postopka je namreč tudi kršitev načela kontradiktornosti, t. j. če kakšni stranki z
nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
sodiščem. V tem primeru gre tudi za absolutno bistveno kršitev določb pravdnega
postopka iz 8. tč. 2. odst. 339. člena ZPP.313
Če je bila opravljena osebna vročitev prve vloge, ki se je vročala v postopku, po 142. členu
ZPP (fikcija vročitve), ta način vročitve pa je bil uporabljen zaradi strankine odsotnosti v
nepretrganem trajanju več kot šest mesecev je to obnovitveni razlog po 3. tč. 394. člena.
Obnovitveni razlog je tudi pomanjkanje procesnih predpostavk, kar je absolutna bistvena
kršitev iz 4. tč. 2. odst. 339. člena ZPP. 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 stranke ni zastopal pooblaščenec v skladu s tem zakonom ali če
pooblaščenec stranke ni imel pooblastila, razen če je bila pravda oziroma če so bila posamezna
pravdna dejanja pozneje odobrena se lahko predlaga obnova postopka.
Opozoriti je treba, da v skladu z določbo 395. člena ZPP iz gornjih razlogov (1. – 4. točka 394.
člena) ni mogoče predlagati obnove postopka, če je bil tak razlog brez uspeha uveljavljen v
prejšnjem postopku.
V točkah 5., 6., 7. pa gre za razloge, ki se nanašajo na kazniva dejanja, ki so lahko vplivala na
odločitev, s katero je bil postopek pravnomočno končan. Ti razlogi se praviloma dokazujejo s
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Prim. Ude v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 587; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str.

518.
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Pri tem je treba izpostaviti sklep VSL I Cp 557/2009, kjer je sodišče zavzelo stališče: Nepravilna

vročitev sodbe ni razlog za obnovo postopka, temveč je za tak primer predvidena razveljavitev potrdila
o izvršljivosti, pa tudi pravnomočnosti.
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pravnomočno sodbo kazenskega sodišča s katero je ugotovljeno, da je bilo kaznivo dejanje
storjeno (obsodilna sodba kazenskega sodišča). Ta kazniva dejanja pa se lahko dokazujejo tudi
v pravdnem postopku (kot predhodno vprašanje), če je bil postopek ustavljen zaradi tega, ker
je obtoženi umrl ali je trajno duševno zbolel oz. če obstajajo okoliščine zaradi katerih se
postopek ne more začeti ker je npr. kaznivo dejanje zastarano).314
Za razlog iz 5. tč. 394. člena gre v primeru, če se opira sodna odločba na krivo izpovedbo priče
ali izvedenca (to kaznivo dejanje sicer ureja 284. člen KZ-1315). Za kaznivo dejanje krive
izpovedbe se lahko kaznuje tudi stranka, ki je pri dokazovanju z zaslišanjem strank v pravdnem,
nepravdnem, izvršilnem ali upravnem postopku po krivem izpovedala, in je sodišče ali drug
pristojni organ na to izpovedbo oprlo svojo odločbo v tem postopku.
Obnova postopka se lahko predlaga tudi, če se opira sodna odločba na ponarejeno listino ali
na listino, v kateri je bila potrjena neresnična vsebina (6. tč.). Za kaznivo dejanje ponarejanje
listin gre v primeru če kdo ponaredi listino ali spremeni pravo listino, zato da bi se taka listina
uporabila kot prava, ali če ponarejeno ali spremenjeno listino uporabi kot pravo (251. člen KZ1).316
Če je prišlo do sodne odločbe zaradi kaznivega dejanja sodnika oziroma sodnika porotnika,
zakonitega zastopnika ali pooblaščenca stranke, nasprotne stranke ali koga drugega je lahko
takšno kaznivo dejanje razlog za obnovo postopka po 7. točki. V teh primerih gre npr. zlasti za
kazniva dejanja zlorabe uradnega položaja in pravic (257. člen KZ-1), jemanje podkupnine
(261. člen KZ-1), izsiljevanje izjave (267. člen KZ-1), neupravičeno prisluškovanje in zvočno
snemanje (137. člen KZ-1), neupravičeno slikovno snemanje (138. člen KZ-1), itd..
Če pridobi stranka možnost uporabiti pravnomočno odločbo sodišča, ki je bila prej izdana o
istem zahtevku med istima strankama je to obnovitveni razlog iz 8. točke 394. člena. Gre tudi
za absolutno bistveno kršitev iz 12. točke 2. odst. 339. člena ZPP.
V točki 9 je kot razlog za obnovo postopka predvidena pravnomočna sprememba, razveljavitev
oz. odprava odločbe. Opozoriti je treba, da to velja le za odločbe na podlagi katerih je bil
postopek pravnomočno končan. To so npr. primeri, ko je bilo odločeno o predhodnem vprašanju
314
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Enako tudi Ude v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 591.
Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki pred sodiščem, v postopku o prekršku,

parlamentarne preiskave, za ugotavljanje kršitev delovnih obveznosti ali drugih kršitev delovne
discipline, v drugem disciplinskem ali upravnem postopku po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki da
lažno pisno mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni prevod, se kaznuje z zaporom do treh let.
316

Opozoriti je treba, da KZ-1 ureja tudi druga kazniva dejanja, ki lahko predstavljajo obnovitveni razlog

po tej točki: npr. posebni primeri ponarejanja listin (251. člen), ponarejanje znamenj za zaznamovanje
blaga, mer in uteži (256. člen), izdaja in uporaba lažnega zdravniškega ali veterinarskega spričevala
(255. člen).
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od katerega je odvisna odločitev v sporu, pa je o predhodnem vprašanju odločil pristojen organ
in je sodišče odločilo na podlagi te odločitve, pri tem pa ni ugotavljalo določenih dejstev na
podlagi katerih je bila odločitev sprejeta. Za takšen primer gre, če je npr. sodišče v sporu zaradi
plačila zakupnine ugodilo tožbenemu zahtevku, pri tem pa je ugotovilo, da zakupno razmerje
obstaja zaradi tega, ker je v zvezi s tem sprejeta pravnomočna odločitev drugega sodišča, pa
se ta odločitev kasneje spremeni na podlagi odločitve o izrednem pravnem sredstvu.
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Obnova postopka se lahko predlaga, če stranka zve 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 (10.
točka). Takšen nov dokaz npr. lahko predstavlja potrdilo o plačilu dolga, ki ga je izdal tožnik,
pa ga je tožena stranka našla po pravnomočnosti sodbe s katero je bila zavezana da plača isti
dolg.
Nova dejstva kot to predvideva točka 10 predstavljajo razlog za vložitev predloga za obnovo
postopka samo, če so obstajala v času postopka do tiste faze v kateri bi lahko bila uporabljena,
pa stranka za njih ni vedela ali iz drugih razlogov teh dokazov ni mogla uporabiti (286. člen
ZPP). Sodna praksa je že večkrat zavzela stališče, da morajo dejstva in dokazi v času sojenja
že obstajati.318 Drugačno stališče je zavzelo VS RS v RS v sklepu II Ips 188/2008, kjer navaja,
da je prestrogo stališče pritožbenega sodišča, da tudi za nove dokaze velja, da morajo v času
glavne pravde že obstajati, le da stranka zanje ni vedela ali jih ni mogla uporabiti.
Nova dejstva in novi dokazi se lahko navajajo v pritožbi319 (1. odst. 337. člena ZPP). Opozoriti
pa je treba na določbo 372. člena ZPP, na podlagi katere smejo stranke navajati v reviziji nova
dejstva in predlagati nove dokaze samo tedaj, če se nanašajo na bistvene kršitve določb
pravdnega postopka, zaradi katerih se lahko vloži revizija.
Nova dejstva, ki so nastala po izteku zakonskega roka za pritožbo, tako da jih stranka v
postopku ni mogla uporabiti, se lahko upoštevajo v izvršilnem postopku kot opozicijski razlogi
v ugovoru zoper izvršilni naslov.
ZPP v 396. členu predpisuje za vložitev predloga za obnovo postopka subjektivni rok 30 dni in
objektivni rok 5 let. Subjektivni rok teče od dneva, ko so stranke izvedele za obnovitveni razlog
na podlagi katerega lahko vložijo predlog za obnovo postopka oz. od dne ko so lahko
obnovitveni razlog uveljavile. Oba roka sta zakonska prekluzivna roka in ju torej ni mogoče
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Enako Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 467.
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Sklep VS RS VIII Ips 283/2007, VIII Ips 517/2007, VIII Ips 191/2006.

319

Vendar le, če pritožnik izkaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predložiti do prvega

naroka za glavno obravnavo oziroma do konca glavne obravnave, če so izpolnjeni pogoji iz četrtega
odstavka 286. člena ZPP.
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podaljšati.320
Zakon za posamezne obnovitvene razloge izrecno določa tudi štetje subjektivnega roka.
Subjektivni rok 30 dni, zaradi izločitve iz 1. točke, teče od dneva, ko je stranka izvedela, da je
pri odločitvi sodeloval sodnik oz. sodnik porotnik, ki bi moral biti po zakonu izločen, kajti stranka
v trenutku, ko izve za to okoliščino lahko takoj vloži predlog za obnovo postopka.
Iz razloga po 2. točki 394. člena ZPP, ko stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z
opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem, stranka za to
dejanje izve šele takrat, ko ji je vročena odločitev, ki je bila sprejeta v tako nezakonito
izvedenem postopku, npr. če je sodišče izdalo zamudno sodbo, pa je stranki ta zamudna sodba
vročena in šele takrat izve za okoliščino da je bila npr. zoper njo vložena tožba, teče
subjektivni rok od dneva, ko je bila odločba vročena stranki. Enako velja tudi v primeru
nepravilne vročitve iz 3. točke 394. člena ZPP.
Ko gre za obnovitveni razlog iz 4. točke 394. člena (kršitev procesnih predpostavk vezanih na
stranko – sposobnost biti stranka) teče rok za vložitev obnove postopka, od dneva, ko je bila
tej osebi vročena odločba. Če govorimo o procesno nesposobni osebi, rok teče od dneva, ko
je bila odločitev sodišča vročena njenemu zakonitemu zastopniku oz. pooblaščencu. Če je bila
kršitev postopka storjena zaradi tega, ker zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ni imel
pravilnega pooblastila za vodenje pravde, ali za opravo posameznih procesnih dejanj, teče rok
za vložitev predloga od dneva, ko je stranka izvedela za ta razlog. Če je npr. zakoniti zastopnik
mladoletne osebe v pravdi pripoznal tožbeni zahtevek, pa zato ni imel posebnega pooblastila
skrbstvenega organa lahko zastopani iz tega razloga zahteva obnovo postopka v roku 30-ih
dni od seznanitvijo s tem, da so bila navedena procesna dejanja storjena brez posebnega
pooblastila, pri čemer pa rok ne more začeti teči dokler ta oseba ne dobi popolne poslovne
sposobnosti ali pa ji ni postavljen drugi zakoniti zastopnik. V tem primeru je bistven trenutek,
ko je novi zakoniti zastopnik izvedel za ta razlog.
Obnovitveni razlogi iz točk 5, 6 in 7 394. člena, se nanašajo na kazniva dejanja udeleženca v
postopku in tretjih oseb, ki so v vzročni zvezi z odločitvijo s katero je bil postopek pravnomočno
končan. Če je bil kazenski postopek izveden in je bila sprejeta odločitev kazenskega sodišča s
katero je bil pravnomočno ugotovljen obstoj kaznivega dejanja, teče rok od dneva ko je bila
stranka seznanjena s pravnomočno odločitvijo. Pri tem pa je treba upoštevati, da je odločitev
sodišča dostopna strankam šele ko je sodišče pisno izdelalo in vročilo sodbo strankam oz. če
gre za odločitev sodišča druge stopnje šele po tem, ko jo sodišče prve stopnje vroči. Če je bil
kazenski postopek ustavljen ali pa sploh ni bil sprožen zaradi smrti storilca, ali ker je storilec
nedosegljiv ali ker uživa pravico imunitete, ali ker je prišlo do zastaranja kazenskega pregona,
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Prim. Ude v Ude, Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 596; Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek,

str. 471.
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teče rok za vložitev predloga za obnovo od seznanitve s to okoliščino. Predhodna seznanitev
stranke s tem, da je storilec napravil kaznivo dejanje (npr. storilec sam je pred nastopom
zastaranja kazenskega pregona priznal stranki da je ponaredil listino) nima vpliva na štetje
roka za vložitev predloga za obnovo postopka. Kot smo že izpostavili, se obstoj kaznivega
dejanja praviloma dokazuje s pravnomočno sodbo kazenskega sodišča, le izjemoma kadar
pride do navedenih okoliščin se lahko v pravdnem postopku odloča o obstoju kaznivega dejanja
kot o predhodnem vprašanju. Zaradi tega pred nastopom teh okoliščin rok ne teče.321
V primerih iz 8. in 9. točke 394. člena teče rok za vložitev predloga od dneva, ko je stranka
mogla uporabiti pravnomočno odločbo, ki je razlog za vložitev predloga za obnovo postopka.
Iz razloga v 10. točki 394. člena ZPP (nova dejstva in dokazi) se lahko obnova postopka
predlaga od dneva, ko je stranka mogla navesti sodišču nova dejstva oziroma nova dokazila.
Preden postane odločba pravnomočna, stranka ne more predlagati obnove postopka. Zato se
šteje ta rok od pravnomočnosti odločbe, kadar zoper njo ni bilo vloženo pravno sredstvo, sicer
pa od vročitve pravnomočne odločbe višjega sodišča.
Po preteku 5-letnega objektivnega roka, se obnova postopka ne more več predlagati.322 Izjema
velja le za obnovitvena razloga, ki sta navedena v 2. in 4. točki 394. člena ZPP (nezakonito
postopanje sodišča in kršitev procesnih predpostavk sposobnosti biti stranka, procesne
sposobnosti oz. nepravilnega zastopanje strank), saj se lahko v teh primerih obnova postopka
predlaga tudi po preteku objektivnega roka.
Predlog za obnovo postopka je izredno pravno sredstvo o katerem praviloma odloča tisto
sodišče, ki je odločilo na prvi stopnji (397. člen ZPP). Samo kadar se predlog za obnovo
postopka nanaša izključno na postopek pred višjim sodiščem, odloča o predlogu višje sodišče,
vendar pa se v tem primeru predlog za obnovo postopka vloži pred sodiščem prve stopnje, ki
pa mora pred vročitvijo predloga višjemu sodišču opraviti določena procesna dejanja323 (401.
člen ZPP).
Določba 105. člena ZPP o vsebini vloge velja tudi za predlog za obnovo postopka, pri pa je
treba upoštevati tudi določbo 2. odst. 397. člena, ki določa vsebino predloga za obnovo
postopka. V predlogu za obnovo postopka je treba navesti zakoniti razlog na podlagi katerega
se zahteva obnova, okoliščine iz katerih izhaja, da je predlog vložen v zakonitem roku in dokaze
s katerimi predlagatelj podpira svoje navedbe. Okoliščine iz katerih je razvidno, da je predlog
vložen v zakonskem roku so pomembne predvsem za ugotovitev ali je predlog za obnovo
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Prim. Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 471.
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Takšen predlog bo sodišče zavrglo. – sklep VS RS II Ips 760/2007.

323

Narok za obravnavanje predloga za obnovo postopka (399. člen ZPP).
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postopka pravočasen (npr. datum, ko je stranka izvedela za neko novo okoliščino). Z dokazi
morajo biti podkrepljene tudi navedbe o razlogu zaradi katerih se zahteva obnova postopka in
glede okoliščin iz katerih izhaja, da je predlog vložen v zakonitem roku. V skladu z določbo
395. člena ZPP pa mora biti v predlogu navedeno tudi zakaj obnovitvenega razloga ni bilo
možno uveljaviti že v predhodnem postopku.
Obnovo postopka lahko predlagajo stranke (tudi njihovi univerzalni nasledniki), njihovi zakoniti
zastopniki in pooblaščenci. Stranski intervenient lahko vloži obnovo postopka le, če je bil
udeleženec glavnega postopka.324

Faze obnove postopka
Kot smo že opozorili poteka obnova postopka v treh fazah. V prvi fazi sodišče preizkuša zlasti
pravočasnost, popolnost in dovoljenost predloga za obnovo postopka – t.i. predhodni
postopek325. Predlog za obnovo postopka je prepozen, če je predlog vložen po izteku 30
dnevnega subjektivnega roka iz 1. odst. 396. člena, ali če je vložen po poteku 5-letnega
objektivnega roka iz 3. odst. istega člena. Predlog za obnovo postopka je nepopoln, če se iz
podatkov, ki so v predlogu ne more ugotoviti o kateri zadevi se zahteva obnova postopka, in
če ne vsebuje podatkov, ki so predvideni v 2. odst. 397. člena ali če predlog ni podpisan. Za
popolnost predloga za obnovo postopka so torej predvideni strožji pogoji kot za druga pravna
sredstva.326 Po določbi 3. odst. 343. člena ZPP je pritožba nepopolna, če ne vsebuje sestavin
iz 1. in 4. točke 335. člena ZPP (t.j. navedbo sodbe zoper katero se vlaga in podpis pritožnika).
Druge pomanjkljivosti glede na vsebino pritožbe pa ne vplivajo na dolžnost sodišča, da o njej
odloča. Enako pravilo velja tudi za revizijo (383. člen ZPP) in zahtevo za varstvo zakonitosti
(391. člen ZPP).
Takšno razlikovanje je nujno glede na naravo tega pravnega sredstva. V postopku z ostalimi
izrednimi pravnimi sredstvi namreč lahko sodišče odloča tudi na podlagi podatkov, ki so že v
spisu. Pri obnovi postopka pa je nujno, da se navede obnovitveni razlog zaradi katerega se
predlog vlaga. Praviloma se predlog namreč vlaga glede okoliščin, ki ne izhajajo iz sodnega
spisa. Če je predlog nepopoln, lahko sodišče v skladu z določbe 108. člena ZPP pozove
predlagatelja, da predlog popravi.327
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Juhart/Ude/Wedam Lukić, str. 473; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 523, ki poudarja, da

lahko stranka umakne predlog za obnovo postopka, ki ga vloži stranski intervenient.
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Ude v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 598, ki poudarja, da se v okviru predhodnega

postopka preizkuša ali je predlog za obnovo abstraktno utemeljen. Enako Juhart/Ude/Wedam Lukić, str.
474, Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 1124.
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Glej tudi sklep VS RS II Ips 847/2009, II Ips 115/2007, II Ips 713/2007.
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Tako tudi Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 525.
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Predlog za obnovo postopka je nedovoljen, če ga vlaga nepooblaščena oseba, ali če ni vložen
iz razlogov predpisanih z zakonom.
Predlog za obnovo postopka je dvostransko pravno sredstvo. Zato se en izvod predloga vroči
nasprotni stranki, da se s predlogom seznani in nanj v roku 15 dni tudi odgovori328. Vročanje
se opravi po pravilih ZPP, ki veljajo za osebno vročitev (142. člen ZPP).
Poudariti je treba, da se mora o obnovi postopka mora obvezno opraviti narok za glavno
obravnavo. Na tem naroku se razpravlja o dopustnosti obnove, t. j. ali so razlogi zaradi katerih
naj se obnova postopka dovoli takšne narave, če so seveda resnični, da bi lahko pomenili
spremembo odločitve s katero je bil postopek pravnomočno končan. Izpostaviti velja, da za
narok za obnovo postopka ne veljajo določbe o mirovanju postopka.
Praviloma se narok za obnovo postopka ne opravlja skupaj z narokom za odločanje o glavni
stvari. Vendar pa se lahko predlog za obnovo postopka v primeru, ko je razlog za obnovo
postopka ius novorum (ko gre za nova dejstva oz. če stranka pridobi možnost uporabiti nove
dokaze, na podlagi katerih bi lahko bila zanjo izdana ugodnejša odločba, če bi bili ti dokazi
znani v prejšnjem postopku), obravnava hkrati z obravnavanjem glavne stvari.

1.2.2 Vloge tretjih oseb
V skladu z določili ZPP se lahko kateri koli stranki med postopkom pridruži tudi oseba, ki ima
interes, da stranka, ki se ji pridruži, v postopku zmaga (t.i. stranski intervenient).

1.2.2.1 Priglasitev stranke intervencije
Če se želi intervenient vključiti v pravdo potem, ko pravda že teče, lahko to naredi s pisno
vlogo ali z izjavo na zapisnik pri sodišču, pred katerim se vodi postopek. V vlogi mora
intervenient pojasniti oz. z verjetnostjo izkazati svoj pravni interes za sodelovanje v pravdi.329
Izpostaviti je treba, da za intervencijo v sporu ne zadostuje ekonomski interes.330
Vloga intervenienta oz. njegova izjava na zapisnik, v kateri izjavi, da se bo vključil v pravdo
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Ude opozarja, da ta rok ni prekluziven, saj predsednik senata določi narok za obravnavanje glavne

stvari, ko prispe sodišču odgovor na predlog ali ko poteče rok za odgovor. – Ude v Ude et al, Pravdni
postopek, 3. knjiga, str. 599.
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Prim. Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 305. Tako tudi sklep VSC Cp

122/2008.
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Sklep VSL I Cpg 751/2004.
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kot intervenient, se vroči vsem strankam v pravdi. Stranke namreč morajo imeti možnost,
da se lahko seznanijo z njegovo izjavo in se tudi izjasnijo o njegovem sodelovanju v postopku.
Pri tem pa ZPP izrecno določa, da sodišče v primeru, če je dal intervenient izjavo na naroku,
vroči prepis zadevnega dela zapisnika samo tisti stranki, ki ni prišla na narok.

1.2.2.2 Izjava o vstopu v pravdo kot stranka
ZPP dopušča možnost, da v določenih primerih v pravdo namesto prvotne stranke vstopi
nekdo drug (203. člen ZPP). Imenovanje prednika (nominatio auctoris) je možno samo v
primeru, ko gre za spor glede posesti stvari ali izvrševanja neke pravice (npr. kadar ima neka
oseba stvar v posesti na podlagi pogodbe o zakupu ali kadar izvajalec del na podlagi pogodbe
o delu z imetnikom pravice služnosti poti koristi to pot zaradi izvršitve pogodbe o delu itd.).
Če so izpolnjeni pogoji, ki jih predvideva ta določba, prihaja do spremembe subjektov v pravdi
na strani tožene stranke, na njeno mesto namreč vstopi v pravdo tretja oseba – prednik.
V tem primeru ima posestnik stvari oz. imetnik pravice kot tožena stranka pravico, da
najpozneje na glavni obravnavi, preden se spusti v obravnavanje glavne stvari, pozove tretjo
osebo – prednika, da vstopi namesto njega v pravdo kot stranka.
Takšen poziv tožena stranka praviloma napravi z obrazloženo pisno vlogo ali z izjavo na zapisnik
pri sodišču, pred katerim se vodi postopek, pri čemer pa mora navesti dejstva, na podlagi
katerih se lahko dokaže osnova za njeno pravico, da ima stvar v posesti oz. da lahko koristi
kakšno pravico. Pisno vlogo tožene stranke oz. prepis zapisnika s takšno izjavo sodišče vroči
predniku, to je tretji osebi, ki jo kot prednika imenuje tožena stranka. Tudi ta vloga se mora
po našem mnenju vročati osebno, saj tako za toženo stranko kot tretjega ustvarja pomembne
pravne posledice.
Tudi v primeru, ko imenovani prednik ne prereka trditev tožene stranke, da tožena stranka v
imenu prednika stvar ima v posesti oz. izvršuje pravico, zaradi česar je tožena, prednik ni
dolžan vstopiti v pravdo kot tožena stranka namesto tožene stranke. V tem primeru se pravda
nadaljuje s prvo toženo stranko in o tožbenem zahtevku sodišče odloči s sodbo, kot da nikoli
ni prišlo do imenovanja prednika.331
V primeru, kadar pa imenovani prednik vstopi v pravdo namesto tožene stranke, mora pravdo
sprejeti v takšnem stanju, kot je v trenutku, ko vanjo vstopi. V tem trenutku tožena stranka
izstopi iz pravde in se nanjo ne morejo nanašati nobeni procesnopravni ali materialnopravni
331

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 132, poudarja, da se v tem primeru ne morejo uporabiti

določbe o spremembi tožbe.
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učinki te pravde.
Tretja oseba, ki je bila imenovana kot prednik in ki ne pristane na to, da vstopi v pravdo kot
tožena stranka, ima pravico, da v pravdo vstopi kot intervenient na strani tožene stranke. Tako
pravico ima tudi tožena stranka, če izstopi iz pravde.332
Vstop tretje osebe kot imenovanega prednika v pravdo namesto tožene stranke mora biti
podan s soglasjem tožene stranke samo v primeru, ko tožnik proti toženi stranki postavi tudi
takšne zahtevke, ki niso odvisni od tega, ali tožena stranka v imenu prednika ima stvar v
posesti oz. izvršuje pravico (npr. če tožnik poleg zahtevka za izročitev stvari postavi tudi tožbeni
zahtevek za povrnitev škode, ki je nastala na stvari…).
O vstopu prednika v pravdo odloča predsednik senata v fazi priprav na glavno obravnavo oz.
na naroku za glavno obravnavo. Če prednik nasprotuje vstopu v pravdo ali pa ne pristopi na
narok, čeprav je bil v redu povabljen, se tožena stranka ne more več upirati, da bi se spustila
v pravdo. V tem primeru pride do t. i. intervencijskega efekta (učinka), v kasnejši pravdi
imenovani prednik ne more trditi, da se je toženec slabo pravdal.333

1.2.3 Sodna pisanja
Ob vlogah pravdnih strank pa sodišče vroča tudi različna sodna pisanja (npr. vabila na naroke,
odločbe, itd.).

1.2.3.1 Vabila
Narok334 je najpomembnejša faza pravdnega postopka, saj na naroku sodišče in stranke skupaj
ustno obravnavajo predmet spora, procesna vprašanja, od katerih je odvisen tek in nadaljnje
vodenje postopka. Pravila o naroku so izraz načela ustnosti, neposrednosti in javnosti.
Čas in kraj naroka določa sodnik, pri čemer pa lahko pri tem upošteva tudi predloge strank
glede časovnega trenutka naroka. Tako na primer lahko sodišče upošteva predlog strank ali
zakonitih zastopnikov, da sodišče narok preloži, če so iz objektivnih razlogov zadržani, to je

332

Prim. Ude, Civilno procesno pravo, str. 241.
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Ude, Civilno procesno pravo, str. 241.
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Narok je časovno in krajevno opredeljen sestanek sodišča in strank, namenjen opravljanju procesnih

dejanj. – Ude, Civilno procesno pravo, str. 202; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 205;
Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 349; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 215.
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zlasti službeno potovanje, bolezen ali drugi opravičljivi razlogi.
Praviloma je narok v pravdnem postopku obvezen, le izjemoma zakon v posameznih primerih
določa izjemo od načela ustnosti in lahko sodišče odloči tudi brez opravljenega naroka za
glavno obravnavo (na primer izdaja plačilnega naloga, izdaja zamudne sodbe itd.). Razen v
točno določenih primerih, kot jih določa zakon, pa pomeni kršitev načela ustnosti, javnosti in
neposrednosti, če sodišče naroka ne razpiše. To torej pomeni, da sodišče praviloma mora
razpisati narok za glavno obravnavo, saj v nasprotnem primeru zagreši absolutno bistveno
kršitev določb pravdnega postopka (10. tč. 2. odst. 339. člena ZPP), na katero pa višje sodišče
ne pazi po uradni dolžnosti (2. odst. 350. člena ZPP).
Sodišče stranke praviloma vabi na narok za glavno obravnavo, lahko pa razpiše tudi druge
naroke (npr. narok za obravnavanje predloga o vrnitvi v prejšnje stanje – 2. odst. 120. člena
ZPP, narok za zavarovanje dokazov – 2. odst. 267. člena ZPP, itd.). Poudariti je treba, da je
lahko ena stranka zaslišana tudi v odsotnosti pravilno vabljene druge stranke. Pogoj
je, da je druga stranka pravočasno in pravilno obveščena o naroku za glavno obravnavo.
Če ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, se na narok za glavno obravnavo vabi
samo zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec, razen če sodnik oceni, da je nujno, da naroku
osebno prisostvuje tudi stranka (zaradi zaslišanja, zaradi soočenja itd.).
Kot smo že omenili, je civilni pravdni postopek zgrajen na sistemu dveh strank. Vodilni načeli
pa sta načelo dispozitivnosti in načelo kontradiktornosti.335 Zakon v skladu z navedenim torej
daje strankam možnost, in ne dolžnost, da sodelujejo pri izvajanju procesnih dejanj. Med
najtežjimi posledicami zamude naroka je treba omeniti prekluzijo (stranka npr. ne more več
opraviti procesnega dejanja). Včasih pa ZPP določa tudi kakšne druge posledice (npr. fikcijo,
da je stranka opravila kakšno procesno dejanje)336.
Sodišče mora v skladu z določbo 2. odst. 113. člena ZPP na narok pravočasno povabiti stranke
in druge osebe, za katere misli, da je potrebna njihova navzočnost. Pri tem pa ima sodišče na
voljo dve možnosti: bodisi, da skupaj z vabilom stranki pošlje vlogo, ki je bila povod za določitev
naroka, v vabilu pa navede kraj, prostor in čas naroka, bodisi strankam (in drugim osebam)
pošlje zgolj vabilo, kjer pa mora navesti stranke, sporni predmet in dejanje, ki se bo opravilo
na naroku337. Sodišče mora v vabilu izrecno opozoriti na zakonite posledice izostanka (3. odst.
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Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 202.
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Npr. fikcijo umika vloge – 146.a člen ZPP, fikcijo umika tožbe v primeru, če nobena od strank po

preteku štirih mesecev od mirovanja postopka ne predlaga nadaljevanja, itd.
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Praviloma sodišče pravdnim strankam in pričam pošilja zgolj vabilo na narok za glavno obravnavo oz.

vabilo na zaslišanje. Izvedencem, ki bodo na naroku zaslišani, pa se praviloma skupaj z vabilom pošiljajo
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113. člena ZPP).
V skladu z določbo 2. odst. par. 274 nZPO mora sodišče vabilo na narok za prvo glavno
obravnavo (t.i. ersten Verhandlungstermin) toženi stranki vročiti skupaj s tožbo. V tem primeru
mora sodišče toženi stranki določiti rok za pripravo pisnega odgovora na tožbo (par. 275 nZPO).
V tem primeru gre za osebno vročitev v skladu s par. 166 do 195 nZPO.
Sodišče vroča vabila na narok tudi pričam (enako 1. odst. par. 329 aZPO), stranskim
intervenientom, izvedencem, kadar je v postopku potrebna njihova neposredna navzočnost.
Če je bila odločitev sodišča že ustno razglašena, v skladu s par. 218 nZPO stranke ni potrebno
vabiti na narok. Smiselno enako določa tudi 3. odst. 115. člena ZPP, saj mora sodišče, ki narok
preloži, takoj naznaniti kraj in čas novega naroka, s tem pa odpade potreba po vabljenju tistih
procesnih udeležencev, ki so bili prisotni na tem naroku.
Izpostaviti je treba, da mora sodišče v skladu z določbo 2. odst. 280. člena ZPP naroke za
glavno obravnavo določati tako, da ostane strankam zadosti časa za pripravo, vendar najmanj
15 dni od prejema vabila. S tem sodišče vsem strankam omogoči, da se ustrezno pripravijo na
narok.338 Praviloma v praksi stranke še tik pred narokom (zlasti prvim) s pripravljalnimi vlogami
navajajo kakšna dodatna dejstva oz. podajajo dokazne predloge.

1.2.3.2 Zapisnik
Zapisnik ima vse elemente javne listine, ki jih zakon predvideva v 224. členu ZPP, in predstavlja
dokaz o izvršenih procesnih dejanjih sodišča, strank, pa tudi drugih udeležencev v postopku,
ki so vpisani v zapisnik (122. člen ZPP). Velja torej domneva, da so podatki iz zapisnika resnični.
Vedno pa je možno dokazovati, da so podatki neresnični ali da je sam zapisnik nepravilno
sestavljen.339 ZPP načeloma ne pozna več možnosti, da bi se posamezne vloge dale v zapisnik
ustno (glej 2. odst. 122. člena ZPP).340 Da je v pravdnem postopku vedno bolj poudarjeno
načelo pisnosti, je razvidno tudi iz določbe 16. člena ZPP. Če za posamezna pravdna dejanja ni

tudi vloge strank iz katerih izhajajo pripombe na izvedeniško mnenje. Le tako se namreč lahko zagotovi
koncentrirana glavna obravnava. – Prim. Lüke, ibidem, str. 181.
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Ta rok (tudi t.i. Lagungsfrist – par. 217 nZPO) je postavljen tudi iz razlogov, da se stranki omogoči

varstvo pred »presenečenji v pravdi«. – Lüke, ibidem, str. 181.
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Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 193.; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 214;

Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 303; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 210.
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Zobec v Ude et al., Pravdni postopek, str. 508 in sl., poudarja, da določba ni povsem v skladu z

določbo 105. člena, in opozarja na nejasnost določb, kar lahko pomeni, da se lahko pomembnejše izjave
dajo v zapisnik tudi ustno.
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z zakonom določeno, v kakšni obliki se lahko opravijo, jih opravijo stranke zunaj naroka pisno,
na naroku pa ustno. ZPP tudi izrecno določa, da se za manj pomembna dejanja in izjave ne
sestavlja zapisnik, ampak se samo napravi uradni zaznamek v spisu.341
V skladu z določbo 123. člena ZPP se v zapisnik vpišejo: naslov in sestava sodišča, kraj, dan in
ura dejanja, sporni predmet in imena navzočih strank ali drugih oseb ter njihovih zakonitih
zastopnikov ali pooblaščencev. Zapisnik mora obsegati bistvene podatke o vsebini dejanja. V
zapisnik o glavni obravnavi se vpišejo 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.
Praviloma se sicer zapisniki iz narokov strankam izročijo neposredno po opravljenem naroku.
Kadar pa je sodišče v skladu z določbo 125.a člena ZPP na naroku odredilo zvočno (ali slikovno)
snemanje, se prepis zvočnega posnetka pošlje pravdnim strankam (oz. njihovim
pooblaščencem), ki imajo pravico do ugovora zoper prepis. Stranke in njihovi pooblaščenci
lahko do elektronskega posnetka zvočnega posnetka dostopajo neposredno na spletni strani
Ministrstva za pravosodje342.

1.2.3.3 Sodne odločbe
V pravdnem postopku se na prvi stopnji meritorno odloča o zahtevkih strank. Praviloma se
odloča o tožbenem zahtevku, včasih pa so zraven vključeni tudi drugi zahtevki, ki jih stranka
postavi med postopkom, npr. nasprotna tožba, različni ugovori in tako naprej. S sodbo sodišče
odloča tudi o naknadnih tožbenih zahtevkih, v okviru tako imenovane kumulacije (združevanja)
zahtevkov. Praviloma v sodbi odloči tudi o stroških postopka. Tako ločimo odločitve sodišča,
kadar odloča o glavnem zahtevku – praviloma s sodbo − in kadar odloča o stranskih zahtevkih,
npr. stroških. Takrat odloči s sklepom.
Sodišče strankam (oz. njihovim pooblaščencem) vroči sodbo (prim. 323. člen ZPP).343
Strankam se vedno vroči prepis sodbe s poukom o pravnem sredstvu. Tudi če pouk o
pravnem sredstvu izostane, ima stranka pravico, da se pritoži v zakonskem roku. Če je v
pravnem pouku naveden krajši rok od zakonskega npr. da je določen 8 dnevni rok namesto 15
dnevnega roka ima stranka pravico, da vloži pritožbo v okviru zakonskega roka, kajti sodišče
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To so zlasti kakšna sporočila sodišču, kot npr., če stranka sporoči naslov prič ali drugih udeležencev

v postopku, sporočilo stranke, da ne bo mogla pristopiti k razpisani glavni obravnavi, itd. O vseh teh
procesnih dejanjih bodisi sodnik bodisi administrativni delavec, ki dela na pravdnem spisu, napravi uradni
zaznamek.
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Storitev je dostopna preko spletne povezave: http://obravnave.mp.gov.si/.
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Smiselno enako določa tudi par. 317 nZPO ter par. 416 aZPO.
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nima pristojnosti da skrajšuje prekluzivne zakonske roke.344 V nasprotnem primeru, ko je
sodišče napačno navedlo da rok za pritožbo znaša 15 dni, po zakonu pa znaša 8 dni, se pritožba
šteje kot pravočasna, če je vložena v roku 15 dni. Z napačnim pravnim poukom je bila stranka
namreč zapeljana v zmoto glede dolžine roka, in zaradi tega ne more trpeti škodljivih posledic
zaradi napake sodišča. To je pomembno še posebej iz razloga, ker stranka mora zaupati v
pravilnost sodne odločbe.345
Ker zakon dopušča izdajo sodbe v elektronski obliki, omogoča, da se takšna sodba strankam
vroči bodisi v elektronskem (skeniranem) prepisu ali v elektronski obliki.
Kot že izpostavljeno, sodišče v glavnem odloča v obliki sodbe ali sklepa. S sklepom se praviloma
odloča v vseh primerih, ko se ne odloča s sodbo. S sklepom se najpogosteje odloča o procesnih
vprašanjih, ki se postavijo v teku pravde. Izjema je pravda zaradi motenja posesti, postopek
izdaje plačilnega naloga in odločanje o pravdnih stroških, ko se s sklepom odloča tudi o
utemeljenosti tožbenega zahtevka (t.i. meritorni sklepi).346 Ti sklepi postanejo formalno in
materialno pravnomočni.
Sklepe se izdaja bodisi na naroku bodisi izven naroka. Naroki na katerih se lahko izdajo sklepi
so glavna obravnava, poravnalni narok, narok za izvedbo dokaza pred zaprošenim sodnikom.
Sklepe, ki jih sprejme predsednik senata oz. sodnik posameznik se lahko razglasijo na samem
naroku oz. se strankam vročijo pisno. Če se zoper sklepe lahko vloži posebna pritožba oz. se
lahko takoj uvede izvršba (sklep o izdaji začasne odredbe), se mora takšen sklep vročiti obema
strankama ne glede na to ali sta prisostvovali naroku (329. člen ZPP).
Tekom postopka sodišče izdaja različne sklepe procesnega vodstva. Sklepi procesnega vodstva
344

V zvezi s tem je treba opozoriti tudi na stališče sodne prakse, da napačen pravni pouk ne predstavlja

absolutno bistvene kršitve določb pravdnega postopka. Lahko pa se uveljavlja kot bistvena kršitev določb
pravdnega postopka iz 1. odstavka 339. člena ZPP. Če stranka zaradi napačnega pravnega pouka ne
utrpi nobenih negativnih posledic s pritožbo iz tega razloga tudi ne bo uspešna – glej sodbo VSK I Cpg
158/2005.
345

Tako tudi sklep Vrhovnega sodišča RS II Ips 488/2002, kjer je VSRS zavzelo naslednje stališče:

Napačen pravni pouk o pravici do pritožbe ne more biti v škodo stranke, ki se po njem ravna. V skladu
z določbo 25. člena URS je pravica do pritožbe ustavna pravica in ena izmed temeljnih človekovih pravic.
Pritrditev drugačnemu stališču bi pomenila, da bi pravdni stranki (pravni pouk o pravici do pritožbe veže
obe stranki postopka) bili prikrajšani v svoji ustavni pravici do vložitve pravnega sredstva, če bi vložili
pritožbo po preteku zakonskega roka, vendar še vedno v okviru roka, podeljenega - sicer v nasprotju z
zakonom - s pravnim poukom. Z napačnim pravnim poukom o pravici do pritožbe je stranka v eni od
svojih temeljnih, ustavnih pravic, zavedena v zmoto glede dolžine pritožbenega roka, zaradi česar ne
sme trpeti škodljivih posledic.
346

Enako Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 6, str. 420; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str.
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se praviloma nanašajo na odrejanje in preložitev naroka, na združitev oz. razločitev pravd, na
izvedbo oz. zavrnitev določenih dokazov, na odločanje o postavljenih vprašanjih pričam,
izvedencem in strankam.
Osnovna karakteristika procesnega vodenja je v tem, da sodnik na procesne sklepe ni vezan.
Ta posebnost pravzaprav pomeni, da lahko sodnik kadarkoli tekom pravde spremeni svoj sklep
oz. odloči, da že sprejetega sklepa ne bo izvedel. Zoper sklepe s katerim sodišče spreminja
predhodne sklepe procesnega vodstva ni dovoljena posebna pritožba. Ker na sklepe
procesnega vodstva sodišče ni vezano, ti tudi ne postanejo pravnomočni, dokler ni pravda
pravnomočno končana347.
Na sklepe, ki se nanašajo na procesno vodstvo je sodišče vezano enako kot na sodbo. Vezanost
sodišča na takšne sklepe se začne od njihove razglasitve, če pa se ne razglasijo, pa od dneva
odprave.
Zoper sklep sodišča prve stopnje je dovoljena pritožba, razen če v zakonu izrecno ni določeno
da pritožba ni dovoljena. Posebna pritožba je dovoljena zoper sklep s katerim se sodišče
razglasi za nepristojno, zoper sklep o zavrženju tožbe, sklep o prekinitvi postopka (211. člen
ZPP).
Sklep, ki se pisno ne vroči strankam, učinkuje zoper stranke v trenutku razglasitve. To praktično
pomeni, da teče rok za izvršitev sklepa z dnem njegove razglasitve (4. odst. 329. člen ZPP).348
Sodišče lahko izda sklep tudi zunaj naroka. Ker se vsebina takšnega sklepa strankam ne more
sporočiti z razglasitvijo, se strankam vedno vroči pisni odpravek takšnega sklepa. Overjeni
prepis (praviloma drugopis sklepa), ki sodišče izda izven naroka se strankam vroči tudi če zoper
sklep ni dovoljena posebna pritožba. Stranke imajo namreč pravico, da so seznanjene s
potekom postopka (330. člen ZPP)349.
V primeru, ko sodišče s sklepom zavrne predlog katere od strank brez zaslišanja nasprotne
stranke, nasprotni stranki takšnega sklepa ni treba vročiti. To velja zlasti v primerih, ko sodišče
npr. s sklepom odloči o zavrženju tožbe, pa tožba ni bila vročena toženi v odgovor, sklep o
izločitvi sodnika, sklep o popravi tožbe, itd..
V skladu z določbo 2. odst. 329. člena ZPP se torej sklepi, ki so bili razglašeni na naroku, vročijo
strankam v overjenem prepisu samo tedaj, če je zoper te sklepe dovoljena posebna pritožba,
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Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 444; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, 6, str. 421.
Prim. Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, str. 388; Rechberger/Simotta,

Zivilprozessrecht, 6, str. 421.
349

Ude, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 207.
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če se lahko na podlagi sklepa takoj zahteva izvršba ali če to zahteva vodstvo pravde.
Sodišče prve stopnje je pristojno tudi za vročanje odločb instančnih sodišč. Tako
mora sodišče druge stopnje v skladu z določbo 361. člena ZPP vrniti sodišču prve stopnje vse
spise z zadostnim številom overjenih prepisov svoje odločbe, da jih le-to vroči strankam in
drugim prizadetim osebam. ZPP že predvideva tudi možnost, da se spis in odločba izdelata v
elektronski obliki. V teh primerih spise v elektronski obliki sodišče druge stopnje vrne sodišču
prve stopnje po elektronski poti skupaj s svojo odločbo v elektronski obliki, da jo vroči strankam
in drugim prizadetim osebam.
Sodišče prve stopnje vroča tudi odločitve Vrhovnega sodišča RS (prim. 382. člen ZPP). Vedno
se vročitev odločitve revizijske sodišče opravi preko sodišča druge stopnje. Na ta način se
sodišče druge stopnje seznani z odločitvijo revizijskega sodišča, hkrati pa se iz spisa loči spis
sodišča druge stopnje, ki je bil priložen v revizijsko obravnavo.350
Šele na to se spis vrne sodišču prve stopnje z zadostnim številom overjenih prepisov odločitve
revizijskega sodišča, kajti sodišče prve stopnje vroča strankam in intervenientom odločitev
revizijskega sodišča.
Ne glede na zapisano, pa je treba izvod odločbe revizijskega sodišča poslati tudi državnemu
tožilstvu. V nekaterih primerih namreč lahko državno tožilstvo še vedno vloži zahtevo za varstvo
zakonitosti (2. odst. 382. člena ZPP).351

1.2.3.4 Razni dopisi, pozivi itd.
Sodnik lahko v skladu z 17. tč. 1. odst. 270. člena ZPP v fazi priprave na glavno obravnavo
odredi vročitev različnih sodnih pisanj.
Med različna pisanja, ki jih lahko sodišče vroča strankam in iz katerih prav tako lahko izhajajo
za stranko določene pravne posledice so npr. vročitev raznih pozivov, v katerih sodišče stranki
postavi rok v katerem jo zaveže k določenemu ravnanju ter jo hkrati opozori na posledico v
primeru opustitve.352 Najpogosteje sodišče v praksi stranke poziva na založitev predujma za
izvedbo dokaza z izvedencem (prim 3. odst. 242. člena ZPP) ali predložitev pisnih izjav prič
(236a. člen ZPP).

350

Tako tudi Juhart/Ude/Wedam Lukić, Pravdni postopek, str. 460.

351

Ude, pravdni postopek, 3. knjiga, str. 565.

352

Tako tudi Musielak, Grundkurs ZPO, str. 299.
115

1.2.3.4.1 Poziv za prevzem prekinjenega postopka
Tako se npr. v skladu s 1. odstavkom 208. člena ZPP (ki se smiselno uporablja tudi v postopku
izvršbe - 15. člen ZIZ), postopek, ki je bil prekinjen zaradi začetka stečajnega postopka,
nadaljuje, ko ga stečajni upravitelj prevzame ali ko ga sodnik povabi, naj to stori.353 Poziv
sodišča se stečajnemu upravitelju vroča osebno. Enako velja tudi za poziv dedičem, da vstopijo
v pravdo354 oz. pravnemu nasledniku pravne osebe355.

1.2.3.4.2 Poziv za prevod listine
Pogosto sodišče pošilja strankam tudi poziv na prevod listine, ki je v tujem jeziku (146a. člen
ZPP). V skladu s citirano določbo ima namreč sodišče možnost, da v primeru, ko se vloga vroča
v tujino v tujem jeziku, pozove stranko, katere vlogo vroča, da založi stroške za prevod ali pa
sodišču predloži overjen prevod vloge v jezik, v katerem bo vloga lahko vročena. Vse to velja
tudi za priloge. V primeru, ko stranka ne bo ravnala v skladu z navodilom sodišča, se bo štelo,
da je vlogo (oz. predlog) umaknila (2. odst.).

1.2.3.4.3 Vročitev listin oz. odgovorov v zvezi z opravljenimi poizvedbami
Sodišče stranke obvešča tudi o rezultatih opravljenih poizvedb.356 Sodišče lahko glede oprave
poizvedb, ki jih stranka predlaga bodisi naloži opravo poizvedb stranki bodisi samo opravi
poizvedbe.

1.2.3.4.4 Poziv za soglasje po 279.a členu ZPP (odločitev brez glavne obravnave)
V skladu z 279.a členom ZPP lahko sodišče stranke tudi pozove, da se izjasnijo ali soglašajo s
tem, da sodišče v sporu odloči brez oprave glavne obravnave. Tako lahko sodišče na podlagi
predhodno pridobljenega soglasja strank v sporu odloči zgolj na podlagi pisnih vlog in pisnih
dokazov, ne da bi opravilo glavno obravnavo. Pri tem pa se morata stranki za takšno postopanje
sodišča glavni obravnavi pisno odpovedati. Gre za pomemben odstop od sicer uveljavljenega
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Prim. sklep VSL I Cpg 553/04.

354

Za nadaljevanje postopka po 1. odst. 208. člena ZPP zadošča, da sodišče povabi dediče po umrli

toženi stranki, da prevzamejo postopek, pri tem pa ni pomemben obseg zapuščine. - Sklep VSK Cp
1575/99.
355

Prim. sklep VSL I Cpg 237/2001.

356

Če je sodišče poizvedbe opravilo uradoma.
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načela obligatornosti glavne obravnave.
Sodišče mora strankam dati možnost, da se odločijo, ali se bodo glavni obravnavi odpovedale
ali ne (praviloma z vročitvijo pisnega poziva). V tem primeru mora sodišče strankam določiti
tudi rok, v katerem naj sodišču posredujejo svojo odločitev. V praksi se je ta določba izkazala
kot izjemno koristna, saj sodišče v posameznih primerih potrebuje za zaključek postopka še
samo kakšen dokaz, ki ga bo pridobilo s poizvedbo (npr. kakšno listino), pa bi moralo zato, da
lahko v zadevi razsodi, ponovno razpisati narok za glavno obravnavo. V teh primerih sodišča
praviloma uporabijo to določbo in dokaz skupaj s predlogom, da stranke podajo soglasje za
odločitev brez obravnave, pošljejo strankam v vednost in tudi določijo rok, v katerem naj se
stranke o predlogu izjasnijo. Praviloma stranke soglašajo, da sodišče odloči v zadevi brez
naroka. Treba je poudariti, da mora sodišče vedno paziti na to, da v vseh primerih, ko sodišče
odloča brez opravljene glavne obravnave, strankam zagotovi pravico do izjave v skladu z
načelom kontradiktornosti. V primerih, ko stranki podata soglasje, da sodišče odloči brez
naroka za glavno obravnavo, bo sodišče tako zadevo obravnavalo prednostno (3. odst. 279.a
člena ZPP).

1.2.3.4.5 Poziv za izjasnitev glede izvedbe vzorčnega postopka
V skladu z določbo 279.b člena ZPP je mogoče tudi po ZPP izvesti t.i. vzorčni postopek.357 V
primeru, ko se pri sodišču vloži večje število tožb, v katerih se tožbeni zahtevki opirajo na
enako ali podobno dejansko in isto pravno podlago (idem factum/simile factum idem ius),
lahko sodišče, potem ko prejme odgovore na tožbe, na podlagi ene same tožbe izvede vzorčni
postopek, preostale postopke pa prekine.
Sodišče pa ne more prekiniti postopka nemudoma po prejemu odgovorov na tožbo, ampak
mora najprej omogočiti strankam, da se izjavijo o prekinitvi postopka zaradi izvedbe vzorčnega
postopka, kar se v praksi izvaja tako, da sodišče stranke z dopisom opozori, skupaj s tem, ko
jim vroča vložene odgovore na tožbo, da se izjasnijo, ali soglašajo s tem, da sodišče izvede
vzorčni postopek in da njihov postopek do odločitve v tej zadevi miruje, saj je prekinjen.
Vsekakor pa mora sodišče tožeči stranki omogočiti, da se izjasni o navedbah iz odgovora na
tožbo. Ta poziv se mora strankam obvezno vročati osebno.

1.2.3.4.6 Povabilo v mediacijski postopek

357

Vzorčni postopek je mogoče izvesti npr. v upravnem sporu, v postopku pred delovnimi in socialnim

sodiščem. Novela ZPP-D je razveljavila določbo 40. člena ZDSS-1, ki je bila identična določbi sedanjega
279. b člena.
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Ker si mora sodišče ves čas postopka prizadevati za sklenitev sodne poravnave, ima zaradi
tega tudi dolžnost, da stranke na to opozarja in v primeru, ko se izkaže, da bi se stranke lahko
poravnale, pri tem tudi pomaga. Opozoriti je treba, da je poravnava izraz volje pravdnih strank,
tako da lahko sodišče stranke zgolj opozarja na možnost sklenitve sodne poravnave, nikakor
pa jih ne more siliti oz. na njih izvrševati pritiska, da bi se poravnale (3. odst. 306. člena ZPP).
Zato mora v skladu z določbo 15. člena ZARSS sodišče strankam ponuditi možnost
alternativnega reševanja spora v vsaki zadevi, razen kadar sodnik oceni, da v posamezni zadevi
to ne bi bilo primerno. Če stranke soglašajo, da se opravi poskus alternativne rešitve spora,
lahko sodišče kadarkoli prekine sodni postopek za čas, ki ne sme biti daljši od treh mesecev,
in stranke napoti v postopek alternativnega reševanja spora.
To v praksi pomeni, da bo sodišče, ko bo prejelo odgovor na tožbo in bodo torej izpolnjeni
pogoji za opravo prvega naroka, strankam najprej poslalo povabilo za sodelovanje v mediaciji.
Če sodnik meni, da mediacija v posamezni zadevi ni smiselna (ker je bila npr. kakšna metoda
alternativnega reševanja spora že poskušena) bo vodil nadaljnje procesne aktivnosti v skladu
z določbami ZPP. Če bodo stranke z odstopom zadeve v mediacijo soglašale, sodnik izda sklep
o prekinitvi postopka za čas 3 mesecev in zadevo odstopi v mediacijo.
ZARRS tudi pozna izjemo od pravila ZPP, da se v primeru, ko ima stranka pooblaščenca vsa
pisanja vročajo pooblaščencu (1. odst. 137. člena ZPP), saj v 16. členu izrecno določa, da so
se fizične osebe kot stranke postopka dolžne osebno udeležiti srečanj in narokov v okviru
postopkov alternativnega reševanja sporov. Navedeno pomeni, da se povabilo za udeležbo v
mediacijskem postopku strankam obvezno vroča osebno.

1.2.3.4.7 Poziv na predložitev pisne izjave priče
Stranka lahko na poziv ali s soglasjem sodišča predloži sodišču pisne in podpisane izjave
predlaganih prič o dejstvih, o katerih bi priča lahko izpovedala na naroku. Če bo sodišče stranko
pozvalo, naj predloži pisno izjavo priče, katere zaslišanje je predlagala, pa stranka tega ne
stori, bo sodišče dokaz z zaslišanjem te priče izvedlo le, če stranka izkaže za verjetno, da je
pisno izjavo priče poskušala pridobiti, vendar pri tem ni bila uspešna. Sodišče lahko tudi
neposredno pozove osebe, ki so predlagane za priče, da podajo pisne izjave oziroma da
odgovorijo na določena vprašanja, zlasti v primeru, če glede na vsebino vprašanj ali osebo
predlagane priče oceni, da bo tak način zadosten. Ob tem pozivu jih mora opozoriti, da bodo
lahko pozvane k pričanju na sodišču tudi, če bodo podale pisne izjave (236.a člen ZPP).
Možnost pridobitve pisnih izjav prič tako predstavlja odstop od sicer uveljavljenega načela
neposrednosti. Pri tem v praksi sodišče največkrat prepusti stranki, da priči bodisi zastavi
vprašanja oz. pridobi njeno izjavo. V postopkih se sodniki že srečujejo s težavami v zvezi s
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pisnimi izjavami prič. Največkrat se postavi vprašanje njihove verodostojnosti. Dogaja se tudi,
da priče napišejo izjavo v skladu z navodili stranke. Tako prihaja do neskladnih izjav
posameznih prič (priče tožeče stranke navajajo eno, priče tožene stranke pa drugo verzijo
istega dogodka). Tudi odvetniki se srečujejo s težavami v zvezi s pridobitvijo pisnih izjav prič.
To na koncu največkrat pripelje do neposrednega zaslišanja (bodisi ker je sodišče odredilo
soočenje bodisi ker stranka ni uspela pridobiti pisne izjave). Zlasti v sporih v zvezi z lastninsko
pravico, pri motenju posesti, v odškodninskih zadevah je vprašljiv pozitiven učinek pisnih izjav
in s tem pospešitev in ekonomičnost postopka.358

1.3 Organ vročitve
Kot že izpostavljeno, je z vidika podrobnejše analize postopka vročitve pomembno opredeliti
vse deležnike v tem postopku, kamor prištevamo tudi t. i. organe vročitve.
Med organe vročitve prištevamo zlasti osebe oz. institucije, ki dejansko izvedejo vročitev
nekega pisanja (dejansko/tehnično opravijo vročitev).359 Praviloma je sodišče tisto, ki izbere
način in posledično tudi organ vročitve. Pri tem je treba izpostaviti, da je v skladu z določbo
par. 168 nZPO urad za vročanje (t.i. Geschäftsstelle) tisti, ki skrbi za vročanje po uradni
dolžnosti. V kolikor vročitve ni odredil sodnik, so za izbiro načina pristojni uradniki.360
V določenih primerih, kot že izpostavljeno, pa so tudi pravdne stranke (oz. njihovi pooblaščenci)
tisti, ki izberejo organ vročitve.361

1.3.1 Sodni vročevalec
Praviloma se je po sodnem vročevalcu362 v praksi vročalo vedno takrat, kadar je bila vročitev
nujna ali kadar se je vročalo osebam, pravnim ali fizičnim, po sedežu sodišča. Sodnega
vročevalca in zasebnega vročevalca pa se v praksi izbira tudi v primerih, ko se je stranka (ali

358

Kežmah, ZPP, 2. knjiga, str. 299.

359

Glanemann, ibidem, str. 13; Larcher, Zustellrecht, str. 13.

360

Hartmann v Baumbach/Lauterbach/Hartmann, str. 793. Glej tudi Brus, Prvostopenjski civilni proces

po nemškem ZPO, Podjetje in delo, 2007, št. 2, str. 336.
361

Gre bodisi za primer, ko stranke predlagajo način vročitve (2. odst. 132. člena ZPP) bodisi za primer,

ko si pooblaščenci pisanja vročajo neposredno (139a. člen ZPP).
362

Sodišče ima na podlagi 1. odst. 49. člena Sodnega reda organizirano vročevalsko službo. Sodni

vročevalec se mora pri vročanju vedno izkazati s posebno uradno izkaznico (1. odst. 186.a člena Sodnega
reda).
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priča) izmikala vročitvi. Delno je ta problem rešil že ZPP iz leta 1999, ki je vzpostavil t. i. fikcijo
vročitve, kar pomeni, da se kljub izmikanju stranke šteje, da je vročitev opravljena.

1.3.2 Detektiv
Vročanje se lahko opravlja tudi preko detektivov oz. detektivskih družb, ki so pooblaščeni
vročevalci. V skladu z 3. odst. 26 člena Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1, Uradni list RS,
št. 17/11), lahko detektiv vroča pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Pri tem pa mora
detektiv, kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, izpolnjevati pogoje v skladu s temi
predpisi.
Detektiv kot pooblaščeni vročevalec nastopa le takrat, kadar opravlja vročanje sodnih pisem.363
To v praksi pomeni, da mora za vročanje v sodnih postopkih pridobiti dovoljenje za opravljanje
dejavnosti vročanja na podlagi 5. člena Pravilnika o delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v
kazenskem in pravdnem postopku.

1.3.3 Pooblaščenec za sprejemanje pisanj
146. člen ZPP predvideva primere, ko je stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku potrebno
postaviti pooblaščenca za sprejemanje pisanj, ki nato dejansko prevzame vlogo vročevalca, saj
mora pisanja, ki jih sprejme, vročiti stranki, da se lahko z njimi seznani. Pri tem pa je treba
takoj izpostaviti, da je z vidika pravnih posledic vročitev uspešno opravljena takrat, ko je
pisanje vročeno pooblaščencu za sprejemanje pisanj.

1.3.4 Pošta
Upoštevaje, da je tudi v Republiki Sloveniji trg poštnih storitev liberaliziran364, se lahko s
sinonimom »pošta« označujejo vsi subjekti, ki izvajajo poštne storitve v skladu z zakonom.365

363

Detektiv torej v vseh drugih zadevah vroča kot detektiv in ne pooblaščeni vročevalec.

364

Z ZPSto-2 se je v pravni red Republike Slovenije prenesla Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta

in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v
Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL L št. 15 z dne 21. 1. 1998, str. 14), kot je bila nazadnje
spremenjena z Direktivo 2008/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o
spremembi Direktive 97/67/ES glede popolnega oblikovanja notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti
(UL L št. 52 z dne 27. 2. 2008, str. 3) – 2. odst. 1 člena ZPSto-2.
365

Enako v Nemčiji: Hüßtege v Thomas/Putzo, ibidem, komentar k par. 168 in Avstriji: Larcher,

Zustellrecht, str. 14.
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Vročitev po pošti podrobneje ureja Zakon o poštnih storitvah (ZPSto-2)366. Ta zakon določa
pogoje in postopek za izvajanje poštnih storitev, ureja zagotavljanje, izvajanje in financiranje
univerzalne storitve, uvaja pogoje za dostopnost do poštnega omrežja in izdajanje poštnih
vrednotnic Republike Slovenije, določa pristojnosti, organizacijo in delovanje Agencije za pošto
in elektronske komunikacije Republike Slovenije kot neodvisnega regulativnega organa v delu,
ki se nanaša na poštne storitve, določa pravice in obveznosti izvajalcev in uporabnikov poštnih
storitev ter ureja druga vprašanja, povezana s poštno dejavnostjo (1. člen).
Trenutno se v sodnih postopkih še vedno največ vroča po klasični posti. Z uvedbo
elektronskega poslovanja (zlasti v posamezne faze postopkov), pa se tudi na področju vročanja
obetajo spremembe. Tako se npr. v insolvenčnih postopkih odvetnikom, stečajnim upraviteljem
in strankam, ki s tem soglašajo že vroča v varne elektronske predale, klasični (papirni) spis pa
se počasi nadomešča z elektronskim.367

1.3.5 Diplomatsko-konzularno predstavništvo
V skladu z določbo 135. člena ZPP se v primeru, kadar je treba kaj vročiti osebi ali ustanovi v
tujini ali tujcu, ki uživa imunitetno pravico, opravi vročitev po diplomatski poti, če ni v
mednarodni pogodbi ali v ZPP (146. člen) drugače določeno.
Tudi slovenskemu državljanu v tujini, se lahko vročitev opravi po pristojnem konzularnem
predstavniku ali po diplomatskem predstavniku Republike Slovenije, ki opravlja konzularne
zadeve v tisti tuji državi.368

1.3.6 Zasebni vročevalec
Da bi se v sodnem postopku zagotovila učinkovita vročitev, lahko nasprotna stranka predlaga,
da sodišče odredi, da se vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanja pisanj v
fizični obliki ali po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost (t. i. zasebni vročevalci) – 2.
odst. 132. člena ZPP. V praksi namreč velikokrat prihaja do primerov, ko se stranke izmikajo
vročitvam.
Ker je eden od načinov vročanja pisanj sodišča v civilnih zadevah tudi vročanje pisanj po pravni
366

Uradni list RS, št. 51/2009, 77/2010, 40/2014 - ZIN-B, 81/2015.

367

Pri čemer pa trenutno še ne moremo govoriti o elektronskem spisu ampak zgolj o elektronskem

vpisniku.
368

Enako določbo ima tudi nZPO v 2. odst. par. 168 v zvezi z 1. odst. par. 183 nZPO.
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ali fizični osebi, ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost in ima posebno dovoljenje
ministra, pristojnega za pravosodje, postanejo v teh primerih organi vročitve tudi zasebni
vročevalci. Pravila za delovanje t. i. zasebnih vročevalcev podrobneje ureja Pravilnik o
delovanju oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku (Pravilnik, Uradni
list RS, št. 104/10 in 35/13).
V primeru odreditve vročitve po Zakonu o pravdnem postopku mora vročevalec opravljati
vročanje skladno z določili Zakona o pravdnem postopku, v skladu s pravili, določenimi v
Pravilniku, in v skladu s pogodbo, sklenjeno s sodiščem, za katero opravlja vročanje (2. odst.
6. člena Pravilnika).

1.3.7 Izvršitelj
Omeniti je treba, da lahko dejavnost vročanja opravljajo tudi izvršitelji.369 Če je izvršitelj pri
opravljanju izvršilnih dejanj dolžan vročiti tudi odpravke sklepov ali kakšne druge listine ali
pisanja, mu morajo biti hkrati z vročitvijo akta o določitvi predložene tudi te listine, vse v
ustreznem številu izvodov za izvršitelja in stranke oziroma druge udeležence postopka (3. odst.
31. člena Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja370).
Tudi v nemški ureditvi vročanja je predvidena vročitev po sodnem izvršitelju. Pri tem pa je
treba izpostaviti določbo par. 192 nZPO na podlagi katere se pisanje stranke 371 (skupaj s
prilogami), ki se mora vročiti, najprej izroči sodnemu izvršitelju (Gerichtsvollzieher), le-ta pa
se odloči ali bo vročitev v skladu z določbo par. 193 nZPO izvedel sam ali po pošti v skladu s
par. 194 nZPO.372
Če se sodni izvršitelj odloči, da bo vročitev opravil sam in pisanje osebno vročil, mora v skladu
z 1. odst. par. 193 nZPO na izvirniku listine, ki se vroča oz. na posebnem obrazcu373 označiti
osebo, ki je pisanje sprejela v skladu z določbo 2. odst. par. 182 nZPO (z imenom in priimkom)
ter označiti v čigavem imenu je bilo pisanje vročeno (označi se torej stranka, ki je predlagala
vročitev). Če se sodni izvršitelj odloči za vročitev po pošti, je treba na obrazcu označiti datum

369

Neposredna dejanja izvršbe in zavarovanja opravljajo izvršitelji, če ni v ZIZ določeno drugače.

Izvršitelji lahko opravljajo tudi druga dejanja, če tako določa zakon ali če na podlagi zakona tako odredi
sodišče, drug državni organ, notar ali druga oseba z javnimi pooblastili (3. odst. 7. člena ZIZ).
370
371

Uradni list RS, št. 18/2003, 83/2006, 59/2011.
Za izročitev pisanja, ki se mora vročiti ni predpisana kakšna posebna obličnost.

–

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 471.
372

V postopku pred okrajnim sodiščem lahko stranka vroča tudi s pomočjo uradnikov sodišča (3. odst.

par. 192 nZPO).
373

Gre za neke vrste vročilnico (Formular die Ausführung der Zustellung).
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vročitve, naslov (kje je bilo vročeno) ter označiti ali je bila vročitev uspešna ali ne. Označiti pa
mora tudi, na čigav predlog je bila vročitev izvedena (bodisi po nalogu sodišča bodisi na predlog
stranke). S tem sodni izvršitelj dokazuje, da je pisanje predal v nadaljnjo vročitev pošti (t.i.
Postübergabezeugnis).374 Ko pošta pisanje vroči, podpisano vročilnico pošlje sodnemu
izvršitelju, ki je (preden v skladu z določbo 3. odst. par. 193 nZPO izroči vročilnico naročniku
vročitve375) dolžan preveriti ali je vročitev morebiti obremenjena s kakšnimi napakami.
Izpostaviti je treba, da je sodni izvršitelj zavezan k spoštovanju minimalnih standardov, ki jih
za vročanje predpisuje 2. odst. par. 182 nZPO.376
Pri tem pa je treba izpostaviti tudi, da je vsakršno neposredno vročanje med strankami
izključeno. To pomeni, da stranka ne more veljavno vročiti pisanja neposredno nasprotni
stranki. Če želi stranka doseči procesni učinek, mora pisanje izročiti sodnemu izvršitelju, ta pa
lahko pisanje vroči sam ali s pomočjo pošte. Edina izjema, kjer nZPO dopušča neposredno
komunikacijo je vročanje med odvetniki v skladu z določbo par. 195 n ZPO.377

1.3.8 Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti
V nemškem procesnem pravu lahko kot organ vročitve v določenih primerih nastopa tudi
stečajni upravitelj (t. i. Insolvenzverwalter). V skladu z določbo 3. odst. par. 8 nemškega
stečajnega zakona (Insolvenzordnung, InsO) lahko stečajno sodišče stečajnemu upravitelju
naloži, da opravi vročitev. Pri tem se stečajno sodišče po lastni presoji odloči ali bo upravitelju
naložilo vročitev ali ne. Stečajni upravitelj pa lahko za vročitev izbere vse načine vročitve, ki jih
ima sicer sodišče, ko vroča po uradni dolžnosti.378
Druga možnost v stečajnih postopkih je javna objava (t.i. Ӧffentliche Bekanntmachung). V
skladu z določbo 1. odst. par. 30 InsO se mora namreč sklep o začetku stečajnega postopka
javno objaviti. Javna objava se v skladu z določbo par. 9 InsO napravi z objavo na internetu.379
Šteje se, da javna objava učinkuje (pričnejo teči roki), ko pretečeta še dva dneva od dejanske

374

Vročitev po pošti se potem dejansko izvede v skladu z določbo par. 191 v zvezi z par. 176 nZPO.

Dejansko je v teh primerih sodni izvršitelj tisti, ki pripravi pisanje in izpolni vročilnico do te mere, da jo
pošta lahko vroči (Bundestagdrucksache 14/4554 z dne 9.11.2000 k par. 194 nZPO).
375

Pri tem se v nemški teoriji izpostavlja, da se tovrstno vročanje (po naročilu stranke) uporablja zlasti

v primerih, ko gre za vročanje med pooblaščenci strank (odvetniki). – prim. Glanemann, ibidem, str. 16.
376

Glanemann, ibidem, str. 16.

377

Glanemann, ibidem, str. 16 in tam citirana dela.

378

Pri čemer se v praksi šteje, da se na ta način prispeva k učinkovitosti postopka iz zaščiti pravic

upnikov. - Glanemann, ibidem, str. 17.
379

Na spletni strani http:// www.insolvenzbekanntmachungen.de.
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objave. Pri tem pa se lahko stečajno sodišče odloči tudi za drug način javne objave (pod
pogoje, da to ni v neskladju z zakonodajo posamezne zvezne dežele380). V skladu s 3. odst.
istega par. se šteje, da šteje javna objava kot dokazilo o vročitvi za vse udeležence, to pa velja
tudi v primeru, ko zakon zraven javne objave določa posebno vročitev.
Tudi slovenski ZFPPIPP na več mestih določa javno objavo oklica, od katerega pričnejo teči roki
za vse udeležence postopka zaradi insolventnosti. Tako se v skladu z 59. členom ZFPPIPP šteje,
da mora v postopku prisilne poravnave upnik prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika
v enem mesecu po objavi oklica o začetku tega postopka. V stečajnem postopku pa mora upnik
prijaviti svojo terjatev do insolventnega dolžnika v treh mesecih po objavi oklica o začetku tega
postopka, razen če ZFPPIPP ne določa drugače (3. in 4. odst. 59. člena ZFPPIPP).
V skladu z določbo 122. člena ZFPPIPP se morajo na spletnih straneh za objave v postopkih
zaradi insolventnosti381 v zvezi s posameznim postopkom zaradi insolventnosti med drugim
objaviti tudi oklic o začetku postopka, oklic o razpisu naroka in druge oklice ali pozive za
glasovanje, ki jih izda sodišče, vloge strank postopka in druga sodna pisanja, za katere ZFPPIPP
določa, da se objavijo, itd. Pri tem pa morajo biti spletne strani za objave v postopkih zaradi
insolventnosti zasnovane tako, da je vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke,
objavljene na teh straneh.
Drugače kot po nemškem insolvenčnem pravu se po ZFPPIPP (1. odst. 157. člena ZFPPIPP)
nastanejo pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave (oz. stečajnega postopka –
244. člen ZFPPIPP) z začetkom dneva, ko je bil objavljen oklic o začetku postopka prisilne
poravnave (oz. sklep o začetku stečajnega postopka).382

1.3.9 Pooblaščenci strank
Če imajo vse stranke v postopku pooblaščence, ki so odvetniki, se lahko med postopkom vloge
in priloge vročajo neposredno med pooblaščenci. Neposredno vročanje med pooblaščenci

380

Še vedno se kot javna objava v posameznih zveznih deželah uporablja objava v časopisu. –

Glanemann, ibidem, str. 17.
381

Za tovrstne objave je pristojen AJPES (http://www.ajpes.si).

382

Če je sklep o začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pritožbe razveljavljen, v ponovnem

postopku pa je sodišče znova izdalo sklep o začetku postopka prisilne poravnave, velja, da so nastale
pravne posledice začetka postopka prisilne poravnave z dnem, ko je bil objavljen oklic o začetku
postopka prisilne poravnave na podlagi prvega sklepa o začetku postopka prisilne poravnave (2. odst.
157. člena ZFPPIPP oz. za stečajni postopek – 2. odst. 244. člena ZFPPIPP).
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se opravi priporočeno po pošti s povratnico ali po elektronski poti v varen poštni predal383, po
dogovoru pa se lahko opravi tudi na drug način384 (139a. člen ZPP). Če gre za neposredno
vročanje med pooblaščenci, je treba en izvod vloge in dokazilo o vročitvi poslati tudi sodišču.385
To možnost so odvetniki že do sedaj koristili v praksi, zlasti v primerih, kadar je bilo še pred
samo obravnavo nujno treba vročiti pripravljalni spis, pa bi vročanje preko sodišča predolgo
trajalo. Nevarnost takega vročanja je predvsem v tem, da si stranke med sabo vročajo
posamezne vloge, vendar o tem ne obvestijo sodišča. V tem primeru seveda sodišče ne more
upoštevati vloge, s katero ni seznanjeno.
S soglasjem strank se lahko vročanje opravi na ta način tudi, če strank ne zastopajo
pooblaščenci, ki so odvetniki.
Poseben primer, ko lahko pooblaščenca (oz. stranko samo) štejemo kot organ, ki vroča,
predstavlja pozivanje na pisne izjave prič v skladu z 236a. členom ZPP. Sodišče namreč lahko
stranko (oz. njenega pooblaščenca) pozove, da sodišču predloži pisne izjave prič, ki jih je
predlagala v zaslišanje. Gre za pogost primer v praksi, pri čemer so običajno pooblaščenci tisti,
ki v teh primerih priskrbijo (oz. vsaj poskušajo pridobiti)386 pisne izjave, ki jih nato posredujejo
sodišču.
Ker se v skladu z določbo 137. člena ZPP v zvezi s 7. odst. 142. člena ZPP šteje, da je bila
vročitev opravljena osebno stranki, če je pisanje vročeno zakonitemu zastopniku ali
pooblaščencu, si v praksi sodišča v primerih, ko stranka nima hišnega predalčnika in ji je zato
pisanje nemogoče vročiti po pošti (ima pa pooblaščenca) velikokrat pomagajo tako, da med
postopkom pisanja za stranko vročajo preko pooblaščenca.387
Na podlagi določbe par. 195 nZPO je neposredno vročanje med odvetniki dopustno tudi po
nemškem pravu. Možno je samo v primerih, ko obe stranki zastopa odvetnik. Če so si

Tako tudi Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 345; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht,

383

str. 472.
384

Ni izključeno, da si pooblaščenci dejansko fizično vročajo pisanja. Morajo pa upoštevati minimalne

standarde, ki veljajo za vročanje – izpolnitev vročilnice in predložitev le-te sodišču.
385

Se pa v praksi velikokrat dogaja, da pooblaščenec v vlogi sicer navede, da jo je neposredno poslal

pooblaščencu nasprotne stranke pri tem pa sodišču ne pošlje potrdila (vročilnice) s katerim bi navedeno
dokazoval. Zato se v praksi v teh primerih en izvod vloge še vedno po pošti ali neposredno na naroku
(s strani sodišča), vroči nasprotni stranki.
386

V praksi se pooblaščenci poslužujejo različnih načinov, bodisi, da priče povabijo v svojo pisarno, kjer

le-ta poda pisno izjavo, bodisi, da ji posredujejo poziv na pisno izjavo po pošti.
387

Največkrat gre za vabilo na npr. narok za zaslišanje, ki stranki predhodno ni bilo pravilno vročeno, pa

sodišče zato pisanje za stranko vroči pooblaščencu, le-ta pa stranki.
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pooblaščenci pisanja medsebojno izmenjali388, so dolžni na pisanju, ki ga predložijo sodišču,
označiti, da je šlo za neposredno vročitev. Če odvetniki tega na pisanju ne označijo, to
avtomatično še ne pomeni, da je vročitev obremenjena z napako.389 Mora pa odvetnik sodišču
vročitev dokazati (praviloma s predložitvijo potrdila o prejemu – vročilnico).390

1.3.10 Sodišče
V skladu z določbo 1. odst. 132. člena ZPP se lahko pisanje vroči tudi neposredno na sodišču,
če se stranka oz. drugi udeleženci nahajajo tam. V praksi gre največkrat za primere, ko sodišče
po zaključku naroka vsem prisotnim neposredno vroči vabilo npr. za naslednji narok, ogled,
ipd.391 Pri tem se v literaturi izpostavlja, da v teh primerih pisanja ni treba vročiti v zaprti
kuverti.392 V nemški praksi se izpostavlja, da v primeru, ko naslovnik vročitev pisanja
neposredno na sodišču odkloni, se ne uporabi določba o odklonitvi sprejema, ampak je treba
vročitev pisanja opraviti na drug način (ne uporabi se določba par. 179 nZPO).393
Sodišče pa je v funkciji organa vročitve tudi takrat, ko se vroča z pritrditvijo na sodno desko
(npr. 1. odst. 84. člena, 2. odst. 145. člena, 3. odst. 146. člena ZPP).
Sodni red v 243. členu določa način vročanja pisanj in pošiljk, ki jih vroča sodišče samo (po
sodnem vročevalcu). Po teh določbah se vročitev opravi v skladu s procesnim predpisom kot
osebna vročitev naslovniku. Izjema velja za vročitve odvetniku, za katerega lahko prevzame
sodno pisanje pooblaščeni delavec njegove pisarne, ki pa mora prejem na vročilnici in v knjigi
potrditi s podpisom in odtisom pečatnice odvetniške pisarne. Prevzemnik pa lahko prevzame
388

Pri tem se smiselno uporabljajo določbe o potrditvi prejema. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem,

str. 472.
389

BGH NJW 1954, 172.

390

Enako kot pri vročanju med osebami posebnega zaupanja, je zakonska dolžnost naslovnika, da

pošiljatelju pošlje potrdilo o prejemu. Če odvetnik pisanja ne želi sprejeti oz. ne pošlje potrdila o
prejemu, je treba pisanje vročiti po normalni poti. - Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 472.
391

Navedeno postopanje sodišča predstavlja zavezanost sodišča k ekonomičnemu vodenju postopka,

saj mora sodišče v skladu z 3. odst. 115. člena ZPP če preloži narok, takoj naznaniti kraj in čas novega
naroka. V tovrstnih primerih (ko so stranke, pooblaščenci pa tudi priče prisotni na sodišču) je zato
smiselno takoj bodisi vročiti vabila bodisi stranke z novim terminom seznaniti neposredno na zapisnik.
V tem primeru pa se strankam vabila ne vročajo, ampak se jim izda potrdilo, ki služi izključno
varnostnemu preverjanju ob prihodu na sodišče.
392

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 468.

393

Wenzel v Lüke/Wax, Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung: mit Gerichtsverfassungsgesetz

und Nebengesetzen: Aktualisierungsband ZPO-Reform 2002 und weitere Reformgesetze, 2. izdaja, C.
H. Beck, München 2000, rn3; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 468.
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pisanje tudi osebno v pisarni ali v odpravi sodišča.394

1.4 Subjekt (naslovnik) vročitve
Za nadaljnjo analizo je treba nujno opredeliti tudi, kdo so subjekti vročitve. Da bo vročitev
imela pričakovane pravne učinke je bistveno, da so naslovniki (subjekti) pisanja pravilno
identificirani in označeni. Pri tem je treba pojasniti, da pojma naslovnik pisanja ne gre enačiti
s pojmom prejemnik pisanja. O razlikovanju med naslovnikom in prejemnikom glej podrobneje
pri poglavju 1. Načini vročanja.
Kot smo že izpostavili, je vročanje tesno povezano tudi z dosledno uveljavitvijo načela
ekonomičnosti in hitrosti postopka. Ker vsaka vročitev nekaj stane (pri tem pa ni pomembno
ali gre za sistem oficialnega ali zasebnega vročanja), je za zagotovitev ekonomičnosti395
pomembno, da se (ob ugotovitvi kaj in kako se vroča) opredeli tudi komu se vroča (kdo je
torej subjekt vročitve). Naslovitev tega vprašanja pa je pomembna tudi zaradi dosledne
uveljavitve načela kontradiktornosti (pravice do izjave). Stranke oz. drugih procesnih
udeležencev namreč z vročitvijo lahko zadenejo različne pravne posledice. Zato je nadvse
pomembno, da je s tovrstnimi pisanji seveda seznanjena.
Da bi lahko identificirali kdo so v pravdnem postopku naslovniki pisanj je treba izhajati iz
opredelitve kdo so v postopku procesni subjekti in kakšna je njihova vloga. V postopku namreč
ločimo primarne (glavne) procesne subjekte in sekundarne procesne subjekte. Glavni procesni
subjekti so organi in osebe, ki so v civilnem procesu nosilci z zakonom določenih pravic in
obveznosti (zlasti sodišče in stranke, pa tudi sosporniki). Sekundarni procesni subjekti pa so
vsi tisti, ki ne sodelujejo v lastnem medsebojnem sporu (zakoniti zastopniki, pooblaščenci).396

1.4.1 Pravdne stranke
Civilni pravdni postopek je zgrajen na sistemu dveh strank. V teoriji o pojmu stranke obstajata
dve koncepciji: materialnopravna in procesna. Materialnopravna koncepcija, ki je učila, da je
stranka nosilec pravic in obveznosti v materialnopravnem, razmerju je opuščena. V sodobni
teoriji je uveljavljen čisti procesni pojem stranke. Stranka je tisti, ki zahteva od sodišča pravno

394

O pisanjih in pošiljkah, ki jih vroča sodišče samo, se vodi posebna evidenca v odpravi pošte. Za

odvetnike se vodi posebna knjiga vročanja, ki se vodi po pravilih pošte o vročanju.
395

Pri tem pa seveda ne sme biti poseženo v druga temeljna procesna načela.

396

Ude, Civilno procesno pravo, str. 137-138.
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varstvo določene vsebine, in tisti, proti kateremu tožnik zahteva pravno varstvo.397
Sposobnost biti stranka je pomembna procesna predpostavka, na katero pazi sodišče ves čas
postopka po uradni dolžnosti. Sposobnost biti stranka je sposobnost biti nosilec pravic in
obveznosti v procesnem razmerju.398 V pravdi vedno nastopata dve stranki, zato so pravni
interesi strank praviloma nasprotni. Stranke se v pravdnem postopku označujejo kot tožeča in
tožena stranka oz. tožnik in toženec. Tožnik je stranka, ki od sodišča zahteva zaščito svojih
subjektivnih pravic, toženec pa je stranka, proti kateri se ta zahteva postavi. Le izjemoma se
pravdni postopek vodi v primerih, ko stranki nimata nasprotujočih si interesov, in gre za
primere, ko je za spremembo nekega pravnega razmerja potrebna odločitev sodišča, in ni
dovolj sporazum strank. Takšen primer bi bil npr. sporazumna razveza zakonske zveze.
Tožnik pridobi položaj stranke z vložitvijo tožbe, toženec pa je stranka v postopku proti svoji
volji.399 Položaj stranke se lahko v pravdi pridobi tudi z nasledstvom.
Sosporniki, državni pravobranilec in državni tožilec, ki kot intervenienti nastopijo v pravdi, ki
teče med tretjimi osebami, nimajo položaja strank vendar, pa imajo določena procesna
pooblastila, ki pripadajo strankam.
Sposobnost biti stranka imajo tako fizične in pravne osebe, torej vsi subjekti, ki so lahko po
materialnem pravu nosilci pravic in obveznosti. Fizične osebe pridobijo to sposobnost z
rojstvom, praviloma pa tudi že pred rojstvom. Nasciturus (nerojeni otrok) namreč ima
sposobnost biti stranka pod pogojem, da se rodi živ (nasciturus pro iam nato habetur, quotiens
de commodis eius agitur). ZPP se torej v tem delu sklicuje na pravila materialnega prava glede
tega, kdo je fizična in kdo pravna oseba. Sposobnost biti stranka je torej povezana s pravno
sposobnostjo, in ni odvisna od poslovne sposobnosti.
Poleg fizičnih oseb, ki jim sposobnost biti stranka preneha s smrtjo400, imajo sposobnost biti
stranka tudi vse pravne osebe. Kdo je pravna oseba, je določeno v materialnem pravu (npr.
397

Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 175; Fasching, Lehrbuch des österreichischen

Zivilprozessrechts, str. 167; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 104; Triva, Belajec, Dika,
Gradjansko parnično procesno pravo, str. 231; Ude, Civilno procesno pravo, str. 165; Rosenberg,
Schwab, Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 200.
398

Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 179; Fasching, Lehrbuch des österreichischen

Zivilprozessrechts, str. 172; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 113; Triva, Belajec, Dika,
Gradjansko parnično procesno pravo, str. 236; Ude, Civilno procesno pravo, str. 166; Rosenberg,
Schwab, Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 216.
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Ude, Civilno procesno pravo, str. 166.

400

Od smrti dalje fizične osebe ni več, in zato ne more biti več subjekt procesnih pravic. Neobstoječa

oseba pravde ne more začeti, niti ne kdo drug v njenem imenu. Zato se pomanjkljivosti take narave ne
morejo odpraviti. – sklep VSRS II Ips 157/2000.
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ZGD-1, Zakon o zadrugah, Zakon o ustanovah).
Sposobnost biti stranka je procesna predpostavka, ki mora biti podana ves čas postopka vse
do izdaje sodne odločbe.
Posebni zakoni v določenih primerih podeljujejo državnim organom ali organizacijam
sposobnost, da lahko nastopajo kot stranka v civilni pravdi. Takšen primer je določba 2. odst.
36. člena ZZZDR, na podlagi katere sme vložiti tožbo za razveljavitev zakonske zveze tudi
državni tožilec.
V tretjem odstavku 76. člena ZPP pa je določeno pooblastilo sodišču, da lahko izjemoma s
pravnim učinkom samo v konkretni pravdi prizna lastnost stranke tudi tistim oblikam
združevanja, ki nimajo sposobnosti biti stranka po prvem in drugem odstavku tega člena. Pogoj
za te primere je, da izpolnjujejo glavne pogoje za pridobitev sposobnosti biti stranka, zlasti če
imajo premoženje, na katerega se lahko poseže s prisilno izvršbo. Če sodišče prizna takšni
obliki združevanja sposobnost biti stranka, v postopku zoper tak sklep ni posebne pritožbe.

1.4.2 Sosporniki
Na tem mestu je treba izpostaviti tudi možnost, da lahko v postopku sodeluje tudi več strank
(t.i. sosporništvo) – 191. člen ZPP. Pri tem pa ni pomembno ali gre za sosporništvo na aktivni
ali pasivni strani. Sosporništvo v bistvu pomeni združevanje procesnih subjektov na strani
pravdnih strank.401
Določba 191. člena ZPP določa različne možnosti in predpostavke, pod katerimi lahko v eni
pravdi bodisi na aktivni bodisi na pasivni strani sodeluje več fizičnih ali pravnih oseb402. Do
sosporništva lahko pride že v trenutku vložitve tožbe403. Pod pogoji, ki jih določa 191. člen, pa
lahko pride do sosporništva tudi med postopkom404. Za sosporništvo na aktivni strani ob vložitvi
tožbe gre v primeru, ko več sospornikov skupaj vloži tožbo, oz. na pasivni strani, če je več
sospornikov toženih z eno tožbo.

401

Ude, Civilno procesno pravo, str. 231; Triva/Belajec/Dika, Građansko parnično procesno pravo, 357;

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 287; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ,
str. 305; Musielak, Grundkurs ZPO, 9. izdaja, Verlag C.H. Beck, München, 2007, str. 217; Lüke,
Zivilprozessrecht, str. 425.
402

O aktivnem sosporništvu govorimo takrat, kadar tožbo skupaj vloži več tožnikov, o pasivnem

sosporništvu pa takrat, kadar je skupaj toženih več tožencev. – Tako tudi Betetto v Ude et al.; Pravdni
postopek, 2. knjiga, str. 237.
403

T. i. začetno sosporništvo.

404

T. i. naknadno sosporništvo.
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Poudariti je treba, da mora sodišče tudi v primeru sosporništva paziti na splošne procesne
predpostavke, saj mora imeti vsak od sospornikov sposobnost biti stranka, procesno
sposobnost (oz. mora biti zastopan po zakonitem zastopniku) itd.405

1.4.2.1 Vrste sosporništva
ZPP loči med materialnim sosporništvom (1. tč. 1. odst. 191. člena ZPP) in formalnim
sosporništvom (2. tč. 1. odst. 191. člena ZPP).
Materialni sosporniki so glede na predmet spora v pravni skupnosti ali pa se njihove pravice in
obveznosti opirajo na isto dejansko in pravno podlago (idem factum, idem ius) oz. če gre za
solidarne terjatve ali solidarne obveznosti. Pravna skupnost več oseb glede na predmet spora
obstaja na primer v primeru skupne lastnine (npr. zakonska zveza), solastnine itd.406
V skladu z določbo 49. člena ZPP je možno v primeru, ko za vse tožene stranke (ki so materialni
sosporniki) ni pristojno isto krajevno sodišče, tožbo vložiti pri sodišču, ki je krajevno pristojno
za enega od toženih materialnih sospornikov. V primeru, ko gre za materialno sosporništvo
med glavnim zavezancem in porokom, je krajevno pristojno tisto sodišče, ki je krajevno
pristojno za posameznega glavnega zavezanca.
Za formalno sosporništvo gre, ko so predmet spora zahtevki oz. obveznosti iste vrste, ki se
opirajo na bistveno istovrstno dejansko in pravno podlago (simile factum, simile ius), vendar
pod pogojem, da velja stvarna in krajevna pristojnost istega sodišča za vsak zahtevek in za
vsako toženo stranko.
Poudariti je treba, da je pri formalnem in materialnem sosporništvu vsak od sospornikov
samostojna stranka v pravdi.407 Posamezna dejanja ali opustitve enega od sospornikov niti ne
koristijo niti ne škodijo drugim sospornikom.
Vsak od formalnih sospornikov ima pravico, da opravlja posamezna dispozitivna procesna
dejanja, kar pomeni tudi, da za vsakega sospornika posebej tečejo prekluzivni in zastaralni
roki. Postopek se lahko prekine tudi zoper posameznega formalnega sospornika. Zoper
405

Pri tem pa je treba ločiti situacijo, ko niso podane procesne predpostavke za sosporništvo. Betettova

poudarja, da sodišče zaradi pomanjkanja procesnih predpostavk za sosporništvo tožbe ne zavrže, ampak
ločeno obravnava posamezne zahtevke iste tožbe. – Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga,
str. 237.
406
407

Prim. Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 124.
Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 239; Rosenberg/Schwab/Gottwald,

Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 289; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 426; Rechberger/Simotta,
Zivilprozessrecht, str. 126.
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posameznega formalnega sospornika lahko sodišče odloči z različno odločitvijo, tako lahko npr.
zavrne tožbeni zahtevek zgolj zoper posameznega formalnega sospornika. Vsak formalni
sospornik lahko uveljavlja ugovore, ki veljajo samo zanj in koristijo samo njemu, lahko npr.
ugovarja zastaranje, vloži nasprotno tožbo, sklene sodno poravnavo, umakne tožbo, pripozna
tožbeni zahtevek, spremeni tožbo, vloži pravno sredstvo. Ta pravila pa ne veljajo za enotne
sospornike.
Do sosporništva lahko pride tudi, če drug zakon tako določa (t. i. zakonito sosporništvo). ZPP
ga npr. določa v 193. členu (glavna intervencija).408
Kot smo že omenili, lahko pride do sosporništva tudi med postopkom, vendar le do konca
glavne obravnave. Za takšen primer gre npr. v primeru smrti stranke, ko na njeno mesto
vstopijo njeni univerzalni pravni nasledniki (dediči). Pri tem pa ZPP izrecno določa dodaten
pogoj v primeru, ko se tožba spremeni tako, da se razširi na novega toženca. V tem primeru
se zahteva privolitev novega toženca409. V teoriji410 in sodni praksi411 je zaslediti enotno stališče,
da je treba vedno spoštovati pravico toženca, da se upre razširitvi tožbe in da sodišče privolitve
ne more nadomestiti s svojim sklepom. Privolitev toženca pa ni potrebna, če se na aktivni
strani tožniku pridruži nov tožnik (glej tudi VSK sodba in sklep I Cp 1124/2004 ).
V primeru, ko pride do spremembe strank na aktivni oz. pasivni strani, velja splošno pravilo,
da mora tisti, ki se pridruži tožbi oziroma na kogar se tožba razširi, prevzeti pravdo v tistem
stanju, v katerem je, ko stopi vanjo (3. odst. 191. člena ZPP).
V zvezi s sosporništvom je treba omeniti tudi določbo 192. člena ZPP, ki tožniku omogoča, da
hkrati podrejeno toži več toženih strank (eventualna subjektivna kumulacija, eventualno
sosporništvo), kar pripomore k hitrosti in ekonomičnosti postopka. Na ta način se tožnik v
primeru neuspeha zoper eno toženo stranko izogne vložitvi nove tožbe (in s tem dodatnim
stroškom) zoper drugo toženo stranko412. Prav tako se izognemo ponavljanju dokazov (npr.
408

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 131, izpostavlja, da je zakonito sosporništvo največkrat

materialno sosporništvo.
409

Gre za primer t. i. naknadnega sosporništva.

410

Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, Zakon s komentarjem, 2. knjiga, str. 242, ki poudarja, da je

razlog takemu stališču določba, da mora naknadni sospornik pravdo prevzeti v stanju, v kakršnem je (3.
odstavek 191. člena ZPP). Enako Betetto, Procesni institut sosporništva glede na predpostavke in čas
nastanka, Pravnik, št. 10/12, 1994, str. 479.
411

Npr. VSL sklep II Cp 464/99: po določbi 2. odst. 196. čl. ZPP/77 se sicer do konca glavne obravnave

tožba lahko razširi na novega toženca, vendar je potrebna njegova privolitev. Te njegove privolitve
sodišče v nobenem primeru ne more in ne sme suplirati.
412

Ude poudarja, da bo tožnik uporabil ta institut predvsem v primerih, ko dejansko ali pravno ni jasna

pasivna legitimacija toženca. – Ude, ibidem, str. 235. Smiselno enako tudi Betetto v Ude et al., Pravdni
postopek, 2. knjiga, str. 244.
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zaslišanju prič, postavitvi izvedenca, zaslišanju strank), tožnik pa si zavaruje tudi nastop
zastaralnega oz. drugih prekluzivnih rokov.413
V primeru ko je tožbeni zahtevek postavljen zoper drugo, tretjo in naslednjo toženo stranko
podrejeno, bo sodišče o teh zahtevkih odločilo šele potem, ko bo pravnomočno zavrnjen
predhodno postavljeni zahtevek zoper toženo stranko, ki je bila v tožbi navedena pred njim.
Druga možnost pa je, da se lahko v enem postopku skupno obravnavajo zahtevki, postavljeni
zoper vse tožene stranke, pri čemer pa je lahko tožbeni zahtevek utemeljen samo zoper eno
izmed toženih strank.414
Med pravdo lahko tožeča stranka zoper vsako od podrejeno toženih strank (seveda pod pogoji
iz 188. člena ZPP) umakne tožbo oz. se tožbenemu zahtevku odpove, lahko pa tožbo v skladu
z določbami 184. člena in nasl. členi ZPP tudi spremeni. Poudariti je treba, da nastop
prekluzivnega roka zoper eno od toženih strank ne vpliva na rok, ki velja za druge tožene
stranke. V primeru subjektivne kumulacije prekinitev postopka zoper eno toženo stranko ne
vpliva na tek pravde zoper druge oz. zoper posameznega drugega toženca.
Glede na procesni položaj v pravdi so lahko sosporniki navadni ali enotni.
Položaj sospornikov v pravdi je odvisen od njihovega materialnopravnega položaja. Njihova
samostojnost je obratno sorazmerna z njihovo povezanostjo v materialnopravnem odnosu. Bolj
kot so povezani materialnopravno, manjša je njihova samostojnost v pravdi. Kadar gre za
navadno sosporništvo, ureja položaj sospornikov določba 195. člena ZPP. Vsak od navadnih
sospornikov je v pravdi samostojna stranka in njegova dejanja ali opustitve niti ne koristijo niti
ne škodijo ostalim sospornikom.415
To pomeni, da je za navadno sosporništvo značilno, da so sosporniki neodvisni in samostojni v
svojih procesnih dejanjih. Vsak od navadnih sospornikov ima možnost, da sam opravlja
dispozitivna procesna dejanja, za vsakega od posameznih navadnih sospornikov posebej tečejo
413

Prim. Ude, Civilno procesno pravo, str. 231.
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Prim. Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 247, ki izpostavlja, da sta po ZPP dopustni

obe možnosti. Tako tudi sklep VSL I Cpg 260/2006, kjer je sodišče zavzelo naslednje stališče: V ZPP je
predviden le vrstni red odločanja o tako postavljenih zahtevkih, ne pa tudi vrstni red njihovega
obravnavanja. Sukcesivnost pri odločanju o obeh zahtevkih (primarno in podrejeno postavljenem) ne
pomeni, da je izključeno skupno razpravljanje.
Zgolj dejstvo, da prvostopno sodišče ni odločilo o umiku tožbe po podrejenem tožbenem zahtevku, še
ne dokazuje, da tega ni obravnavalo. Tega tudi ne dokazuje priglašena intervencija Z. T. ter dejstvo, da
s priglasitvijo stranske intervencije ni uspela.
415

Pri tem pa Betetto poudarja, da je mogoče zatrjevanje nekega dejstva, ki je skupno vsem

sospornikom, upoštevati tudi v korist drugih navadnih sospornikov. – Betetto, Procesni institut
sosporništva glede na učinke, Pravnik, št. 1/3, 1995, str. 91.
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prekluzivni in zastaralni roki.416 Pravdni postopek se lahko prekine tudi samo glede
posameznega navadnega sospornika. Sodišče lahko zavrže tožbo glede posameznega
sospornika, vsak od navadnih sospornikov lahko ugovarja iz razlogov, ki se nanašajo samo nanj
in koristijo samo njemu (npr. ugovor zastaranja, pobotni ugovor). Vsak od navadnih
sospornikov lahko vloži nasprotno tožbo, sklene sodno poravnavo, umakne tožbo, tožbo
spremeni, pripozna tožbeni zahtevek, vloži pravno sredstvo, lahko pa se pravnemu sredstvu
tudi odpove.417
Ne glede na ta poseben položaj navadnih sospornikov pa sodišče v okviru glavne obravnave
odloča glede pravic in obveznosti vseh sospornikov in praviloma odloči z eno samo sodbo, ni
pa izključena možnost, da ločeno razpravlja glede na posamezne sospornike, če je to
upravičeno zaradi učinkovitejšega vodenja postopka.418
Če so samo zahtevki posameznih sospornikov glede na posamezne druge sospornike zreli za
razsojo, lahko sodišče odloči samo v tistem delu, ki se nanaša na posamezne sospornike.
Drugače kot pri navadnem sosporništvu velja v primeru enotnega sosporništva. Gre za posebno
vrsto sosporništva urejeno v 196. členu ZPP. Enotno sosporništvo je možno tako na aktivni kot
na pasivni strani in lahko nastane na podlagi zakona ali glede na naravo pravnega razmerja,
ker se lahko spor reši samo na enak način zoper vse sospornike, ki so udeleženi v pravdi bodisi
kot tožniki bodisi kot tožene stranke.
Enotni sosporniki so v pravdi tako tesno povezani, da se štejejo kot enotna pravdna stranka.
Takšen položaj je posledica dejstva, da se lahko spor za vse sospornike reši le na enak način.
V primeru, ko gre za enotno sosporništvo, sodišče ne more odločiti drugače zoper
posameznega enotnega sospornika (npr. v primeru ko zakoniti dediči zahtevajo ugotovitev
ničnosti oporoke, skupni lastniki, ki tožijo ali so toženi v zvezi s skupnim premoženjem, itd.).419
Pri enotnih sospornikih sodišče vodi enoten postopek zoper vse sospornike, dejanja

416

Tako npr. VSL sklep II Cp 86/2000: če toženca nista enotna sospornika, je mogoče pogoje za izdajo

zamudne sodbe presojati ločeno za vsako stranko; VSL sklep I Cpg 1195/99: vsak navadni sospornik je
v pravdi samostojna stranka, zato njegova dejanja in opustitve ne koristijo in ne škodujejo drugim
sospornikom. Za vsakega izmed njih je možna tudi drugačna odločba.
417

Prim. Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 251, 252, Juhart, Civilno procesno pravo

FLRJ, str. 310.
418

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 291.

419

Glej tudi Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 255, in Rosenberg/Schwab/Gottwald,

Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 293, in tam naštete primere.
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posameznega sospornika pa se raztezajo tudi na ostale sospornike.420 Npr. če vloži odgovor na
tožbo eden od več enotnih sospornikov, se šteje, kot da so vsi podali odgovor na tožbo. Sodišče
tudi ne more izdati sodbe na podlagi pripoznave, če niso pripoznali tožbenega zahtevka vsi
pasivni sosporniki421, tudi se ne more izdati zamudna sodba v primeru, če eden od pasivnih
sospornikov na tožbo odgovori. Sodišče ne more odločiti z delno sodbo zoper posameznega
pasivnega sospornika. Tudi za sklenitev sodne poravnave je potreben sporazum in pristanek
vseh aktivnih in pasivnih sospornikov. Prav tako vložitev pravnega sredstva (pritožba, revizija,
predlog za obnovo postopka), ki ga vloži eden od posameznih enotnih sospornikov, učinkuje
tudi za vse preostale enotne sospornike.422
Posebna vrsta enotnega sosporništva je nujno in enotno sosporništvo. V primeru ko morajo
biti v pravdi zajete vse osebe, zoper katere se lahko spor reši samo na enak način, govorimo
o t. i. nujnem in enotnem sosporništvu. V primeru ko ena od teh oseb ni zajeta v pravdi,
pa spada v krog nujnih sospornikov, se šteje, da takšna pravdna stranka nima sposobnosti biti
stranka, saj se samo vse osebe skupaj štejejo kot enotna stranka in je treba v takem primeru
tožbo zavreči. V teoriji je zaslediti tudi stališče, da v takem primeru pravdna stranka ni stvarno
legitimirana (govorimo o stvarni legitimaciji na aktivni ali na pasivni strani). V tem primeru pa
bi bilo treba tožbeni zahtevek zavrniti, ker se lahko spor reši samo ob sodelovanju vseh oseb
kot nujnih sospornikov.423
Navedena pravila, ki veljajo za sosporništvo je zato treba dosledno upoštevati tudi pri vročanju.
Kadar nastopa kot pravdna stranka več enotnih sospornikov, je namreč možna situacija, ko jim
sodba ni vročena istočasno (bodisi zaradi tega ker se njihovo prebivališče oz. sedež ne nahaja
v istem mestu ali pa ker je kateri od njih odsoten in pisanja takoj ne sprejme). V tem primeru
420

Pri tem pa Ude poudarja, da imajo tak učinek le aktivna in koristna dejanja. – Ude, Civilno procesno

pravo, str. 233. Ne glede na to pa lahko vsak posamezen enotni sospornik umakne tožbo, pri tem pa
umik ne učinkuje za druge enotne sospornike. – Triva/Belajec/Dika, Građansko parnično procesno pravo,
str. 380, Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 314.
421

VSL sklep II Cp 200/2009: v primeru enotnega in nujnega sosporništva pripoznava enega sospornika

nima pravnega učinka in sodbe na podlagi pripoznave ni mogoče izdati.
422

Prim. sklep VSRS II Ips 315/2001: V primeru različnih pravdnih dejanj enotnih sospornikov velja

načelo najugodnejšega dejanja. To je tisto dejanje, ki omogoči rešitev spora na enak način za vse
sospornike. Na strani tožene stranke je pri koliziji pripoznave in prerekanja tožbenega zahtevka
ugodnejše pravdno dejanje prerekanje, ker lahko pripelje do zavrnitve tožbenega zahtevka proti vsem
tožencem. To pa pomeni, da je v tej pravdni zadevi prerekanje sedme toženke učinkovalo tudi na položaj
ostalih toženih sodedičev, čeprav so pred tem pripoznali tožbeni zahtevek.
423

Tako npr. sodba VSL I Cp 794/99: če sta na strani tožene stranke dve pravni osebi po materialnem

pravu nujna sospornika, je treba tožbeni zahtevek proti samo eni stranki zavrniti, ker ni bila tožena prava
stranka. Kasnejši vstop v pravdo drugega nujnega sospornika kot stranskega intervenienta na stvari
ničesar ne spremeni. Prim. Betetto v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 256.
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se roki za opravo posameznih procesnih dejanj podaljšajo tudi za tiste enotne sospornike,
katerim so roki že potekli od trenutka vročitve odločitve sodišča. To pomeni, da lahko vložijo
pravno sredstvo tudi tisti enotni sosporniki, ki jim je že potekel rok za vložitev pravnega
sredstva, in sicer tako dolgo, dokler ne preteče rok za zadnjega enotnega sospornika, torej
tistega, ki mu je bila zadnjemu vročena odločitev sodišča.424 Ta določba velja tako za sodne
kot tudi zakonske roke (197. člen ZPP).

1.4.3 Stranska intervencija
Kdor ima pravni interes, da v pravdi, ki teče med drugimi, zmaga ena od strank, se lahko
pridruži tej stranki (1. odst. 199. člena ZPP).
Intervenient je samostojni procesni subjekt, ki se pod določenimi pogoji (ki jih določa 199.
člen ZPP) pridruži eni od strank. Ločimo stranskega in sosporniškega intervenienta. Pri
tem je treba poudariti, da stranski intervenient nima položaja stranke425. Tudi intervenient mora
izpolnjevati temeljne procesne predpostavke, ki veljajo za stranko, tj. mora imeti sposobnost
biti stranka in pravdno (procesno) sposobnost.426
Pogoj, da lahko tretja oseba vstopi v pravdo kot intervenient, je, da ima pravni interes, da
stranka, ki se ji pridružuje, zmaga v pravdi.427,428 Intervenient mora obstoj intervencijskega
interesa dokazati z verjetnostjo.429
Pravni interes tretje osebe, da vstopi v pravdo in se pridruži eni od strank kot intervenient, je
npr. podan v primeru, kadar so njene pravice in obveznosti odvisne od odločitve v sporu.430
Npr. zavarovalnica ima pravni interes, da se kot intervenient vključi v pravdo na strani svojega
424

Prim. Sklep I Up 799/2001.

425

Glej tudi sklep VIII R 34/2007. Enako Ude v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 266;

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 139.
426

Tako tudi VSC sklep Cp 122/2008. Enako: Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 303;

Ude v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 266.
427

Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 317; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str.

304; Ude v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 266. Zgolj ekonomski interes ne zadostuje. –
Hüβtege v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 124; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 430.
428

Tako npr. VSL sklep I Cp 1523/2009: Intervencijski interes je podan, če ima intervenient pravno korist

od tega, da v pravdi zmaga ena od strank, to pa pomeni, da je intervenient do stranke, ki se ji hoče
pridružiti, v takšnem pravnem razmerju, da bi neugodna odločba vplivala na razmerje med njima.
429

Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 318; Ude v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 270.

430

Ude poudarja, da je pravni interes podan, če je intervenient s stranko v materialnopravnem razmerju,

tako da utegne sodba neposredno ali posredno vplivati na njegov pravni položaj. – Ude, Civilno procesno
pravo, str. 237.
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zavarovanca, ki je tožen zaradi povrnitve odškodninske odgovornosti, ki jo je povzročil kot
voznik motornega vozila, njegovo vozilo pa je zavarovano pri zavarovalnici, ki se sedaj vključuje
kot intervenient. Tudi investitor gradnje ima npr. pravni interes, da se vključi kot intervenient
na strani izvajalca gradnje.431
Intervenient lahko vstopi v pravdo v trenutku, ko se tožba vloži, ves čas med postopkom na
prvi stopnji, pa tudi na drugi stopnji, prav tako pa tudi v postopku z izrednim pravnim
sredstvom (revizija, obnova postopka).
ZPP v 200. členu daje pravico vsaki od strank, da zahteva, da sodišče ne dovoli intervencije,
kajti tudi pravdne stranke lahko imajo svoj interes, zaradi katerega lahko nasprotujejo
intervenciji.432 Stranke lahko to napravijo tudi zato, ker štejejo, da intervenient nima pravnega
interesa, da sodeluje v pravdi v tem svojstvu. Že iz tega stališča je bistveno, da se priglasitev
stranske intervencije osebno vroči pravdnim strankam.
Kljub pravicam strank do izjave v zvezi s priglašeno stransko intervencijo, je sodišče dolžno po
uradni dolžnosti paziti na to, da ima intervenient pravni interes, da sodeluje na strani ene izmed
strank v pravdi. Predsednik senata je pristojen, da odloči o dovolitvi intervencije, pri čemer to
lahko napravi v teku priprav na glavno obravnavo (glej 270. člen ZPP) pa vse do naroka za
glavno obravnavo, tudi na poravnalnem naroku oz. na prvem naroku za glavno obravnavo.
Sodišče pa ni vezano na izjavo stranke, s katero le-ta oporeka intervenciji, saj samo odloča o
tem, ali bo (ne)dopustilo intervencijo. V primeru, ko sodišče dopusti intervencijo, zoper tak
sklep ni posebne pritožbe. Stranka se bo proti tej odločitvi lahko pritožila skupaj s pritožbo
proti sodbi (3. odst. 200. člena ZPP).433
Sodišče ne bo dovolilo sodelovanje intervenienta, če ugotovi, da intervenient nima pravnega
interesa za sodelovanje v pravdi. Predlog intervenienta, da se mu dovoli sodelovanje v sodnem
postopku, lahko sodišče zavrne, tudi preden se stranke o tem izjasnijo. Zoper sklep o zavrnitvi
intervencije se lahko intervenient pritoži.434 Sicer pa lahko sodnik dovoli intervencijo tretji osebi
431
432

Glej tudi številne primere, navedene v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 267-269.
Govorimo

o

t.

i.

intervencijskem

sporu.

–

Ude,

Civilno

procesno

pravo,

str.

237;

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 305.
433

Podrobneje glej VSK sodba in sklep I Cp 1471/2006.

434

Ker na sklepe procesnega vodstva sodišče ni vezano, ti tudi ne postanejo pravnomočni, dokler ni

pravda pravnomočno končana, in zato zoper takšne sklepe tudi ni posebne pritožbe. V 3. odstavku 200.
člena ZPP je sicer določeno, da zoper odločbo, s katero sodišče dopusti intervencijo, ni posebne pritožbe.
S sklepanjem po nasprotnem razlogovanju (argumentum a contrario) pa sodišče druge stopnje
ugotavlja, da je po ZPP dopustna posebna pritožba zoper zavrnitev predloga za udeležbo stranskega
intervenienta v pravdi, kar dokazuje, da ZPP sklepa v zvezi s stransko intervencijo ne šteje med sklepe
procesnega vodstva, saj bi bilo sicer določilo v 3. odstavku 200. člena odveč, ker zoper sklepe
procesnega vodstva ni posebne pritožbe. – VSL sklep III Cp 1047/2009.
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tudi takrat, kadar se pravdne stranke s tem ne strinjajo.
Potem ko intervenient izjavi, da želi sodelovati v pravdi, lahko opravlja vsa procesna dejanja,
vse do pravnomočnosti odločitve o tem, da se intervencija dovoli.435 Procesna dejanja
intervenienta bodo veljala samo, kadar niso v nasprotju s procesnimi dejanji stranke, ki se ji
pridružuje436, seveda pod pogojem, da je intervencija dovoljena.437
Položaj intervenienta v pravdi ureja 201. člen ZPP. Intervenient lahko opravlja procesna dejanja
samo v rokih, ki veljajo za stranko, ki se ji je pridružil438. Navedeno je treba upoštevati tudi pri
vročanju. V kolikor bi intervenient opravil procesna dejanja po preteku roka, ki velja za stranko
(kljub temu, da bi vlogo prejel kasneje kot stranka), v takem primeru procesna dejanja ne bi
imela pravnega učinka (npr. v kolikor bi intervenient prepozno ugovarjal krajevno nepristojnost,
ugovor stvarne nepristojnosti itd.).
Če je intervenient vstopil v pravdo do pravnomočnosti odločbe o tožbenem zahtevku, ima
pravico vložiti tudi izredno pravno sredstvo. Intervenient pa ne more vložiti pravnega sredstva,
če se mu je stranka odpovedala.439
V kolikor bo sodišče dovolilo intervencijo, sodišče intervenienta vabi na naroke, vroča mu vloge
strank, vroči se mu tudi odločitev sodišča (sklep, sodba).440 Pri tem je treba poudariti, da se
odločitev sodišča nikoli ne nanaša na intervenienta, saj intervenient ni stranka v postopku.441
V kolikor sodišče intervencije ne bo dovolilo, mora počakati na pravnomočnost sklepa, s katerim
se intervencija ne dovoli, na podlagi tega pa lahko sodišče zavrže izredno pravno sredstvo, ki
435

Enako kot stranka, kateri se je pridružil, ima vse procesne pravice glede vročanja vlog strank in vabil

na naroke. – VSM sklep I Cpg 125/2004.
436

Štejejo torej samo koristna dejanja. Ne more pa intervenient razpolagati z zahtevkom. – Ude, Civilno

procesno

pravo,

str.

238;

Ude

et

al.,

Pravdni

postopek,

2.

knjiga,

str.

273;

Enako

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 307, ki poudarja, da je intervenient samo
pomočnik stranke.
437

Bodisi da je višje sodišče spremenilo odločbo sodišča prve stopnje o zavrnitvi intervencije bodisi da

je bila intervencija že od začetka dovoljena.
438

Tako tudi sklep II Ips 289/95, iz katerega izhaja, da je v primeru, ko je stranka sodbo druge stopnje

prejela prej kot intervenient, pa intervenient pri vložitvi revizije tega ni upošteval, stranski intervenient
vložil revizijo prepozno.
439

Ude poudarja, da lahko stranka, ki se ne strinja z vložitvijo pravnega sredstva, ki ga je vložil

intervenient, le-tega umakne. – Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 275.
440

Tako tudi Ude v Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 274; Hüβtege v Thomas/Putzo, ZPO

Kommentar, str. 125.
441

Hüβtege v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 125; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht,

16. izdaja, str. 309.
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ga je vložila oseba, katere intervencija ni bila dovoljena.
Če intervenient vloži pravno sredstvo, se izvod njegove vloge vroči tudi stranki, ki se ji je
pridružil.
Intervenient lahko opravlja tista procesna dejanja, ki so v interesu stranke, ki se ji je pridružil.
Tako lahko intervenient z vlogami in izjavami na zapisnik pri sodišču navaja dejstva in ponuja
dokaze, ki naj doprinesejo k ugotovitvi dejanskega stanja, ki je pomembno za odločitev.
Intervenient lahko predlaga izvedbo dokaza, lahko postavlja ugovore materialnopravne narave,
ki jih seveda lahko postavi tudi stranka, ki se ji je pridružil (npr. pomanjkanje aktivne ali pasivne
legitimacije pravdnih strank, ugovor zastaranja itd.), kot tudi ugovore procesnopravne narave
(npr. vprašanje pristojnosti, vprašanja drugih procesnih predpostavk (npr. litispendenca, res
iudicata)). Pri tem pa lahko intervenient postavlja ugovore procesnopravne narave samo v
okviru zahtevka in interesa stranke, ki se ji je pridružil. Ta procesna dejanja intervenient
opravlja v svojem imenu, pri čemer pa njihov učinek velja enako, kot če bi jih napravila stranka
sama. V kolikor procesna dejanja intervenienta stranka prekliče oz. z njimi ne soglaša, jih
sodišče ne bo povzelo oz. tudi ne bo izvedlo dokazov, ki jih predlaga intervenient, zlasti če
zaključi, da dokazi, ki jih je predložil intervenient, ne doprinesejo k ugotovitvi dejanskega stanja
in pravilni materialnopravni odločitvi. Če stranka, ki se ji je pridružil intervenient, izgubi pravdo,
intervenienta ni mogoče zavezati na povrnitev stroškov nasprotni stranki.442 Lahko pa se
intervenientu dosodijo pravdni stroški v breme stranke, ki je izgubila spor443. Intervenient je
tudi lahko zaslišan kot priča.444
Intervenient pa nima pravic za opravljanje dispozitivnih procesnih dejanj (npr. umik tožbe,
odpoved tožbenemu zahtevku, pripoznava tožbenega zahtevka, sprememba tožbe, odpoved
pravici do pritožbe), kajti to so pravice, ki pripadajo samo stranki, ki lahko razpolaga z
zahtevkom.445
Pod pogoji, ki so predvideni v petem odstavku 201. člena ZPP, lahko intervenient vstopi v
pravdo kot stranka na mesto stranke, ki se ji je pridružil. Pogoj za vstop intervenienta je

442

Razen ko gre za t. i. separatne stroške, ki nastanejo po krivdi intervenienta. – Ude et al., Pravdni

postopek, 2. knjiga, str. 277.
443

Ne pa tudi v breme stranke, ki se ji je intervenient pridružil. Upravičenje intervenienta do povrnitve

stroškov postopka je vezano na uspeh stranke, ki se ji je v pravdi pridružil. Drugače je seveda v primeru,
ko intervenient vstopi v pravdo kot stranka, na mesto stranke, ki se ji je pridružil (glej tudi sklep VSM I
Cp 1989/2008).
444

Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 275.

445

Ude, Civilno procesno pravo, str. 239; Hüβtege v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 125; Ude et

al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 273; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str.
308.
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soglasje obeh pravdnih strank. V tem primeru mora intervenient prevzeti pravdo v tistem
stanju, v katerem je, ko stopi vanjo.
Upoštevaje gornja teoretična izhodišča je treba tudi intervenientu pisanja vročati osebno, po
drugi strani pa je treba tudi pisanja intervenienta strankam vročati osebno, saj ima stranka
vedno možnost, da kot »gospodar postopka« opravlja procesna dejanja, ki so nasprotna
intervenientovim.
Posebna vrsta intervencije je t.i. sosporniška intervencija, ki jo ureja 202. člen ZPP. Kot
intervenient namreč lahko vstopi v pravdo tudi oseba, na katero se sodna odločba neposredno
nanaša.446 To je lahko samo oseba, ki bi, v primeru, da je stranka v postopku, v pravdi imela
položaj enotnega sospornika. Npr. če obstaja več solastnikov enega stanovanja, je vsak od
solastnikov upravičen, da najemniku odpove najemno pogodbo in zahteva njegovo izselitev.
Zaradi tega ker se tožbeni zahtevek glasi na vse solastnike, lahko vsak od solastnikov stopi v
pravdo kot intervenient na strani tožnika (solastnika) in ima v tej pravdi položaj enotnega
sospornika.
Glede na pravni položaj sosporniškega intervenienta lahko le-ta opravlja dispozitivna procesna
dejanja.447 V primeru nasprotja med intervenientovimi dejanji in dejanji stranke veljajo
pozitivna in najkoristnejša dejanja.448 To pomeni, da lahko sosporniški intervenient tudi proti
volji stranke, ki se ji je pridružil, opravlja procesna dejanja, ki lahko stranki koristijo.
Tudi v primeru sosporniške intervencije se sodba ne bo glasila na intervenienta, vendar pa
sodba učinkuje tudi zanj.449 S sodbo se mu ne more ničesar dosoditi, lahko pa se ga zaveže na
plačilo pravdnih stroškov nasprotniku stranke, ki se ji je pridružil v sporu.450 Intervenient s
položajem enotnega sospornika se lahko vključi v pravdo tudi po pravnomočnosti odločitve o
tožbenem zahtevku v pravdi, v kateri ni sodeloval.

446

Neposredno se lahko nanaša le na osebo, na katero se razteza pravni učinek sodbe, tako da ga

zajame v svoje subjektivne meje – Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 320; Ude, Civilno procesno
pravo, str. 239, Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 278.
447

Ima vse pravice in pooblastila, ki jih imajo enotni sosporniki. Sosporniški intervenient je lahko npr.

zaslišan kot stranka.
448

Ude, Civilno procesno pravo, str. 240.

449

Nanj se razteza pravnomočnost in subjektivne meje pravnomočnosti. – Ude, Civilno procesno pravo,

str. 239; Ude et al., Pravdni postopek, 2. knjiga, str. 279.
450

Sosporniški intervenient ima položaj stranke, zato je lahko obsojen na povračilo stroškov po načelu

uspeha in stroškov po načelu krivde. – Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 320; Ude et al., Pravdni
postopek, 2. knjiga, str. 280.
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1.4.4 Pooblaščenci
Pooblaščenec je oseba, ki v imenu in na račun stranke v mejah pooblastila opravlja procesna
dejanja.451 Stranka, ki je pravdno sposobna, lahko osebno opravlja vsa procesna dejanja v
postopku, lahko pa se odloči, da namesto nje procesna dejanja opravlja pooblaščenec.
Pooblaščenec za razliko od zakonitega zastopnika izvršuje procesna dejanja na podlagi in v
mejah pooblastila, ki mu ga da stranka. Obseg pooblastila za zastopanje torej vedno določi
stranka. Tako lahko stranka določi, da lahko pooblaščenec opravlja vsa procesna dejanja, ali
pa omeji obseg pooblastila.452 Glede na to, da je lahko obseg pooblastila omejen, mora sodišče
po uradni dolžnosti paziti na to, da pooblaščenec opravlja samo dejanja, za katera ima
pooblastilo.453 Tudi v tem oziru je treba ločiti položaj pooblaščenca, ki je odvetnik, in
pooblaščenca, ki ni odvetnik.
Pooblaščenec, razen izjeme, predvidene v tretjem odstavku 86. člena ZPP, je lahko vsaka
oseba, ki je popolnoma poslovno sposobna.
Zastavlja se tudi vprašanje, ali je lahko pooblaščenec v pravdnem postopku pravna oseba.
Glede na izrecno določbo 4. odst. 87. člena ZPP je lahko pooblaščenec samo odvetniška družba,
ne pa tudi druga pravna oseba. Tako npr. ne more biti opravljena vročitev pooblaščencu, ki je
pravna oseba in ni hkrati odvetniška družba. V praksi so znani primeri, ko stranke zastopajo
različne družbe, ki se ukvarjajo z izterjajo ali uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov. Vročitev
se v teh primerih ne more opraviti pooblaščencu – pravni osebi, ampak neposredno stranki.454
Ne glede na to, pa lahko stranka, ki je zastopana po pooblaščencu, vedno pred sodiščem daje
izjave poleg svojega pooblaščenca. Hkrati pa je možno, da sodišče od stranke zahteva, da se
kljub zastopanju po pooblaščencu pred sodiščem sama izjavi o dejstvih, ki jih je treba ugotoviti
451

Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 193; Fasching, Lehrbuch des österreichischen

Zivilprozessrechts, str. 216; Triva, Belajec, Dika, Gradjansko parnično procesno pravo, str. 260; Ude,
Civilno procesno pravo, str. 178; Rosenberg, Schwab, Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 292;
Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 151.
452

Pooblastilno razmerje med pooblastiteljem in pooblaščencem se vzpostavi na podlagi pogodbe, gre

za mandatno razmerje.
453

Pri tem pa je sodna praksa v sklepu VSL II Cp 1622/2005 že zavzela stališče, da omejitev v

pooblastilu, v katerem je navedeno, da pooblastilo ne velja za sprejem opominov za plačilo sodne takse,
ni veljavna, zato je ni mogoče upoštevati. Kadar ima stranka pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu,
če ni v ZPP drugače določeno (1. odst. 137. čl. ZPP). Določbe o vročanju so kogentne narave, zato
njihova uporaba ne more biti odvisna od volje strank. Določilo 94. čl. ZPP stranki sicer omogoča, da
pooblastilo omeji, vendar pa se lahko taka omejitev nanaša le na posamezna procesna dejanja, ne pa
za vročitve v zvezi s procesnimi dejanji, za katera pooblaščenec sicer ima pooblastilo.
454

Prim. tudi sklep VS II Cp 2680/2011 z dne 12.1.2012; sklep VSK I Cp 1361/2005 z dne 27.2.2007;

sklep VSL III Cp 1454/2006 z dne 22.3.2006.
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v pravdi. V teh primerih se pisanje (npr. vabilo na narok za zaslišanje) vroči neposredno stranki
ali za stranko po pooblaščencu (ki pa je dolžan z vabilom seznaniti svojo stranko)455. Sodišče
mora v teh primerih poleg osebne vročitve stranki poziv oz. vabilo poslati tudi zakonitemu
zastopniku oz. pooblaščencu stranke.456
V primeru, ko je zakoniti zastopnik pooblastil pooblaščenca za zastopanje, se vroča preko
pooblaščenca, razen v primerih, ko je pooblaščenec pooblaščen samo za opravljanje
posameznih procesnih dejanj. V tem primeru se mu lahko vročajo samo tista pisma, ki se
nanašajo na ta procesna dejanja. To pomeni, da se mu lahko vroča samo v mejah njegovega
pooblastila. Pravdna dejanja, ki jih opravi pooblaščenec v mejah pooblastila, imajo zato enak
pravni učinek, kakor če bi jih opravila sama stranka (92. člen ZPP).457
Ko govorimo o pooblaščencih je treba ločiti med pooblaščencem, ki je odvetnik (oz. stranko
zastopa na podlagi pisnega pooblastila) in pooblaščencem za sprejem pisanj. Stranke namreč
lahko v skladu z določbo 86. člena ZPP opravljajo pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu.
Zato se, kadar ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca, vročajo pisanja njemu, če
ni v ZPP drugače določeno (1. odst. 137. člena ZPP). Za veljavnost vročitve je bistveno, da v
trenutku vročitve pooblastilo obstaja. Stranka namreč da pooblastilo pisno (1. odst. 97. člena
ZPP).458
Pri tem pa mora v skladu z določbo 1. odst. 98. člena ZPP pooblaščenec pooblastilo, dano
pravni osebi, predložiti pooblastilo izkazati pri prvem pravdnem dejanju. Pooblaščenec mora
pooblastilo predložiti v originalu ali overjenem prepisu. Praviloma se pooblastilo predloži v
originalu, v overjenem prepisu pa takrat, kadar je npr. izdano generalno pooblastilo. Če je
pooblastilo priloženo v prepisu, ga je treba na podlagi zahteve nasprotne stranke predložiti na

455

Tako je npr. sodišče v sklepu VSL II Cp 2065/99 zavzelo stališče, da če ima stranka pooblaščenca, se

vročitev veljavno opravi njemu. Predlogu za vrnitev v prejšnje stanje zato ni mogoče ugoditi zaradi tega,
ker pooblaščenec ni obvestil svoje stranke o sodni pošiljki. Enako stališče zavzema tudi nemška pravna
teorija. – Stӧßer v Zӧller, ibidem, komentar k par. 172, str. 673.
456

Zanimivo je stališče, ki ga zasledimo v teoriji, ki navaja, da se na poravnalne naroke vabi samo

stranke, ne pa tudi njihovih pooblaščencev. – prim. Jankovič, Komentar zakona o parničnom postupku,
str. 191.
457

To velja tudi v primerih, ko določena procesna dejanja niso bila opravljena. V teh primerih torej tudi

stranka sama prevzame odgovornosti za takšno neaktivnost. Npr.: če pooblaščenec zamudi rok za
vložitev pravnega sredstva, ki je prekluziven, in stranka izgubi pravico do pritožbe. V tem primeru
pooblaščenec odgovarja stranki za škodo, ki mu je nastala v skladu s pravili o odškodninski odgovornosti.
458

Obličnost je predpisana zlasti zaradi varstva interesov tretjih. Pisno pooblastilo pa je pomembno tudi

zaradi ugotovitve obsega pooblastila. - Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 180.
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vpogled v originalni obliki. Na ta način se namreč preverja verodostojnost pooblastila.459
Kadar se vročitev opravi samo stranki, pa ima ta zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca, in
se njima vročitev ne opravi, razen v primerih iz 4. odstavka 145. člena ZPP, se šteje, da vročitev
ni bila opravljena, in tudi neka pravna posledica, ki bi jo sicer imela vročitev, ne
nastane.460 V podobnih primerih je sodna praksa že zavzela stališče, da gre za nepravilno
vročitev, ki ima za posledico kršitev načela kontradiktornosti.461
V primerih, ko ima stranka več pooblaščencev oz. zakonitih zastopnikov, za pravilno vročitev
zadostuje, če se vroči enemu izmed njih.
Napak, ki jih je zagrešilo sodišče (nepravilno vročanje vabila na narok), se po stališču sodne
prakse ne more uveljavljati kot razlog za vrnitev v prejšnje stanje, pač pa je to lahko pritožbeni
razlog (sklep VSL II Cp 345/2012 z dne 5.9.2012).462

459

Sodišče lahko dovoli, da se začasno opravljajo posamezna pravdna dejanja za stranko tudi po

pooblaščencu, ki ni predložil pooblastila, vendar pa sodišče v tem primeru pooblaščencu določi rok, v
katerem mora sodišču predložiti pooblastilo ali pa izkazati odobritev procesnih dejanj s strani stranke.
Rok iz drugega odstavka je instrukcijski rok, in ga sodišče lahko tudi podaljša. – 2. odst. 98. člena ZPP.
460

Tako je npr. sodišče v sklepu VSL III Cp 2038/2000 zavzelo stališče: Da je treba v skladu z določbo

137. člena ZPP stranki, ki ima pooblaščenca vročati po pooblaščencu. Iz podatkov v spisu izhaja, da ima
upnica v izvršilnem postopku pooblaščenca. Zato bi moral izvršitelj o času in kraju rubeža upnico
obvestiti preko njenega pooblaščenca. Iz fotokopije povratnice, ki se nahaja v spisu, pa je razvidno, da
je bilo obvestilo o rubežu poslano na naslov upnice, in ne njenega pooblaščenca; vročitev torej ni bila
opravljena pravilno. Ker torej upnica ni bila pravilno obveščena o času in kraju rubeža, dejstvo, da se
upnica rubeža ni udeležila, ne more povzročiti posledice iz tretjega odstavka 82. člena ZIZ, to je ustavitve
izvršbe. Enako stališče je zavzeto tudi v sklepu VSL II Cpg 688/2000.
461

V sklepu VSL I Cp 1802/2005 je sodišče izpostavilo: Kadar ima stranka pooblaščenca, se vročajo

pisanja njemu, če ni v ZPP drugače določeno (1. odstavek 137. člena ZPP). Sklepa z dne 26. 11. 2004
toženki nista bila pravilno vročena, zato sodišče prve stopnje tudi ne bi smelo izvajati sankcij zaradi
toženkine neaktivnosti po pozivih, ki sta jih sklepa vsebovala. S (pravilnim) vročanjem pisanj (vabil,
odločb, vlog nasprotnika) se zagotavlja uresničevanje načela kontradiktornosti oziroma načela
obojestranskega zaslišanja, saj se preko vročitev stranka seznanja s potekom postopka, procesnimi
dejanji druge stranke in sodišča. Kršitev pravil o vročanju je zato strogo sankcionirana in predstavlja
absolutno bistveno kršitev določb pravdnega postopka, saj z opustitvijo (pravilne) vročitve stranki ni
dana možnost (kvalificiranega – po pooblaščencu, ki si ga je sama izbrala) obravnavanja pred sodiščem
(8. točka 2. odstavka 339. člena ZPP). – Enako tudi sklep VS RS X Ips 347/2012 z dne 13.2.2013.
462

Kadar ima stranka pooblaščenca, se pisanja vročajo njemu (prvi odstavek 137. člena ZPP). Sodišče

prve stopnje je sicer pravilno štelo, da odvetnik U. B., kljub temu da je pristopil na sporni narok, ni (bil)
tožnikov pooblaščenec, saj v več kot dveh letih, odkar je sodišču sporočil, da naj bi bil tožnikov
pooblaščenec, (kljub izrecnemu pozivu v sklepu z dne 14. 3. 2011) ni predložil pisnega pooblastila za
zastopanje tožnika (prvi odstavek 97. člena ZPP in 98. člen ZPP). Vendar pa je sodišče prve stopnje
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Z vidika vročanja je pomembno prenehanje pooblastilnega razmerja (99. člen ZPP).
Praviloma pooblastilo preneha s koncem postopka. Če gre za pooblastilo, dano za opravo
posameznih procesnih dejanj, pa z njihovo opravo. Pooblastilo pa lahko preneha tudi s smrtjo
ali izgubo poslovne sposobnosti pooblaščenca.463 Pooblastilo preneha tudi s preklicem oz.
odpovedjo. Stranka namreč lahko pooblastilo kadarkoli prekliče, pooblaščenec pa lahko
pooblastilo kadarkoli odpove. Tako za preklic kot tudi za odpoved pooblastila ni predpisana
posebna oblika, kar pomeni, da lahko stranka tudi ustno prekliče pooblastilo, prav tako pa
lahko pooblaščenec ustno pooblastilo tudi odpove. Slednje velja samo v razmerju med
pooblastiteljem in pooblaščencem. Da pa bi lahko preklic oz. odpoved učinkovala tudi nasproti
sodišču, mora biti le-to sporočeno sodišču bodisi ustno na zapisnik bodisi v pisni obliki.464
Preklic oz. odpoved pooblastila tudi neposredno vplivata na to, komu bo sodišče vročalo
(nadaljnja) pisanja v postopku. Pri tem pa je treba izpostaviti tudi obveznost pooblaščenca, da
še mesec po odpovedi pooblastila opravlja vsa dejanja za tistega, ki mu je pooblastilo dal,
seveda v primeru, če je treba odvrniti kakšno škodo, ki bi lahko nastala zanj v tem času (4.
odst. 99. člena ZPP).465 Pravilo o enomesečnem zastopanju stranke od časa, ko je bila odpoved
dana, ne velja za vse tiste postopke, kjer je potrebno novo pooblastilo stranke, čeprav bi zaradi
tega stranki nastale škodljive posledice, npr. kadar gre za vložitev izrednega pravnega
sredstva.466
Pri tem pa ne gre prezreti določbe 101. člena ZPP iz katere izrecno izhaja, da s prenehanjem
zmotno štelo, da tožnik nima (nobenega) pooblaščenca, in je tako na sporni narok vabilo neposredno
tožnika. Pooblastilno razmerje med tožnikom in pooblaščencem M. J. (pooblastilo se nahaja pod prilogo
A 14), ki je v tožnikovem imenu (takrat še kot odvetnik) vložil predmetno tožbo, namreč ni prenehalo.
Četudi se je M. J. med pravdnim postopkom upokojil in ne opravlja več odvetniške dejavnosti, iz spisa
ni razvidno, da bi tožniku odpovedal pooblastilo, niti da bi mu tožnik pooblastilo preklical (prvi odstavek
99. člena ZPP). Upokojitev odvetnika oziroma prenehanje statusa odvetnika med pravdnim postopkom
samo po sebi še ne pomeni tudi prenehanja pooblastila (glej tudi Pravdni postopek, zakon s
komentarjem, Uradni list, GV Založba, 1. knjiga, komentar k 95. členu ZPP, 14. točka). Pooblaščencu
(nekdanjemu odvetniku) v takem primeru ugasnejo le upravičenja, za katera kot odvetnik ni potreboval
posebnega pooblastila (96. člen ZPP). Ker torej sodišče prve stopnje vabila na poravnalni narok in prvi
narok za glavno obravnavo dne 6. 7. 2011 ni vročalo tožnikovemu pooblaščencu M. J., tožnik na ta narok
ni bil pravilno vabljen.
463

Prim. Ude, Civilno procesno pravo, str. 182; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 127.

464

Prim. sodba VSL II Cp 692/2009 z dne 18.3.2009 in sklep VSL I Cp 54/2010 z dne 4.3.2010.

465

V sodni praksi niso redki primeri, ko je pooblaščenec sam odpovedal pooblastilo, hkrati pa je stranka

angažirala novega pooblaščenca. V tem primeru je seveda prejšnji pooblaščenec prost svojih obveznosti
do stranke.
466

Ne velja pa to za vložitev rednega pravnega sredstva, ki ga mora pooblaščenec kljub odpovedi

pooblastila vložiti, ker bi sicer stranka zamudila pritožbeni rok. – Ude, Civilno procesno pravo, str. 182.
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pravne osebe preneha tudi pooblastilo, ki ga je dala pravna oseba.
Pravne osebe na podlagi določbe ZGD-1 prenehajo praviloma v naslednjih primerih: s potekom
časa, za katerega so bile ustanovljene, s sklepom družbenikov, s stečajem, na podlagi sodne
odločbe, v drugih primerih v skladu z zakonom.467
Prav tako z nastopom pravnih posledic začetka stečaja preneha pooblastilo, ki ga je dal stečajni
dolžnik. Z začetkom stečajnega postopka namreč prenehajo pooblastila dolžnikovih
zastopnikov, prokuristov in drugih pooblaščencev za zastopanje dolžnika in pooblastila
poslovodstva dolžnika za vodenje njegovih poslov. Z začetkom stečajnega postopka namreč
upravitelj pridobi pooblastila za zastopanje stečajnega dolžnika in vodenje njegovih poslov iz
drugega odstavka 97. člena ZFPPIPP (245. člen ZFPPIPP).

1.4.4.1 Odvetnik
ZPP v tretjem odstavku 86. člen ZPP določa obvezno zastopanje po odvetniku (t.i.
Anwaltszwang, Anwaltspflicht). V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi namreč lahko stranka
opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik. Opozoriti pa je treba na
možnost, da v primerih, ko ima stranka sama opravljen pravniški državni izpit oz. ima opravljen
pravniški državni izpit njen zakoniti zastopnik, lahko tudi v postopku z izrednimi pravnimi
sredstvi opravlja pravdna dejanja sama. V tem primeru govorimo o t. i. relativnem obveznem
zastopanju.468
Relativno obvezno zastopanje je predvideno tudi za zastopanje pred okrožnim, višjim in
vrhovnim sodiščem (3. odst. 87. člena ZPP). V postopkih pred temi sodišči je namreč lahko
pooblaščenec samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit.469
ZPP v skladu z novelo Zakona o odvetništvu (ZOdv) omogoča, da se za zastopanje pred
sodiščem pooblasti tudi odvetniška družba. Odvetniška družba se lahko ustanovi kot civilna
odvetniška družba ali kot odvetniška družba, ki je pravna oseba (35. člen ZOdv). Družbeniki
odvetniške družbe so lahko samo odvetniki, ki v odvetniški družbi opravljajo odvetniško
dejavnost.
Upoštevaje slednje, mora sodišče v skladu z 1. odst. 90. člena ZPP v postopku pred okrožnim
sodiščem ob vročitvi tožbe opozoriti toženo stranko, da mora biti v primeru, če bo pravdna

467

Razlogi za prenehanje družb so različni glede na to za kakšno vrsto družbo gre (npr. družba z omejeno

odgovornostjo, družba z neomejeno odgovornostjo, itd.).
468

Podrobneje: glej Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 152.

469

Obvezno odvetniško zastopanje pozna tudi nemški ZPO v par. 78 nZPO.
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dejanja opravljala po pooblaščencu, pooblaščenec odvetnik oz. pravnik z opravljenim
pravniškim državnim izpitom.
Za razliko od drugih pooblaščencev ima odvetnik na podlagi pooblastila za pravdo (splošno
oz. generalno pooblastilo) pravico opravljati vsa pravdna dejanja, zlasti pa vložiti tožbo, jo
umakniti, pripoznati tožbeni zahtevek ali se mu odpovedati, skleniti sodno poravnavo, vložiti
redno pravno sredstvo oz. se mu odpovedati, ga umakniti ter tudi predlagati začasne odredbe.
Zahteva lahko izvršbo ali zavarovanje in opravlja vsa dejanja, ki so potrebna v tem postopku.
Sprejme lahko od nasprotne stranke prisojene stroške. Pooblastilo, ki mu je bilo dano, lahko
prenese na drugega odvetnika oz. pooblasti drugega odvetnika za posamezna pravdna dejanja
(tako imenovana substitucija). Vendar pa mora odvetnik za vložitev izrednih pravnih sredstev
predložiti novo pooblastilo. Tako mora odvetnik predložiti novo pooblastilo za vložitev revizije,
tožbe za izpodbijanje sodne poravnave in predloga za obnovo postopka.470 Novo pooblastilo
potrebuje odvetnik tudi za vložitev ustavne pritožbe471.

1.4.5 Pooblaščenec za sprejemanje pisanj
Praviloma mora tožeča stranka ali njen zakoniti zastopnik, ki je v tujini, pa nima
pooblaščenca v Republiki Sloveniji, ob vložitvi tožbe imenovati pooblaščenca za
sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji. Če tožeča stranka (ali njen zakoniti zastopnik)
pooblaščenca ne imenuje, sodišče na njene stroške imenuje začasnega zastopnika, ki je
upravičen za sprejemanje pisanj. Po tem pa naloži tožeči stranki ali njenemu zakonitemu
zastopniku, da v določenem roku, ki ga določi sodišče, imenuje pooblaščenca za sprejemanje
pisanj.
Če tožeča stranka tudi po pozivu sodišča ne ravna v skladu z odredbo sodišča, sodišče
tožbo zavrže, pri čemer se sklep o zavrženju tožbe vroči tožeči stranki ali njenemu
zakonitemu zastopniku po začasnem zastopniku, ki je upravičen za sprejemanje pisanj
in ga je imenovalo sodišče (146. člen ZPP).
Sodišče pa lahko postavi posebnega pooblaščenca za sprejemanje pisanj tudi toženi stranki.
Toženi stranki ali njenemu zakonitemu zastopniku, ki je v tujini, pa nima pooblaščenca v
Republiki Sloveniji, sodišče ob prvi vročitvi naloži, da imenuje pooblaščenca za sprejemanje
pisanj v Republiki Sloveniji. V primeru, ko tožena stranka ne ravna v skladu z odredbo sodišča,
imenuje sodišče na njene stroške začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje pisanj,
hkrati pa toženo stranko ali njenega zakonitega zastopnika po imenovanem začasnem
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Prim. tudi sklep VSRS II Ips 50/2014 z dne 19.11.2015, sklep VSRS II DoR 156/2015 z dne 14.8.2015,

sklep VSRS II Ips 263/2013 z dne 19.2.2015.
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Ude, Civilno procesno pravo, str. 181;
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zastopniku obvesti o tem imenovanju. Določba je namenjena zlasti temu, da se onemogoči
zavlačevanje postopka, saj se tekom postopka lahko veljavno vroča pooblaščencu za
sprejemanje pisanj, ki ga je sodišče imenovalo toženi stranki. Pogoj za postavitev pooblaščenca
za sprejemanje pisanj toženi stranki je, da je bila prva vročitev pravilno opravljena. Ob tem se
postavlja dilema, ali velja za prvo vročitev tudi vročitev na podlagi fikcije. Upoštevaje določbe
ZPP tudi prva vročitev pisanja po fikciji šteje kot veljavna vročitev. V luči zadnjih odločb ESČP
(npr. Adžajić proti Sloveniji472) se utemeljeno zastavlja vprašanje ali je takšna ureditev prve
vročitve kot jo pozna ZPP ustrezna.
ZPP pa določa poseben način vročitve tudi v primeru, ko stranka pooblaščencu za sprejemanju
pisanj prekliče pooblastilo, ne imenuje pa drugega pooblaščenca za sprejemanje pisanj. V
tem primeru namreč sodišče pisanja vroča s pritrditvijo na sodno desko (3. odst. 146. člena
ZPP).
Možna pa je tudi situacija, ko pooblaščenec za sprejemanje pisanj sam odpove
pooblastilo, in če stranka novega pooblaščenca ne imenuje, imenuje sodišče novega
začasnega zastopnika na njene stroške ter po tako imenovanem začasnem zastopniku za
sprejemanje pisanj stranki naloži, da imenuje pooblaščenca za sprejemanje pisanj. Dokler
stranka tega ne opravi, se vročitve opravljajo po začasnem zastopniku, ki ga je imenovalo
sodišče (4. odst. 146. člena ZPP).
Pomembno je poudariti, da se stroški začasnega zastopnika, upravičenega za sprejemanje
pisanj, imenovanega za tožečo stranko, založijo iz sredstev sodišča. Če pa se začasni zastopnik
postavi toženi stranki, more stroške za pooblaščenca založiti tožeča stranka. V primeru, ko
tožeča stranka ne založi stroškov, potrebnih za začasnega zastopnika za sprejemanje
pisanj, sodišče tožbo zavrže.

1.4.6 Zakoniti zastopnik
Tako v pravnem prometu kot tudi v pravdnem postopku se pojavljata dve vrsti zastopnikov, in
sicer pooblaščenci, ki zastopajo poslovno sposobne osebe na podlagi pooblastila, in zakoniti
zastopniki, ki zastopajo poslovno nesposobne ali pa omejeno poslovno sposobne osebe na
podlagi zakona ali na podlagi akta pristojnega državnega organa.
V primeru, ko stranka nima procesne sposobnosti, osebna vročitev le-tej ni mogoča in se v teh
primerih vroča zakonitemu zastopniku.473 Stranko, ki je procesno (pravdno) nesposobna
namreč v skladu z določbo 78. člena ZPP zastopa njen zakoniti zastopnik. Pri tem pa je zakoniti
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71872/12 z dne 8. oktober 2015.
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Tako tudi Glanemann, ibidem, str. 19.
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zastopnik določen z zakonom ali z aktom, ki ga izda organ, pristojen za socialne zadeve, na
podlagi zakona. Zato se v primeru, ko stranka nima procesne sposobnosti pisanje vedno vroči
zakonitemu zastopniku.
Vročitev procesno nesposobni osebi oz. napačnemu zakonitemu zastopniku nima pravnega
učinka.474
V skladu z določbo 77. člena ZPP lahko stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna,475 sama
veljavno opravlja procesna dejanja.476 Poudariti je treba, da se procesna sposobnost razlikuje
od poslovne sposobnosti v tem, da v pravdi ne poznamo omejeno procesno sposobne stranke,
ampak je v tistem delu, v katerem je stranki priznana poslovna sposobnost, tudi v celoti
procesno sposobna.477
Tako tudi vloga, ki jo sama vloži stranka, ki ima zakonitega zastopnika, nima pravnega učinka.
Tudi morebitna odobritev vloge s strani zakonitega zastopnika v teh primerih ne pride v
poštev.478

1.4.6.1 Mladoletniki in osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost
Ker je procesna sposobnost vezana na poslovno sposobnost, so procesno popolnoma
nesposobni:
- mladoletniki,
-

osebe, ki jim je (delno) odvzeta poslovna sposobnost.

Če stranka nima procesne sposobnosti, jo mora zastopati zakoniti zastopnik. Polnoletna oseba,
ki ji je delno omejena poslovna sposobnost, je pravdno sposobna v mejah svoje poslovne
sposobnosti479. Izpostaviti je treba, da se pravdna sposobnost tujega državljana presoja po
pravu njegove države.
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To pa velja tudi, če v času vročitve sodišču še ni bilo znano, da stranka nima procesne sposobnosti.

– Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 461; Enako Larcher, Zustellrecht, str. 18.
475

Poslovna sposobnost je urejena v pravilih materialnega prava (ZZZDR). Tako fizična oseba pridobi

popolno poslovno sposobnost, ko dopolni 18 let.
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Rosenberg, Schwab, Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 224; Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str.

182; Fasching, Lehrbuch des österreichischen Zivilprozessrechts, str. 180; Triva, Belajec, Dika,
Gradjansko

parnično

procesno

pravo,

str.

242;

Ude,

Civilno

procesno

pravo,

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 118; Hüβtege v Thomas/Putzo, ibidem, str. 103.
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Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 168.
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Glej tudi sklep VSRS I Up 124/2015 z dne 28.8.2015.

479

Ima položaj mladoletnika, ki je star 15 let.
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str.

168;

Polnoletna oseba, ki ji je poslovna sposobnost delno omejena, lahko opravlja procesna dejanja
samo v mejah svoje poslovne sposobnosti (2. odst. 77. člena ZPP).
Mladoletne otroke zastopajo njihovi starši, in sicer skupno (107. člen ZZZDR). Če je eden izmed
staršev poslovno nesposoben ali pa je iz kakšnih drugih razlogov onemogočen, da izvršuje
roditeljsko pravico, potem drugi roditelj sam zastopa otroka. V primeru razveze ali razveljavitve
zakonske zveze ima roditeljsko pravico nad otrokom eden od staršev, in sicer tisti, ki je skrbnik
otroka, lahko seveda tudi oba. Če oba roditelja skupaj zastopata mladoletnega otroka, je
dovolj, da se sodna odločba vroči enemu izmed njiju. Če otrok zaradi duševne bolezni ni v
stanju, da sam odloča o svojih interesih, se v takšnih primerih lahko roditeljska pravica staršev
podaljša (118. člen ZZZDR). Roditeljska pravica se lahko podaljša tudi preko polnoletnosti, in
sicer v nepravdnem postopku. V primeru, ko bi si interesi staršev kot zakonitih zastopnikov
otroka in otroka nasprotovali, se takšnim otrokom postavi kolizijski skrbnik.
Mladoletnik, ki ni pridobil popolne poslovne sposobnosti pa je pravdno sposoben v mejah, v
katerih mu je priznana poslovna sposobnost (npr. samostojno lahko razpolaga z zaslužkom) –
3. odst. 77. člena ZPP.480

1.4.6.2 Zastopanje pravne osebe
Procesna dejanja za pravne osebe481, ki so stranke v postopku, prav tako izvajajo njihovi
zastopniki. Praviloma pravno osebo zastopa direktor oz. poslovodni organ.482 Statutarni
zastopniki so določeni v ustanovitvenih aktih.483 V zvezi s tem je treba izpostaviti, da je do
sprejetja novele ZGD-1I veljalo, da prokuristi niso zastopniki, ampak pooblaščenci pravne
osebe. Z novelirano ureditvijo ZGD-1I se v skladu z novo določbo 35. člena šteje, da prokura
prokurista upravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za
odsvojitev in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. V mejah
teh upravičenj pa prokurist zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi (3. odst. 35. člena
ZGD-1).
480

Mladoletnik, ki dopolni petnajst let in ki je zaposlen, lahko razpolaga s svojim osebnim dohodkom.

Pri tem je dolžan prispevati za svoje preživljanje in izobraževanje (112. člen ZZZDR).
481

V zvezi s tem je treba opozoriti, da podružnice niso ne pravne osebe ne oblike združevanja, ki jim

sodišče lahko prizna lastnost stranke z učinkom v konkretni zadevi. Iz poslov, ki jih opravlja podružnica,
sme tožiti in je lahko tožena le družba. - sklep VSL I Cp 967/2001.
482

Rosenberg, Schwab, Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 225; Fasching, Lehrbuch des österreichischen

Zivilprozessrechts, str. 182; Ude, Civilno procesno pravo, str. 170; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht,
str. 119.
483

Pravila o vročitvi pravnim osebam veljajo tudi za druge pravne osebe, npr. društva, zavode, itd., kjer

velja, da je pisanje veljavno vročeno pravni osebi, če je vročeno predsedniku društva, predstojnika
zavoda, ipd..
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V primeru, ko pravno osebo zastopa več zakonitih zastopnikov (npr. družba ima več
direktorjev), velja, da je vročitev veljavno opravljena, če je pisanje vročeno enemu izmed njih
(2. odst. 137. člena ZPP).
V zvezi z zastopanjem po zakonitem zastopniku je treba izpostaviti tudi položaj tujega
državljana. ZPP v 85. členu izrecno omogoča tujemu državljanu, ki ni pravdno sposoben po
pravilih svoje države, je pa pravdno sposoben po ZPP v Republiki Sloveniji, da sam opravlja
procesna dejanja. Zakoniti zastopnik pa lahko opravlja procesna dejanja samo toliko časa,
dokler tuj državljan ne izjavi, da bo sam nastopal v pravdi. Poudariti je treba, da pravdno
sposobnost in sposobnost biti stranka za tujca sicer ureja ZMZPP484. V 87. členu ZMZPP določa,
da je za sposobnost biti stranka in za pravdno sposobnost fizične osebe treba uporabiti pravo
njene države. Za sposobnost biti stranka, kadar gre za tujo pravno osebo, je treba uporabiti
pravo, določeno v 17. členu ZMZPP.485
Poudariti je treba da je procesna sposobnost absolutna procesna predpostavka, ki mora biti
podana ves čas postopka.486 V primeru, ko ta procesna predpostavka ni podana, meritorno
sojenje ni dopustno. V primeru, ko bi sodišče kljub pomanjkanju procesne sposobnosti izdalo
sodbo, je to razlog za absolutno bistveno kršitev določb postopka, ki se upošteva po uradni
dolžnosti (11. tč. 2. odst. 339. člena ZPP). To je tudi revizijski razlog (1. tč. 1. odst. 370. člena
ZPP) in razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (1. tč. 1. odst. 387. člena ZPP) ter
predloga za obnovo postopka (4. tč. 394. člena ZPP).

1.4.6.3 Stečajni upravitelj
V skladu z določbo 123. člena ZFPPIPP se v predhodnem postopku zaradi insolventnosti sodna
pisanja ter pisanja strank vročijo strankam postopka. V glavnem postopku zaradi insolventnosti
se sodna pisanja ter pisanja strank ali upravitelja vročijo samo, če za posamezno pisanje tako
določa zakon, in osebi, za katero zakon določa, da se ji pisanje vroči.
V skladu z določbo 251. člena ZFPPIPP pa je treba po začetku stečajnega postopka vsa pisanja
v sodnih in drugih postopkih, ki jih je treba vročiti stečajnemu dolžniku kot stranki ali drugem
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Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Uradni list RS, št. 56/1999, 45/2008.

485

17. člen ZMZPP določa, da se za pravni položaj pravne osebe uporabi pravo države, ki ji pravna oseba

pripada. Pripadnost pravne osebe se določi po pravu države, po katerem je bila ustanovljena. 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.
486

Enako Musielak, Grundkurs ZPO, str. 102.
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udeležencu postopka, vročiti upravitelju.487

1.4.6.4 Državni pravobranilec
V primerih, ko je stranka v sporu državni organ oz. Republika Slovenija, se vroča vedno
pristojnemu državnemu pravobranilstvu, ki je v teh primerih zakoniti zastopnik na podlagi
zakona o državnem pravobranilstvu (15. člen ZDPra488).

1.4.7 Začasni zastopnik
Začasnega zastopnika je treba ločiti od zakonitega zastopnika, saj slednji stranko zastopa v
teku celotnega postopka. Začasni zastopnik pa lahko preneha zastopati stranko tudi tekom
postopka, če prenehajo okoliščine, zaradi katerih je bil postavljen. To je zlasti v primerih, ko bi
skrbstveni organ postavil skrbnika takšni stranki in bi o tem obvestil sodišče, ali pa v primerih,
ko bi se odsotna stranka ali njen zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec priglasil pred sodiščem,
ali pa tudi v primerih, ko bi stranka tekom postopka pridobila procesno sposobnost.
Poudariti je treba, da v primerih, ko sodišče postavi začasnega zastopnika, lahko tudi skrbstveni
organ izbere istega zastopnika in ga postavi kot zakonitega zastopnika. To bi bilo celo smotrno,
saj ta oseba že pozna pravdo in tudi vsa procesna dejanja, ki so bila opravljena. Prav tako pa
začasni zastopnik, ki bi sedaj postal zakoniti zastopnik, odgovarja tudi za vsa že opravljena
pravdna dejanja.
V primerih, ko je prebivališče tožene stranke sodišču neznano ali pa je sodišču tožena stranka
nedostopna zato, ker ima zakonitega zastopnika, ki ni dostopen sodišču, in zato torej ne ve,
da se je zoper stranko začela pravda, se oglas o postavitvi začasnega zastopnika489 objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije in na sodni deski (84. člen ZPP). Pri tem ZPP dopušča
tudi objavo na »drug primeren način«. V praksi se tovrstni oglasi objavljajo na spletnih straneh
sodišča.
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Tako tudi sklep VSRS I Up 189/2015 z dne 10.9.2015.
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Zakon o državnem pravobranilstvu, Uradni list RS, št. 20/1997, 56/2002, 17/2006, 1/2007, 57/2007,

77/2009, 46/2013, 95/2014.
489

Oglas mora obsegati: navedbo sodišča, ki je postavilo začasnega zastopnika, zakonito podlago, ime

tožene stranke ali tožeče stranke, ki se ji postavlja zastopnik, sporni predmet, ime zastopnika ter njegov
poklic in prebivališče in pa opozorilo, da bo zastopnik zastopal toženo stranko ali tožečo stranko v
postopku vse do takrat, dokler tožena stranka ali tožeča stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
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Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika. Zakoniti zastopnik pa ima v postopku enak položaj, kot bi ga
imela stranka.490

1.4.8 Sodišče kot naslovnik pisanja
Kot že izpostavljeno sodi med glavne procesne subjekte tudi sodišče. Kot smo obsežno že
analizirali v poglavju Predmet vročitve je z vidika zagotovitve procesnih učinkov pomembna
tudi komunikacija stranke s sodišče.
Zato je potrebno izpostaviti tudi vročanje strank sodišču. Tudi vložitev tožbe oz. predloga je
lahko vezana na rok, zato je pomembno na kakšen način bo stranka tožbo vročila sodišču.
Tako se npr. z vložitvijo tožbe in z vsakim drugim upnikovim dejanjem zoper dolžnika pred
sodiščem ali drugim pristojnim organom, da bi se ugotovila, zavarovala ali izterjala terjatev
pretrga zastaranje (365. člen OZ).491
Izpostaviti je treba, da stranke (oz. njihovi pooblaščenci) sodišču praviloma vročajo po pošti s
priporočeno pošiljko (oz. s priporočeno pošiljko s povratnico). Ob tem je treba izpostaviti, da
se tudi oddaja priporočenih pošiljk na bencinskih servisih Petrol, šteje kot oddaja na pošto v
skladu s 2. odst. 112. člena ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ. 492 Sodišče se seveda lahko vroča
tudi z navadno poštno pošiljko. Je pa to lahko problem takrat, ko stranka zamudi rok, saj pri
navadni poštni pošiljki ne velja domneva, da se dan oddaje na pošto šteje kot dan njene
izročitve sodišču.493
Druga možnost je neposredna vročitev pri sodišču (npr. v vložišču sodišča494, kjer se praviloma
na drugopis vloge izda potrdilo – štampiljka, kdaj je bilo pisanje vročeno).495 Ob sprejemu je
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Prim. sodba VSL III Cp 966/2015 z dne 15.4.2015.

491

Enako določbo ima nBGB v 1. odst. par. 204 nBGB, s to razliko, da se šteje da je tožba vložena šele

takrat, ko je tožencu vročena v odgovor (1. odst. par. 253 nZPO). - Musielak, Grundkurs ZPO, str. 46.
492

Prim. sklep VSM I Ip 637/2013 z dne 29.8.2013.

493

Tako tudi VSRS v sklepu VIII Ips 347/2005: Osemdnevni rok za vložitev pritožbe se je iztekel 11. 5.

2004. Iz pisemske ovojnice je razvidno, da je bila navadna poštna pošiljka sicer oddana na pošto 11. 5.
2004, vendar pa je na sodišče prispela 12. 5. 2004, kar je po poteku pritožbenega roka. Da se dan
oddaje pošiljke na pošto šteje tudi za dan njene izročitve sodišču, na katerega je naslovljena, velja samo
za priporočene poštne pošiljke (ali brzojavne), ne pa tudi za navadne poštne pošiljke.
494

Določba 112. člena ZPP omogoča strankam, da z najmanjšimi stroški in težavami vročajo svoje vloge

sodišču.
495

Tako tudi Kežmah, Zakon o pravdnem postopku s komentarjem, 1. knjiga, str. 418.
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treba vedno navesti točen datum sprejema ter število prilog.496
Določena pisanja se lahko že sedaj sodišču vročajo (oz. vlagajo) elektronsko, kar bo
podrobneje obravnavano v 6. delu.
Praviloma se s povratnico (ali potrdilom o oddaji priporočene pošiljke) ugotavlja pravočasnost
vseh pisnih procesnih dejanj strank vezanih na rok. Šteje se, da je vloga vložena pravočasno,
če je vložena, preden se rok izteče (1. odst. 112. člena ZPP). Če stranka vlogo pošlje sodišču
po pošti priporočeno, se šteje dan izročitve na pošto za dan izročitve sodišču (2. odst. 112.
člena ZPP).
V zvezi z vročanjem stranke sodišče je treba opozoriti tudi na sodno prakso ESČP, ki je v zadevi

Hornaček proti Slovaški497 izrecno zavzelo stališče, da v primeru, ko stranka sodišču pošlje
vlogo s priporočeno poštno pošiljko ni dolžna stranka sama dokazati, da je bila v priporočeni
pošiljki prav predmetna vloga.
Novela ZPP-D je uvedla t. i. sodni nabiralnik (avtomatizirano vložišče). Če se vloga odda v sodni
nabiralnik, se šteje čas, ko jo sodni nabiralnik prejme, za trenutek izročitve sodišču, na katerega
je naslovljena. Poleg elektronskega načina tudi ta način odstranjuje administrativne ovire in je
zaradi enostavne in brezplačne rešitve "prijazen" do strank. Določba se bo lahko uporabljala,
ko bodo na/v objekte, v katerih poslujejo sodišča, nameščeni avtomatizirani sodni nabiralniki
za sprejem vlog, namenjenih sodišču.498 Glede na pomen pravočasne vložitve vloge, vezane
na rok, bodo tudi "avtomatizirana vložišča" ob oddaji vloge izdala ustrezna potrdila (dokazilo o
pravočasni izročitvi vloge sodišču).499
ZPP pa ima posebne določbe o vročitvi, ko gre za pisanja, ki jih sodišču vročajo osebe v vojaški
službi in osebe, ki jim je bila odvzeta prostost. Tako lahko osebe, ki so v obvezni vojaški službi
v smislu ekonomičnosti in hitrosti postopka vročajo sodišču svoje vloge preko pristojnega
vojaškega poveljstva. Izročitev poveljstvu se šteje kot izročitev sodišču (5. odst. 112. člena
ZPP). Zakon izrecno določa, da slednje velja tudi za druge osebe, ki službujejo v vojaških
enotah oz. v vojaških zavodih ali štabih v krajih, kjer ni redne pošte (6. odst. 112. člena ZPP).
Tudi osebe, ki se nahajajo v priporu oz. zaporu lahko glede na posebne okoliščine v katerih se
nahajajo vročajo po upravi zapora ali drugega zavoda. Šteje se, da je dan, ko taka oseba izroči
vlogo upravi zapora ali drugega zavoda, v katerem prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti,

496

Musielak, Grundkurs ZPO, str. 45, ki poudarja, da je točna navedba datuma pomembna zlasti z vidika

ugotavljanja pravočasnosti vloge.
497

Št. 65575/01, sodba z dne 6. 12. 2005.

498

V praksi (zaenkrat) ta določba še ni zaživela.

499

Podrobneje: glej pri Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku,

Poročevalec DZ, EVA 2007-2011-0001 z dne 17. 12. 2007.
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tudi dan, ko je vloga izročena sodišču (7. odst. 112. člena ZPP).
Pri tem pa določba 9. odst. 112. člena ZPP izrecno določa, da vse (posebne) določbe v zvezi s
štetjem rokov in vročanju sodišču veljajo tudi za prekluzivne roke materialnega prava in za
roke, ki veljajo za zastaranje terjatve ali kakšne druge pravice.500
Na tem mestu je treba zgolj izpostaviti, da je predpostavka za nadaljnje obravnavanje
posameznih vlog tudi plačilo sodne takse. Novela ZPP-D je namreč spremenila določbo 105.a
člena ZPP, ter se za posamezne vloge kot predpostavka za nadaljnje obravnavanje predvideva
tudi plačilo sodne takse.501 Tako mora biti ob vložitvi tožbe, nasprotne tožbe, predloga za
sporazumno razvezo, tožbe, ki vsebuje predlog za izdajo plačilnega naloga, predloga za obnovo
postopka, predloga za zavarovanje dokazov pred začetkom pravdnega postopka, predloga za
poskus poravnave, vloge, ki vsebuje napoved pritožbe, pritožbe, predloga za dopustitev revizije
in revizije vedno plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana hkrati z vložitvijo, mora biti
plačana najkasneje v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za plačilo sodne takse. Posledica
neplačila takse502 je presumpcija umika vloge.

1.5 Načini vročanja
Kot je bilo že izpostavljeno, je procesni institut vročanja namenjen zlasti uveljavitvi načela
kontradiktornosti. Z vročanjem se namreč stranka seznanja s procesnimi dejanji nasprotnika
in sodišča.503 Pri tem pa zakon izrecno ne predpisuje obveznega načina vročanja, ampak
odločitev o tem na kakšen način se bo vročalo prepušča organu, ki postopek vodi.
Ker velja po ZPP oficialni sistem vročanja je torej sodišče tisto, ki bo za vsako pisanje določilo
na kakšen način se bo vročilo. Tudi v nemški pravni teoriji se izpostavlja, da je od reforme ZPO
tudi po nZPO (par. 168) predpisano vročanje po uradni dolžnosti.504 Pri tem pa so v skladu z
par. 153 GVG pri vsakem sodišču (in državnem tožilstvu) organizirani posebni uradi

500

Drugače Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 204, saj si stranka varuje zastaralni rok šele z

vročitvijo tožbe tožencu v odgovor in ne že z vložitvijo na sodišče. Zato je pravočasnost vročitve še toliko
bolj pomembna.
501

Enako 1. odst. par. 12 nGKG.

502

Pa niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse.

503

Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, str. 535; Ude, Civilno procesno pravo, str. 193; Poznić,

Građansko procesno pravo, Sedmo dopunjeno izdajanje, Savremena administracija, Beograd, 1980, str.
179.
504

Glanemann, ibidem, str. 13; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 460.
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(Geschäftsstelle)505, ki zaposlujejo posebne uradnike (Urkundsbeamten506), ki so dejansko
odgovorni za vročanje in ki za posamezen primer izberejo primeren način vročitve.507
Izpostavlja se tudi, da je treba pri izbiri načina vročanja upoštevati: možnosti za uspeh
vročitve508, stroške vročitve509, nujnost vročitve510 in število razpoložljivega osebja (t.i.

Personalstand).511 Izbira načina vročitve pa je omejena z načini vročitve določenimi v par. 173
do 175 nZPO. Pri tem pa ima vedno prednost način vročitve, ki ga v skladu z 2. odst. par. 166
nZPO odredi sodnik.512
Uradniki tako lahko izbirajo med naslednjimi načini vročitve:
-

izročitev neposredno na sodišču (par. 173 nZPO)

-

osebam, kjer se predvideva večja zanesljivost proti potrdilu o prejemu (par. 174 nZPO) ali

-

(po pošti) s priporočeno pošiljko s povratnico (par. 175 nZPO),
z drugim sodnim osebjem.513

Če vročitev po nobenem od navedenih načinov ni uspešna, lahko sodišče vroča po sodnem
izvršitelju ali preko drugih organov (par. 168 nZPO).
Posebnost pri izbiri načina vročanja velja za oseb, kjer se na podlagi zakona domneva večja

505

Vsako pisanje, ki prispe na vložišče sodišče se tudi najprej dostavi v te posebne urade, kjer uradniki

poskrbijo, da se pisanja tudi znotraj sodišča razporedijo v prave oddelke (pravim naslovnikom). –
Musielak, Grundkurs ZPO, str. 46.
506

Gre za uradnike s posebnimi pooblastili, saj tudi za njih smiselno veljajo pravila o izločitvi sodnikov

(par 41, 42, 49 nZPO). Zraven vročanja (sodb in drugih pisanj) pa skrbijo tudi za pisanje zapisnikov (par.
159), potrjevanje pravnomočnosti (par. 706 nZPO), skrbijo tudi za vročitev pisanj strank, ki jih sodišče
vroča uradoma (1. odst. par. 168 nZPO). Vodijo sodne spise in vpisnik. – Rosenberg/Schwab/Gottwald,
ibidem, str. 157, ki izpostavlja, da je treba ločiti tudi posebne uradnike (t.i. Rechtspfleger), ki imajo v
skladu z nZPO tudi pravico samostojnega odločanja. Slovenski ekvivalent tem uradnikom so sodne
zapisnikarice in vpisničarji (za administrativna opravila) oz. strokovni sodelavci, ki lahko samostojno
opravljajo določena procesna opravila.
507

Glej sodba BGH z dne 7.6.1990 – III ZR 216/89 (Kӧln). Izpostaviti je treba, da gre samo za praktično

izpeljavo določbe 2. odst. par. 166 nZPO, ki določa, da je sodišče tisto, ki je pristojno za vročanje sodnih
pisanj. Vodijo sodne spise in vpisnik. Slovenski ekvivalent tem uradnikom so sodne zapisnikarice in
vpisničarji.
508

Pretehtati je treba, ali je izbrani način najprimernejši in bo zato vročitev uspešna.

509

Upoštevati je treba načelo ekonomičnosti postopka.

510

Pretehtati je treba ali gre za pisanje, ki mora biti iz kakšnih razlogov vročeno nemudoma.

511

Bundestagdrucksache 14/4554 z dne 9.11.2000; Heß Burkhard, Neues deutsches und europäisches

Zustellungsrecht, NJW 2002, 2417-2426.
512

Greger/Stӧber v Zӧller, Zivilprozessordnung, ibidem, komentar k par. 168.

513

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 467.
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zanesljivost. Tako se odvetnikom, notarjem, sodnim izvršiteljem in drugim državnim organom
vroča neosebno (z vložitvijo v poštni nabiralnik na sodišču ali z navadno pošto – par. 212 nZPO)
proti potrdilu o prejemu. To v bistvu pomeni, da se pisanje šteje za vročeno takrat, ko naslovnik
s konkludentnim dejanjem potrdi vročitev. V praksi se vročanje izvede tako, da se pisanje pošlje
takšnemu posebnemu zaupanja vrednemu naslovniku npr. z navadno pošto, le-ta pa potrdi
prejem pisanja. To stori bodisi tako, da faksira povratnico (za katero posebna obličnost ni
predpisana, dovolj je, da potrdi prejem pisanja). To lahko stori tudi pisno (po pošti) ali
elektronsko.514 Potrdilo o prejemu služi kot vročilnica (ima enak pomen).515 S potrdilom o
prejemu se namreč potrjuje natančen trenutek (datum) vročitve pisanja. Vedno je možno
dokazovati tudi nasprotno dejstvo. Priprava in pošiljanje potrdila o prejemu je zakonska
dolžnost, pri čemer nosi stroške pošiljanja naslovnik vročitve.516
Tudi ZPP v 132. členu določa različne možnosti glede načinov vročanja, saj se pisanja lahko
vročajo:
-

klasično po pošti517,
po varni elektronski poti,
po delavcu sodišča,
na samem sodišču518,

-

po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj v fizični obliki kot registrirano
dejavnost,
na drug način, določen z zakonom.

-

V zvezi z vročanjem Sodni red v 241. členu določa, da se pisanja odpravljajo in dostavljajo po
sodnikovi odredbi. Če glede načina odprave in dostave ni posebne sodnikove odredbe, pa se
pisanje vroči na način, ki ustreza veljavnim predpisom.
Načini vročanja, kot jih določa ZPP pridejo v poštev za vsa pisanja, ki se tekom pravdnega
postopka vročajo sodišču ali pa posameznim strankam postopka ter drugim udeležencem.
Enako velja tudi za vse osebe, ki sicer niso udeleženci ali stranke v sporu, vendar pa so dolžni
sodišču sporočiti oz. dostaviti posamezne informacije v zvezi s predmetom spora ali po navodilu
sodišča opraviti določene poizvedbe. Vročajo se zlasti sodne odločitve, pozivi strankam, vloge
strank ter seveda vsako drugo pisanje, ki se vroča pravnim ali fizičnim osebam v zvezi s
postopkom.

514

Hüßtege v Thomas/Putzo, ibidem, str. 323.

515

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 468.

516

Stӧber v Zӧller, ibidem, str. 677.

517

Prim. par. 176 nZPO.

518

Enako določa tudi par. 173 nZPO.
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Ko govorimo o načinih vročanja ločimo med osebno (tudi takojšnjo)519 vročitvijo na eni in
nadomestno vročitvijo na drugi strani. Razlika je odvisna od načina ukrepanja posameznega
organa. Za osebno vročitev gre takrat, ko se pisanje (predmet vročitve) dejansko izroči
naslovniku (subjektu vročitve). V vseh drugih primerih govorimo o nadomestni vročitvi. To
razlikovanje se označuje tudi s pojmi »dejanska« in »fiktivna« vročitev.520
Opozoriti je treba, da gre v bistvu za dva ekstrema. Po eni strani se neko pisanje dejansko
izroči neki osebi (ter je tako mogoče zanesljivo sklepati, da je ta oseba seznanjena s pisanjem).
Po drugi strani pa govorimo o čisti fikciji, saj je bila opravljena nadomestna vročitev. Zato je v
zvezi s tem treba nujno ločiti med adresatom (naslovnikom pisanja) in prejemnikom
pisanja.521 Oba sta lahko ena oseba (prejemnik je hkrati naslovnik), ni pa to nujno.
Prejemnik (tudi Zustellempfänger) je fizična oseba, kateri se pisanje fizično izroči. To izhaja
tudi iz določbe 149. člena ZPP, ki določa, da potrdilo o vročitvi (vročilnico) podpišeta prejemnik
in vročevalec. Prejemnik mora sam zapisati z besedo na vročilnici dan prejema. Po drugi strani
pa je naslovnik (adresat) subjekt vročitve, t. j. oseba, na katero je pisanje naslovljeno.522
Prejemnik pisanja je torej lahko stranka sama, lahko je to njen začasni ali zakoniti zastopnik,
pooblaščenec oz. pooblaščenec za sprejemanje pisanj. V primerih nadomestne vročitve pa tudi
kdo drug (npr. član gospodinjstva, delavec v poslovnih prostorih itd.).
Na tem mestu je v zvezi s predpisanimi načini vročanja zanimivo izpostaviti predpisane načine
po ZArbit (ki pa ne veljajo za vročanje v sodnem postopku. 6. člen ZArbit namre določa, da se,
če se stranke ne dogovorijo drugače, šteje, da je v arbitražnem postopku pisno sporočilo
prejeto:

-

če je bilo naslovniku vročeno osebno ali na njegovem sedežu, običajnem
prebivališču ali poštnem naslovu; če vročitve na naštete načine ni moč opraviti tudi
po razumnem iskanju, se pisno sporočilo šteje za prejeto, če je bilo poslano na

519

V upravnem procesnem pravu se predlaga uporaba pojma formalna oz. neformalna vročitev.

Predlagana novela ZUP-I namreč spreminja uveljavljeno terminologijo in uvaja nove pojme formalne (in
neformalne) vročitve ter vročitve s seznanitvijo. Pri tem je očitno, da se predvsem pojem formalne
vročitve delno prekriva z osebno vročitvijo, zato je bila že v fazi javnega usklajevanja predlagan ureditev
kritizirana. - Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem postopku,
EVA: 205-3130-0031, Prva obravnava z dne 14.5.2015.
520

Hartmann v Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ibidem, str. 788.

521

Hüβtege v Thomas/Putzo, ibidem, str. 312; Larcher, Zustellrecht, str. 25.

522

Tako npr. izhaja iz 2. odst. 139. člena ZPP, 3. odst. 140. člena ZPP, 141. člen ZPP, itd.. Enako tudi

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 461.
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naslovnikov zadnji znani sedež, običajno prebivališče ali poštni naslov s
priporočenim pismom ali na kakšen drug način, ki dokazuje poskus vročitve;
-

tistega dne, ko je bilo vročeno na enega od načinov iz prejšnje točke.

1.5.1 Vročitev po pošti
Kot že izpostavljeno, vročitev po pošti podrobneje ureja ZPSto-2, ki loči med pojmoma
dostave in vročitve. Pri tem dostavo definira kot prenos poštnih pošiljk od dostavne točke
do predaje pošiljk naslovnikom in zajema dostavo na poštni naslov ali vročitev pošiljk (5. tč. 1.
odst. 2. člena). Vročitev pa definira kot izročitev poštne pošiljke naslovniku kot posebno obliko
dostave, kadar je treba potrditi prevzem (30. tč. 1. odst. 2. člena).
Poštne pošiljke se dostavljajo v hišni predalčnik ali poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca
poštnih storitev ali tako, kot se dogovorita uporabnik in izvajalec poštnih storitev, če to ni
mogoče, pa neposredno v poslovnih prostorih izvajalca poštnih storitev. Če je potrebna
vročitev, se poštne pošiljke vročajo osebno naslovniku ali osebi, pooblaščeni za prevzem
poštnih pošiljk ali odraslemu članu gospodinjstva523 ali osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu
naslovnika ali v njegovem poslovnem prostoru (1. odst. 41. člena ZPSto-2).
Priporočene in vrednostne poštne pošiljke se vročajo naslovniku osebno na naslovu. Če to ni
mogoče, se priporočena in vrednostna pošiljka vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva
ali osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk. Če poštnih pošiljk zaradi odsotnosti ni
mogoče vročiti enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem
poštnih pošiljk, pusti dostavljavec v hišnem predalčniku obvestilo, v katerem navede kraj
prevzema in rok, v katerem se lahko prevzame poštna pošiljka. Če naslovnik poštne pošiljke
ne prevzame v roku, določenem v obvestilu, se poštna pošiljka vrne pošiljatelju (2, 3. in 4.
odst. 41. člena ZPSto-2).
Če naslovnik ali osebe (odrasli član gospodinjstva oz. oseba, pooblaščena za prevzem pisanj)
priporočene in vrednostne poštne pošiljke nočejo sprejeti, napiše vročevalec na poštno pošiljko
ali vročilnico datum in razlog zavrnitve sprejema in poštno pošiljko vrne pošiljatelju (t.i.
odklonitev sprejema).
V primeru, če poštne pošiljke ni mogoče dostaviti naslovniku, in tudi ni mogoče ugotoviti kdo

523

Kot gospodinjstvo se razume skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj

porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot npr. za stanovanje, hrano, šolanje
otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni stanovanjski
enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih
potreb – 3. člen ZPPreb (Uradni list RS, št. 9/2001, 39/2006, 111/2007).
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je pošiljatelj, izvajalec poštnih storitev na poštni pošiljki o tem napiše uradni zaznamek in jo
shrani za eno leto od dneva zaznambe. Po poteku navedenega roka se taka poštna pošiljka
zaprta komisijsko uniči (6. odst. 41. člena ZPSto-2).
Če je prejemnik pisanja nepismen ali če se ne more podpisati, dostavljavec zapiše njegovo ime
in priimek ter datum vročitve s pripombo, zakaj se prejemnik ni podpisal (7. odst. 41. člena
ZPSto-2).
Izpostaviti je treba, da se mora poštna pošiljka v skladu z določbo 2. odst. 42. člena ZPSto-2
v primeru, ko poseben zakon (npr. ZPP) določa drugačen način vročitve, vročiti na način in pod
pogoji, ki jih določa ta poseben zakon.

1.5.2 Vročitev po varni elektronski poti
ZPP med načini vročitve izrecno določa tudi vročitev po varni elektronski poti (elektronska
vročitev) – 132. člen ZPP. Podrobneje je elektronska vročitev (načini, posledice) obravnavana
v delu 6.

1.5.3 Vročitev po delavcu sodišča
Sodišča imajo znotraj službe za sodno upravo med drugim organizirano tudi vročevalsko službo
(1. odst. 49. člena Sodnega reda). Sodno osebje v sprejemu in odpravi pisanj (t.i. vložišče)
opravlja dela v zvezi s sprejemom in oddajo pošiljk, skrbi za osebno vročanje sodnih
pošiljk, ki se vročajo na sedežu sodišča, skladno s procesnimi predpisi, opravlja
vročevalsko službo za sodišče in druga dela po odredbi direktorja ali predsednika sodišča (9.
odst. 208. člena Sodnega reda).524
Sodni vročevalec se mora pri vročanju vedno izkazati s posebno uradno izkaznico, ki jo izda
ministrstvo za pravosodje (1. odst. 186.a člena Sodnega reda).

1.5.4 Vročitev na sodišču
ZPP v 1. odst. 132. člena določa, da se lahko pisanje vroči tudi neposredno na sodišču, če se
stranka oz. drugi udeleženci nahajajo tam. V katerih primerih se uporablja ta določba in način
postopanja sodišča pri takšnih vročitvah smo podrobneje obravnavali v poglavju 1.3.10
Sodišče.

524

Praviloma so v praksi zaradi kadrovskih omejitev sodnemu osebju zaupane različne naloge.
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1.5.5 Vročitev po zasebnem vročevalcu
Eden od predpisanih načinov vročanja pisanj je tudi vročanje pisanj po pravni ali fizični osebi,
ki opravlja vročanje kot registrirano dejavnost (t.i. zasebni vročevalci). Pravilnik o delovanju
oseb, ki opravljajo vročanje v kazenskem in pravdnem postopku podrobneje ureja pravila za
delovanje zasebnih vročevalcev. Podrobneje pa so zasebni vročevalci obravnavani v poglavju
1.3.6. Zasebni vročevalec in nasl..

1.6 Osebna vročitev
Za osebno vročitev gre vedno v primerih, ko se pisanje neposredno (dejansko) vroči
naslovniku. Za osebno vročitev gre tudi v primerih, ko se vročitev opravi zakonitemu
zastopniku, začasnemu skrbniku oz. pooblaščencu.525
Običajno se vročitev opravi tako, da se pisanje izroči naslovniku. Praviloma se pisanja vročajo
strankam ali tretjim526.
Pri tem pa se v nemški teoriji izpostavlja, da je v teh primerih nepomembno kje je bilo
pisanje vročeno. Osebna vročitev ima namreč največjo dokazno vrednost in v najvišji možni
meri omogoča dosledno uveljavitev pravice do sodnega varstva.527
V skladu z določbo 142. člena ZPP se vročajo osebno naslednja pisanja: tožba, sodna odločba,
zoper katero je dovoljena posebna pritožba, izredno pravno sredstvo in nalog za plačilo sodne
takse za vlogo iz prvega odstavka 105.a člena ZPP528. Tudi vabilo stranki na poravnalni narok
ali prvi narok za glavno obravnavo, če poravnalni narok ni bil razpisan, se vročajo osebno
stranki. ZPP izrecno določa, da se za osebno vročitev šteje tudi vročitev v skladu s 141.a členom
(vročitev po elektronski poti).
Dejansko je osebna vročitev predpisana za vse vloge, na podlagi katerih pravzaprav stranka

525

Jauernig, ibidem, str. 331.

526

Kot tretji so mišljeni zlasti stranski intervenient, priče, izvedenec, itd..

527

Glanemann, ibidem, str. 18.

528

1. odst. 105.a člena ZPP določa, da mora biti ob vložitvi tožbe, nasprotne tožbe, predloga za

sporazumno razvezo, tožbe, ki vsebuje predlog za izdajo plačilnega naloga, predloga za obnovo
postopka, predloga za zavarovanje dokazov pred začetkom pravdnega postopka, predloga za poskus
poravnave, vloge, ki vsebuje napoved pritožbe, pritožbe, predloga za dopustitev revizije in revizije mora
plačana sodna taksa.
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sploh izve, da je zoper njo sprožen nek sodni postopek oz. da se nek pravnomočni postopek
nadaljuje (npr. izredna pravna sredstva – revizija, zahteva za varstvo zakonitosti, itd.), in tudi
za sodne odločbe, zoper katere so dovoljena pravna sredstva (npr. sodba sodišča I. stopnje,
sklep sodišča I. stopnje, zoper katerega je dovoljena posebna pritožba). Določba drugega
odstavka 142. člena pa omogoča sodišču, da samo oceni, ali se bo tudi v drugih primerih
odločilo in stranki vročalo osebno, in sicer zlasti v primerih, ko je zaradi listin, ki se vročajo ali
so npr. priložene v izvirniku, ali pa zaradi kakšnega drugega razloga potrebna posebna
previdnost pri vročanju.
Pri tem pa je treba izpostaviti, da v praksi sodišče v glavnem pisanja vroča osebno. Skoraj v
vseh pisanjih, ki se vročajo so namreč za stranko postavljeni roki (bodisi zakonski bodisi
odrejeni s strani sodišča), ki pa imajo za stranko, ki jih zamudi praviloma enako posledico
(prekluzijo).
Prav iz tega razloga je po našem mnenju poimenovanje osebna vročitev zavajajoča, saj
daje sklepati na to, da se pisanje vroči (samo) stranki. V nadaljevanju bodo zato
izpostavljene procesne situacije, ko gre za osebno vročitev po ZPP, pa dejansko ne gre za
vročitev neposredno stranki (naslovniku). Drugačno ureditev pozna aZPO, ki pozna t.i.
»vročitev v roke« (eigenhändige Zustellung). Gre za osebno vročitev v pravem pomenu te
besede, saj se lahko pisanju vroči samo naslovniku. Nadomestna vročitev je izključena.529 Pri
tem par. 106 aZPO da se tožbe in pisanja, ki se morajo vročiti tako kot tožba vročijo le v roke
naslovnika ali v roke njegovega pooblaščenca.530
Na tem mestu je treba izpostaviti tudi sistematiko ZPP, ki v tem delu ni jasna, saj na več mestih
ureja osebno vročitev pa tudi fikcijo vročitve. De lege ferenda bi bilo smiselno, da
zakonodajalec določbe o vročanju nomotehnično spremeni tako, da bi bilo vzpostavljeno jasno
razlikovanje med osebno in nadomestno vročitvijo. Smiselno pa bi bilo tudi drugačno
poimenovanje, saj kot že izpostavljeno, osebna vročitev ne pomeni nujno vročitve naslovniku.
Po našem mnenju bi bilo smiselno razlikovanje med neposredno vročitvijo (ki je dejansko tudi
osebna vročitev), navedeno pa je tudi skladno nomotehniki, ki jo uporablja Uredba o vročanju.
Vse druge vročitve pa bi spadale v kategorijo nadomestna vročitev. Ob prenovi določb ZPP bi
bilo smiselno dopustiti tudi navadno vročitev (kjer pošiljatelj ne prejme potrdila v vročitvi),
odločitev za takšno vročanje pa bi morala biti v izključni domeni sodišča, vendar izključena v
primerih, ko ZPP določa obvezen način vročitve.
Ni namreč izključeno, da se v sodnih postopkih določena pisanja vročajo z navadno poštno
pošiljko (t. i. formlose Mitteilung). Tako ima nZPO v par. 270 izrecno določbo, da se z izjemo

529

Larcher, Zustellrecht, 75.

530

Pri se v literaturi poudarja, da se »vročitev v roke« ne more opraviti osebi, ki ima pooblastilo za dvig

pošte, ne pa pooblastilo v smislu aZPO. – Feil/Kroisenbrunner, Zivilprozessordnung, str. 344.
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tožbe, vlog, ki zajemajo vsebinske predloge oz. so vezane na rok oz. vlog za katere sodišče
odredi osebno vročitev, vsa ostala pisanja strank vročajo brez posebnih formalnosti (torej z
navadno pošiljko).531
V teh primerih se praviloma (glej nZPO) sprejema t.i. oddajna teorija za vročanje, po kateri
za sodišče zadostuje, da bo dokazalo, da je dokument izdalo in ga opremilo z datumom
odpreme naslovniku. Dejanska seznanitev pa s tem postane dokazno breme naslovnika, saj bo
moral zatrjevati in dokazati, da pisanje ni prispelo v hišni predalčnik ali poštni predal oz. se z
njim iz drugega razloga ni mogel seznaniti. V kolikor pri tem ne bo uspešen, organ pa bo
vztrajal, da je bila vročitev opravljena pravilno, bo morebitno škodo, ki bi mu v posledici takšne
vročitve nastala, lahko uveljavljal zgolj pri vročevalcu. Pri čemer bi bilo tudi v tem postopku
dokazovanje napake probatio diabolica, saj vročevalec v skladu z ZPSto-2 za izgubljeno
navadno pošiljko ne odgovarja. Ne glede na zgoraj navedeno pa se v pravdnem postopku
navadne poštne pošiljke uporabljajo izjemoma.532
Osebno bo sodišče toženi stranki v odgovor vročilo popolno tožbo (276. člen ZPP). Enako
določata tudi nZPO (1. odst. par. 253)533 in aZPO (1. odst. par. 106 aZPO). Pravdnim strankam
pa se vročajo tudi druge vloge (npr. umik tožbe, sprememba tožbe, odpoved zahtevku, dokazni
predlogi, itd.).
Ob predlogih strank pa sodišče pravdnim strankam, kot že izpostavljeno pošilja tudi različna
sodna pisanja (npr. vabila, odločbe, rezultate opravljenih poizvedb, izvedeniška mnenja itd.).
Opozoriti je treba, da se pravdnim strankam, ki imajo v postopku pooblaščenca, vabila na
narok za glavno obravnavo praviloma vročajo po pooblaščencu (95. in 96. člen ZPP), medtem
ko se vabila stranki na zaslišanje praviloma vročijo stranki.534
Enako kot velja za vročitev pooblaščencu velja tudi za vročitev pooblaščencu za sprejem pisanj
531

Pri tem se šteje, da je pisanje vročeno naslednji dan, ko je bilo oddano na pošto, če gre za lokalno

vročitev oz. po dveh dnevih, ko je bilo pisanje oddano na pošto. Stranka pa lahko dokazuje, da je pisanje
prejela kasneje. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 460.
532

Največkrat takrat, ko je iz podatkov v spisu razvidno, da je bilo priči vabilo na zaslišanje na narok

vročeno po fikciji vročitve. V teh primerih iz praktičnih razlogov, zlasti pa ekonomičnosti in hitrosti
postopka sodišče pošlje vabilo še po navadni pošti. Za sodišče je namreč bistveno, da se priča z vabilom
dejansko seznani in se naroka na katerem bo zaslišana tudi udeleži.
533

Sodnik je tisti, ki odloči kateri postopek za izvedbo naroka bo izbral, saj je od tega odvisno ali se

tožba tožencu pošlje skupaj z vabilom na prvi narok za glavno obravnavo po par. 274 nZPO, ali pa se
tožba vroči tožencu najprej v odgovor (pri čemer se v tem primeru tožencu postavi rok v katerem lahko
odgovori na tožbo – 1. odst. par. 276 nZPO). – Prim. tudi Musielak, Grundkurs ZPO, str. 47.
534

Le v primerih, ko stranka ne sprejema pisanja ali pa sodišču ni dosegljiva iz drugih razlogov (npr.

stranka se preseli, pa sodišču ne sporoči naslova) tudi ta vabila sodišče vroča stranki po pooblaščencu.
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in za začasnega zastopnika, upravičenega za sprejem pisanj. V skladu z določbo 3. odst. 137.
člena ZPP se šteje, da je vloga stranki vročena, ko je vročena pooblaščencu za sprejem pisanj
oziroma začasnemu zastopniku, upravičenemu za sprejem pisanj.535
Pri tem pa je zanimivo stališče VS RS v sklepu II Ips 482/2002, kjer ugotavlja, da je
zastopanje pooblaščenca za sprejemanje pisanj le pasivno. Omejeno je na
sprejemanje pisanj in njihovo odpošiljanje stranki. Zato začne teči rok za vložitev pravnega
sredstva zoper sodno odločbo, ki je bila stranki vročena po pooblaščencu za sprejemanje
pisanj, šele z dnem, ko je stranka odločbo dejansko prejela. VS RS poudarja, da je pravica do
pritožbe po Ustavi RS ustavno zagotovljena pravica (25. člen) ter je sestavina prav tako ustavno
varovane pravice do sodnega varstva po 23. členu Ustave RS. Kršitev (vsaj dela) teh pravic je
sankcionirana z 8. točko drugega odstavka 339. člena ZPP, ki določa, da je bistvena kršitev
določb pravdnega postopka vselej podana, če kakšni stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti
pa z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem. Ker je smisel
pravice v učinkovitosti njene uveljavitve, pride po presoji revizijskega sodišča do kršitve pravice
do pritožbe, če stranka v konkretnem primeru ni imela dejanske možnosti, da bi jo uveljavila.
Namreč šele s pravilno vročitvijo lahko začne odločba pravno učinkovati proti njej in šele tedaj
lahko začne teči rok za pritožbo. VS RS izpostavlja, da v pravni teoriji in praksi ni sporno, da
pooblaščenec za sprejemanje pisanj ni strankin zakoniti zastopnik po 78. in naslednjih členih
ZPP niti ne njen pooblaščenec v smislu 86. in naslednjih členov ZPP. Zato ne more zastopati
stranke ali vlagati v njenem imenu pravnih sredstev, pač pa mora v tujini živeči stranki le
dostaviti pisanje. Njegova funkcija je tako le v dostavljanju v tujini živeči stranki s strani sodišča
prejetih pisanj. Procesne posledice vročanja pooblaščencu za sprejemanje pisanj ne morejo
biti drugačne, kot so pri vročitvah začasnemu zastopniku po 146. členu ZPP, glede katerega so
določbe o tem jasne, ker zakon določa, da se "vročitve opravijo po začasnem zastopniku". Zato
vročitev pisanj pooblaščencu za sprejemanje pisanj nima procesnih učinkov vročitve stranki.
Tako stališče ima oporo tudi v prvem odstavku 137. člena ZPP, ki izrecno ureja vročanje, kadar
ima stranka zakonitega zastopnika ali pooblaščenca: v takih primerih se pisanja vročajo njim
(in ne strankam).
Izpostaviti je treba, da z uveljavitvijo ZPP 1999, vsakršna dilema v zvezi z vročanjem po
pooblaščencu za sprejemanje pisanj odpade, saj se na podlagi 3. odst. 137. člena ZPP šteje,
da je vloga stranki vročena, ko je vročena pooblaščencu za sprejem pisanj.

1.6.1 Sklepno o osebnem vročanju
Ko govorimo o pisanjih, za katere mora biti predpisana osebna vročitev, je treba imeti v mislih
zlasti tista pisanja, ki vplivajo na položaj procesnih udeležencev. Tožba je namreč tožnikova

535

Enako 1. odst. par. 98 aZPO.
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zahteva za pravno varstvo.536 Tožba je torej vloga fizične ali pravne osebe (tožnika), s katero
le-ta od sodišča zahteva, da mu nudi pravno varstvo zoper osebo določene vsebine.537 Z
vložitvijo tožbe se torej vzpostavi dvostransko razmerje med tožnikom in sodiščem.538
Šele z vročitvijo tožbe v odgovor pa pride do različnih procesnih učinkov za obe pravdni stranki.
Po določbi prvega odstavka 189. člena ZPP začne pravda teči z vročitvijo tožbe toženi stranki.
V tem trenutku se vzpostavi tristrano razmerje (tožnik – sodišče – toženec).
V trenutku, ko se tožba vroči toženi stranki v odgovor, pride do nastanka pomembne
procesnopravne posledice, do učinka litispendence. To pomeni, da se med istima strankama
ne sme začeti nova pravda o isti stvari.539 Od trenutka vročitve tožbe v odgovor veljajo tudi
posebni pogoji za spremembo tožbe (soglasje tožene stranke – 185. člen ZPP). Nova pravda
med istimi strankami glede istega zahtevka se ne more začeti tudi v primeru, če je postopek v
predhodni pravdi prekinjen540, če postopek miruje ali če je prišlo do kakšnega drugega zastoja
v postopku.541
Od tega trenutka dalje se med istimi strankami o istem zahtevku ne more več začeti nova
pravda (ne bis in idem). Če se taka pravda vseeno začne, mora sodišče tožbo zavreči. To
seveda velja le, če gre v novi pravdi za isti stranki in identičen tožbeni zahtevek.542
Litispendenca učinkuje tudi, če bi stranki zamenjali vlogi (tako da bi bila v novi pravdi tožeča
stranka tožena in obratno), zahtevek pa bi bil identičen.543 Ne pride pa do litispendence, če
tožnik uveljavlja glede obstoja terjatve ugotovitveno tožbo, kasneje pa glede istega zahtevka
vloži še dajatveno tožbo.544 Litispendenca je podana v primeru t. i. vključenih zahtevkov545, pa
tudi v primeru, ko zahtevka nista enaka, se pa medsebojno izključujeta546 (npr. če tožnik
536

Tožba sicer ni edina oblika zahteve za pravno varstvo. To je lahko tudi predlog (npr. predlog za izdajo

začasne odredbe, predlog za izvršbo itd.). – Prim. Galič v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s
komentarjem, 2. knjiga, str. 117; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 222.
537

Ude, ibidem, str. 207; Juhart, ibidem, str. 251; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, 16. izdaja, str.

626.
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Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 120; Ude, ibidem, str. 216.
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Prim. Lüke, ibidem, str. 165.
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Prim. sklep VSL I Cpg 372/2001.
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Z vročitvijo tožbe toženi stranki pa nastanejo tudi določene materialnopravne posledice (npr.

dobroverni lastniški posestnik postane nedobroveren od trenutka, ko mu je vročena tožba, lastnik pa
lahko dokazuje, da je postal nedobroveren že pred vročitvijo tožbe – 8. odst. 95. člena SPZ).
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Ude, ibidem, str. 216.
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Prim. sodba in sklep II Ips 77/2002. Enako Juhart/Ude/Wedam Lukić, ibidem, str. 232.
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Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 223.
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Ko je drug zahtevek že vsebovan v prvem zahtevku.

546

Galič v Ude et al., ibidem, 2. knjiga, str. 225.
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zahteva s pozitivno ugotovitveno tožbo ugotovitev obstoja neke pravice, tožena stranka pa z
negativno ugotovitveno tožbo zahteva ugotovitev neobstoja te iste pravice).
Pomembnost pravilne (prve) vročitve je zato velikega pomena, saj na obstoj te procesne
predpostavke sodišče pazi po uradni dolžnosti. Če sodišče ugotovi, da o neki zadevi med istimi
strankami že teče spor, mora takšno tožbo s sklepom zavreči. Če sodišče kljub obstoju
litispendence vseeno nadaljuje s takšnim postopkom, to predstavlja absolutno bistveno kršitev
določb pravdnega postopka iz 12. točke 2. odst. 339. člena ZPP. Opozoriti je treba, da
pravnomočnost obstoj te negativne procesne predpostavke sanira. Če pride v pravdi, ki se je
začela kasneje, do pravnomočne sodbe, te sodbe ni mogoče napasti z revizijo (1. tč. 1. odst.
370. člena) ali obnovo postopka (8. tč. 394. člena). V teh primerih sodišče zavrže prej vloženo
tožbo, kasnejšo pravnomočno sodbo pa je mogoče napasti z izrednimi pravnimi sredstvi.547
Poleg tožbe je treba v skladu z določbo 142. člena ZPP osebno vročiti tudi vse tiste vloge, na
podlagi katerih pravzaprav stranka sploh izve, da je zoper njo sprožen nek sodni postopek oz.
da se nek pravnomočni postopek nadaljuje (npr. izredna pravna sredstva – revizija, zahteva za
varstvo zakonitosti, itd.).548
Po drugi strani pa se osebno vročajo tudi pisanja sodišča, zlasti npr. sodne odločbe, zoper
katere so dovoljena pravna sredstva, vabila strankam (njihovim pooblaščencem) in pričam.

1.7 Nadomestna vročitev
Alternativo neposredni (osebni) vročitvi predstavlja t. i. nadomestna vročitev
(Ersatzzustellung). Nadomestna vročitev pride vedno v poštev takrat, ko pisanje ni bilo
neposredno (osebno) vročeno naslovniku. Razlogi zakaj pride do nadomestne vročitve so
različni. Tako je lahko naslovnik odsoten, ne stanuje več na naslovu kjer se poskuša pisanje
vročiti. Lahko pa se preprosto izogiba vročitvi ali jo celo zavrne.549 Prav iz teh razlogov, da bi
se strankam onemogočilo zlorabe (neuspešna vročitev namreč nujno predstavlja zastoj v
postopku) in nenazadnje upniku učinkovito varstvo njegovih pravic, je nujno, da zakon
omogoča vročitev drugi osebi (ne naslovniku), kateremu se lahko pisanje veljavno vroči.
Nadomestno vročitev urejata tako aZPO (par. 103) in ZustG (par. 16) kot nZPO (par. 178 –
181). Tudi CPR (VB) ob sicer taksativno določenih načinih vročanja dopušča, da lahko stranka
vroči pisanje tudi na drug (alternativen) način. V tem primeru lahko sodišče takšno vročitev v
skladu s pravilom 6.8 CPR tudi ustrezno sankcionira. Alternativni načini vročitve so v bistvu
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Ude, ibidem, str. 217.
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Tako tudi Lüke, ibidem, str. 182.

549

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, ibidem, str. 463.
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zamenjali prej znano nadomestno vročitev (substituted service).550 Pravila o nadomestni
vročitvi so se praviloma upoštevala v primerih, ko je bila uporaba standardnih načinov vročanja
otežena, ker se je stranka izogibala vročitvi. Pri tem se je sodna praksa že izrekla, da v primeru,
ko je bila vročitev opravljena perfektno toda napačnemu naslovniku, ne pridejo v poštev pravila
o nadomestni vročitvi.551
Zato pride uporaba tega pravila v poštev samo, če je bila poskušana vročitev po enem izmed
predpisanih načinov vročitve, pa ni bila uspešna oz. v primeru, ko ima tožnik dokaz o tem, da
vročitev po predpisanih načinih vročitve najverjetneje ne bo uspešna. V tem primeru mora
tožnik sodišču v posebnem predlogu552 pojasniti katere predpisane načine vročitve (ki niso bili
uspešni) je uporabil, dokaze, ki jih poseduje v zvezi s tem in predlog na kakšen način naj se
vročitev opravi, da bo uspešna (pravilo 6.8 CPR, PD 6, par. 9.1).
Praviloma se kot alternativen način vročitve predlaga vročitev na naslov osebe, ki je v stiku s
tožencem ali z objavo obvestila (notice) v dnevnem časopisu.553
Sodišče ugodi predlogu z odredbo (order) v kateri natančno določi način na katerega naj se
opravi alternativna vročitev in datum, kdaj se bo štelo pisanje za vročeno (pravilo 6.8 (3) CPR).

1.7.1 Nadomestna vročitev odraslemu članu gospodinjstva
V primerih, ko se naslovnik pisanja ne najde v stanovanju, se pisanje vroča tako, da se izroči
kateremu od njegovih odraslih članov gospodinjstva554, ki so tako pisanje dolžni sprejeti.
Kot član gospodinjstva se šteje vsaka oseba, ki živi z naslovnikom v ekonomski skupnosti555,
to pomeni, da ni nujno, da je z njim v krvnem ali drugačnem sorodstvu. To je lahko celo oseba,
ki je zaposlena v gospodinjstvu naslovnika.556 Ne more pa to biti podnajemnik ali oseba, ki je
kot gost navzoča pri naslovniku. Kot član gospodinjstva šteje tudi razvezani zakonec, če živi v
istem stanovanju kot naslovnik.557
550

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 161.

551

Elmes v Hygrade Food (2001) EWCA Civ 121.

552

Urejenem v delu 23 CPR.

553

Loughlin/Gerlis, Civil Procedure, str. 161.

554

Kot gospodinjstvo se razume skupnost posameznikov, ki izjavijo, da stalno prebivajo skupaj in skupaj

porabljajo dohodke za zagotavljanje osnovnih življenjskih potreb (kot na primer za stanovanje, hrano,
šolanje otrok ipd.). Za gospodinjstvo se šteje tudi posameznik, ki izjavi, da prebiva sam v ločeni
stanovanjski enoti ali kot podnajemnik v delu te enote in sam porablja dohodke za zagotavljanje
osnovnih življenjskih potreb – 3. člen ZPPreb.
555

Tako tudi Galič v Ude et al., Pravdni postopek, str. 559.

556

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 199; Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 327.

557

LG Flensburg MDR 1982, 238; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 464.
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Vprašanje je, ali mora biti odrasel član gospodinjstva polnoleten, da se mu lahko veljavno vroči.
Zakon sicer uporablja terminologijo odrasli član gospodinjstva, kar se razume kot oseba, ki je
sposobna za razsojanje, oziroma osebo, ki lahko razume pomen vročitve. Ni torej pogoj, da je
član gospodinjstva polnoleten.558 Dovolj je, da daje videz odraslosti.559
V zvezi z nadomestno vročitvijo je treba izpostaviti tudi stališče ESČP v zadevi Maresti proti

Hrvaški,560 kjer je bilo izpostavljeno, da je pri nadomestnih vročitvah pomembno, ali je bila
oseba, ki je pisanje sprejela namesto naslovnika, glede na svoje zdravstveno stanje sposobna
razumeti pomen dejanja vročitve in ali je bilo od nje mogoče pričakovati, da bo izpolnila
obveznost, da pisanje preda naslovniku.
Vročevalec je seveda tisti, ki mora oceniti, ali je član gospodinjstva primerna oseba, da lahko
sprejme vročitev.
Sodna praksa je že zavzela stališče, da zgolj opustitev navedbe razmerja osebe, ki je pisanje
prevzela, do dolžnika, ne privede nujno do nezakonitosti vročitve. Vročitev bi bila nezakonita
le, če bi bilo pisanje izročeno osebi, ki ne more biti prejemnik.561

1.7.2 Nadomestna vročitev v nastanitvenem objektu
Izpostaviti pa je treba tudi določbo 3. odst. 140. člena ZPP, katera v veliki meri sledi dejanskim
razmeram v praksi. V primeru, če se naslovnika, ki stanuje v nastanitvenem objektu, ki je
namenjen skupinski nastanitvi ali izvajanju dejavnosti (t.i. Gemeinschaftseinrichtung), ki
vključuje 24-urno bivanje (dijaški, študentski domovi, bolnišnice, domovi za ostarele, itd.), ne
najde v takem objektu, pa tudi nima samostojnega poštnega predalčnika na tem naslovu, se
lahko pisanje vroči osebi, ki je v tem objektu pooblaščena za sprejemanje pošte za
stanovalce.562 Hotel oz. apartma, v katerem biva naslovnik pisanja, ne šteje kot nastanitveni
prostor, v katerem bi se lahko veljavno vročalo po določbi tretjega odstavka 140. člena ZPP.563

558

Tako tudi Galič v Ude et al., Pravdni postopek, str. 559; Juhart v Juhart/Ude/Lukić, Komentar Zakona

o pravdnem postopku, Ur. l. SRS, Ljubljana, 1974, str. 162, poudarja, da zadošča starost 14 let. Enako
tudi Hüßtege v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 327, Glanemann, ibidem, str. 24.
559

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 464; Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str.

199.
560

Št. 55759/07, sodba z dne 25. 6. 2009.

561

Sklep VSL I Ip 4020/2014 z dne 12.11.2014.

562

To ni nujno predstojnik ustanove, ampak je lahko tudi druga oseba pooblaščena za sprejem pisanj.

– Glanemann, ibidem, str. 26.
563

Prim. Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 464.
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1.7.3 Nadomestna vročitev na delovnem mestu
V primeru, ko se pisanje vroča na delovnem mestu naslovnika, pa le-tega tam ni oz. se ne
nahaja na delovnem mestu (ali pa se nahaja na takšnem delovnem mestu, do katerega
vročevalec nima dostopa), se lahko vroči pisanje osebi, ki je pooblaščena za sprejemanje
pošte. Le-ta je pisanje dolžna sprejeti. Možno pa je vročiti tudi vsakemu zaposlenemu na tem
delovnem mestu, če le-ta v to privoli.

1.7.4 Nadomestna vročitev odvetniku
Ker se v skladu z določbo 1. odst. 137. čl. ZPP v primeru, da ima stranka pooblaščenca, sodna
pisanja vročajo njemu, se vročitev odvetniku kot pooblaščencu lahko opravi tudi tako, da se
pisanje izroči osebi, ki je zaposlena v njegovi odvetniški pisarni (138. člen ZPP).
Besedno zvezo "pooblaščeni delavec njegove (odvetnikove) pisarne" v navedeni določbi je
mogoče razlagati v tem smislu, da pooblaščenec ni (nujno) oseba, ki je zaposlena pri
odvetniku, da pa mora (vsaj pri prvem) prevzemu pisanj na sodišču (po potrebi pa tudi pri
nadaljnjih) razpolagati s formalnim pisnim pooblastilom odvetnika za prevzem sodnih pisanj.
Ni pa takšno izkazovanje s pisnim pooblastilom potrebno vsakokrat, tudi pri vseh nadaljnjih
prevzemih pisanj, če je glede na nespremenjene okoliščine očitno, da gre za osebo, ki je v
imenu odvetnika upravičena za prevzem pisanj in če ni nobenih okoliščin, ki bi izključevale
možnost drugačnega sklepanja (na primer morebiten preklic pooblastila).564

1.7.5 Nadomestna vročitev vojaškim osebam in policijskim uslužbencem
Vojaškim osebam in policijskim uslužbencem se lahko vročajo vabila tudi po njihovem
poveljstvu oz. neposrednem predstojniku (134. člen ZPP).565 V primerih, ko je to potrebno, se
jim lahko na ta način vročajo tudi druga pisanja. Tako se bo sodišče glede na okoliščine
posameznega primera odločilo, ali se bo tem osebam vročalo neposredno ali preko
neposrednega poveljstva ali poveljnika. Če je npr. vojaška oseba na službenem potovanju (npr.
misija v tujini) ali pa je v oddaljeni vojaški enoti in nekaj časa ne bo dosegljiva na sedežu
organa, se ji lahko vroča na ta poseben način. V teoriji se izpostavlja, da je namen takšne
specialne določbe predvsem v tem, da se vročitelju olajša vročanje.566

564

Sodba I Ips 70/2007 z dne 19.4.2007.

565

Enako določbo pozna tudi par. 14 ZustG.

566

Rijavec v Ude et al, Pravdni postopek, 1. knjiga, str. 547.
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1.7.6 Vročitev osebam, ki jim je odvzeta prostost
Osebi, ki ji je bila odvzeta prostost, se vročajo pisanja po upravi zapora ali drugega
zavoda, kjer prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti (136. člen ZPP). Določba 136.
člena ureja vročanje tem osebam v primerih, če nimajo zakonitega zastopnika oz.
pooblaščenca. V primerih, ko imajo osebe, ki jim je odvzeta prostost, zakonitega zastopnika
oz. pooblaščenca, se uporabi ta način vročanja le v primerih, kadar se zahteva njihova osebna
prisotnost na glavni obravnavi (npr. zaradi zaslišanja, kadar morajo osebno navesti kakšna
dejstva itd.). Če ima taka oseba pooblaščenca, se vroča po določbi 137. člena ZPP.

1.8 Čas in kraj vročanja
ZPP v 139. členu določa, da se vroča podnevi od 6. do 22. ure, po elektronski poti pa 24 ur na
dan. Pred sprejemom novele ZPP-D je bil čas vročitve omejen do 20. ure. Vroča se seveda
samo na delovni dan, kar pomeni, da se ne vroča v nedeljo in na državne praznike. Vprašanje
je, ali se lahko pravočasno vroča v soboto. Po našem mnenju se v soboto lahko vroča, ne more
pa se rok izteči na soboto.567 Drugačno ureditev pozna aZPO, ki v par. 100 aZPO izrecno določa,
da se ob sobotah, nedeljah in praznikih z dovoljenjem sodišča lahko vroča, to pa ne velja za
vročanje po pošti. Sodišče bo izdalo dovoljenje (odredbo) za takšno vročitev le, če je vročitev
nujna saj grozi nevarnost izgube pravice, poteka roka oz. ko je vročitev nujna iz drugih
pomembnih razlogov. To se mora označiti za pisanju (na ovojnici).568
Pri tem je treba upoštevati, da je glede štetja rokov v procesnem pravu uveljavljeno civilno
štetje rokov. To je štetje od dneva do dneva (a die ad diem), in ne od določenega trenutka
dalje − naturalno (a momento ad momentum).569 Roki se računajo po dnevih, mesecih in letih.
Za vse roke, ne glede na to, ali so določeni po dnevih, mesecih ali letih, velja isto pravilo, da v
primeru, ko je zadnji dan izteka roka državni praznik, nedelja ali drug dan, na katerega sodišče
ne dela, rok poteče s potekom prvega naslednjega dne. To velja tudi v primeru, ko je zadnji
dan roka v soboto, saj sodišče v soboto ne dela, in v tem primeru se izteče rok v ponedeljek
(2. odst. 111. člena ZPP).

567

Drugačno stališče je zavzelo VS RS v načelnem pravnem mnenju z dne 14.1.2015 glede trenutka

nastopa fikcije, ki lahko nastopi tudi na soboto, nedeljo, praznik ali dan, ko sodišče ne dela. - Načelno
pravno mnenje, občna seja VS RS, z dne 14.1.2015 (VS048823).
568

Roth, Zivilprozessrecht, str. 22.

569

Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str. 205; Ude, Civilno procesno pravo, str. 201; Juhart, Civilno

procesno pravo FLRJ, str. 213.
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Za štetje rokov je pomembna tudi določba 3. odstavka 83. člena ZS570. Razen v nujnih
zadevah571 v času sodnih počitnic (od 15. julija do 15. avgusta) procesni roki ne tečejo. Ne
vročajo se sodna pisanja. Če je bilo sodno pisanje vročeno, začnejo teči procesni roki prvi
naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice.
Opozoriti je treba tudi na posebno pravilo glede štetja rokov, ki velja za sospornike. Pri
navadnem sosporništvu se rok vedno izteče za vsakega sospornika posebej. Pri enotnem
sosporništvu pa se rok vedno izteče za vse skupaj. Velja torej, da lahko (v skladu s pravilom o
najkoristnejšem dejanju) sospornik opravi procesno dejanje, če rok ni zamujen vsaj še za
enega sospornika (197. člen ZPP).572
Med roki, ki so določeni po dnevih, in roki, ki so določeni v mesecih ali letih, je razlika glede
pričetka teka roka. Če je rok določen v dnevih, se začetek roka računa naslednji dan od dneva
vročitve (če je npr. sodba vročena 15. aprila, začne rok teči 16. aprila). Pri rokih, ki so določeni
v mesecih ali letih, pa se v rok vračuna tudi tisti dan, ki odgovarja dnevu, ko je bila odločba
vročena (npr. če je bila sodba pravnomočna 1. maja 2010, po tem se objektivni rok za predlog
za obnovo postopka izteče 1. maja 2015).
V ZPP so roki praviloma določeni po dnevih, izjemoma v mesecih (npr. 3. odstavek 117. člena573,
2. odstavek 210. člena574, 1. in 2. odstavek 393. člena575).
Upoštevaje gornja izhodišča bi lahko sklepali, da ZPP glede štetja rokov ne loči med klasičnim
in elektronskim vročanjem.
V zvezi s krajem vročitve ima ZPP vrsto določb, ki lahko služijo kot pomoč pri izvedbi vročitve.
Ne glede na to, pa ZPP nima posebne določbe (kot to ima npr. par. 177 nZPO), ki dopušča
vročitev na katerem koli mestu, kjer se nahaja naslovnik. Vendar pa ZPP v 4. odst. 139. člena
dopušča možnost, da lahko v primeru neuspešne vročitve sodišče odloči, da se vročitev opravi
v drugem času ali na drugem kraju. Takšne odločbe o vročitvi ni treba obrazložiti. Zoper to
odločbo tudi ni pritožbe. Smiselno bi bilo tudi ZPP v tem delu novelirati po nemškem vzoru, saj
570

Ki jo je treba upoštevati kot lex specialis.

571

Nujne zadeve so npr. izdaja začasne odredbe, nepravdne in izvršilne zadeve v zvezi z vzgojo in

varstvom otrok ter preživninskimi obveznostmi, ki izhajajo iz zakona, menični in čekovni protesti ter
menične tožbe, itd. – 2. odst. 83. člena ZS.
572

Na to opozarja tudi Juhart, Civilno procesno pravo FLRJ, str. 213.

573

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

574

Postopek miruje, dokler kakšna stranka ne predlaga, naj se nadaljuje. Preden ne pretečejo trije

meseci od dneva, ko je nastalo mirovanje, se postopek ne more nadaljevati.
575

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.
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bi s tem sodišče razbremenili administrativnih opravil, vročevalcu pa pustili proste možnosti za
izbiro načina vročitve.
Kraj vročitve (tudi Zustellort, Abgabestelle) je torej lahko stanovanje, delovno mesto, sedež
družbe, poslovni prostor (par. 106 aZPO).576

1.8.1 Stanovanje, delovno mesto
Vroča se v stanovanju ali na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči pisanje, vroča se lahko
tudi na sodišču, če je naslovnik tam. Vročitev se lahko opravi tudi po elektronski poti na
ustrezen elektronski naslov. Kot stanovanje577 se šteje prostor, v katerem stanuje oseba, ki naj
bi se ji pisanje vročilo, ne glede na to, ali stanuje v stanovanju kot lastnik stanovanja,
podnajemnik, zakupnik, niti ni pomembno, ali tam začasno ali stalno prebiva (2. odst. 139.
člena ZPP).578
Zaposleni osebi se lahko vroča v stanovanju, kjer stanuje, ali pa tudi na delovnem mestu. Pri
tem se bo sodišče samo odločilo, ali bo vročalo pisanje na delovno mesto ali pa v stanovanje.
Pri tem se v nemški teoriji izpostavlja, da se mora vročitev opraviti v stanovanju, kajti vročitev
zunaj stanovanja (npr. na poti v stanovanje ali v drugem stanovanju v isti hiši) ne ustrezajo
pojmu »v stanovanju«, zato taka vročitev ni pravilna.579
Nemška sodna je že zavzela stališče, da tudi, če ima naslovnik stalno prebivališče v tujini, to
ne preprečuje veljavne vročitve na naslov domačega stanovanja (v ZR Nemčiji).580
576

Prim. Larcher, Zustellrecht, str. 37.

577

Uporabimo lahko tudi definicije iz 3. člena ZPPreb, ki določa, da je prebivališče naselje, kjer se

posameznik naseli z namenom, da v njem prebiva. Za Republiko Slovenijo je to občina, naselje, ulica,
hišna številka z dodatkom k hišni številki ter oznaka stanovanja, za tujino pa država, kraj, ulica in hišna
številka. Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je to naselje središče
njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in
drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne
povezave. Začasno prebivališče pa je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali začasno
prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati.
578

Tudi nemški pravni teoretiki izpostavljajo, da je treba pojem stanovanja ločiti od pojma stalnega

prebivališča. – Stӧßer v Zӧller, ibidem, str. 683; Hüßtege v Thomas/Putzo, ibidem, str. 326; OLG Kӧln
RIW 1989, 814. Pri tem pa se v sodni praksi izpostavlja, da se kot stanovanje šteje prostor, kjer naslovnik
spi (BGH NJW 1992,1963). Vročitev se lahko veljavno opravi tudi v stanovanje, kjer živi zakonec v času
ko teče postopek razveze zakonske zveze (OLG Kӧln NJW-RR 1989, 443).
579

Hüßtege v Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 327, Stӧßer v Zӧller, ibidem, str. 686.

580

OLG Kӧln RIW 1989, 814.
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Tudi za zavrnitev vročitve (odklonitev sprejema) se zahteva daljša odsotnost naslovnika, ne
zadostuje kratkotrajna odsotnost.581
Določba 140. člena ZPP je pravzaprav namenjena posebnim primerom vročitve, saj sodišču
omogoča, da vroča na druge naslove v primerih, ko se naslovnik ne nahaja v svojem
stanovanju oz. na delovnem mestu.582 Na ta način se pravzaprav onemogoča zlorabo instituta
vročanja in izmikanje pravilni vročitvi. Poudariti je treba, da se določba 140. člena nanaša na
vse primere, ko je treba pisanje vročiti neposredno naslovniku.
Kot že izpostavljeno se lahko naslovniku neposredno vroča tudi na delovnem mestu (t. i.
vročitev po zaposlitvi). Kot delovno mesto šteje pisarna, urad, skladišče, tovarna, sprejemnica
itd. Pogoj je, da se prostor koristi za opravljanje dejavnosti.583

1.8.2 Nastanitveni objekt
Naslovnik, ki stanuje v nastanitvenem objektu, namenjenem skupinski nastanitvi ali izvajanju
dejavnosti, ki vključuje 24-urno bivanje (na primer dijaški ali študentski domovi, domovi za
ostarele, samski domovi, socialno-varstveni zavodi, bolnišnice) se vroča v nastanitveni objekt
(neposredno) ali v njegov samostojni poštni predalčnik na tem naslovu.

1.8.3 Vročanje državnim organom, pravnim osebam in samostojnim
podjetnikom posameznikom
Subjektu vpisa v sodni register584, samostojnemu podjetniku posamezniku ali pravni
581

BGH NJW 1978, 1858; VwGH25.3.2010, 2010/21/0007. Enako Larcher, Zustellrecht, str. 38.

582

Pri tem nemški teoretiki izpostavljajo, da mora vročevalec v primeru odsotnosti naslovnika najprej

poskusiti vročiti ožjemu krogu z naslovnikom povezanih oseb (družinskim članom ali osebam, ki so
zaposlene v gospodinjstvu). Šele, če to ni mogoče se lahko vroči naslovnikovemu delodajalcu oz. na
delovnem mestu naslovnika. V tem primeru se mora v skladu z določbo par. 418 nZPO na vročilnici
označiti, da je šlo za nadomestno vročitev in na kakšen način je bilo pisanje vročeno. Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 464.
583

Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 327.

584

Če subjektu vpisa v sodni register ni mogoča vročitev sodnega pisanja na naslovu, ki je naveden v

registru, se vročitev opravi tako, da vročevalec izroči pisanje sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za
vročitev po pošti, pa pošti njegovega prebivališča, na vratih oziroma v poštnem nabiralniku na naslovu
pravne osebe, ki je vpisan v register, pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in
opozorilo, da mora v 15 dneh pisanje dvigniti, sicer se bo štelo, da je bila vročitev opravljena na dan,
ko je bilo na vratih oziroma v poštnem nabiralniku puščeno obvestilo. Če naslovnik tudi v 15 dneh, odkar
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osebi, ki se vpisuje v register, se vroča na naslovu, ki je vpisan v register.585
Po stališču sodne prakse za pravne osebe glede na določbe 133. v zvezi s 140. in 141. členom
ZPP ter 142. členom ZPP, ne pride v poštev osebna vročitev (in tudi ne vročitev na oglasno
desko). Glede na določbo 4. odst. 141. člena ZPP se namreč v primeru, če subjektu vpisa v
sodni register (torej toženi stranki kot pravni osebi) ni mogoče vročiti sodnega pisanja na
naslovu, ki je naveden v registru, vročitev opravi na način, določen v 1., 2. in 3. odst. 141.
člena s tem, da se obvestilo pusti na njegovem naslovu.586
Če sodišče ne more opraviti vročitve ne v stanovanje ne na delovno mesto oz. poslovni prostor,
lahko odloči, da se vročitev opravi v drugem času ali na drugem kraju. Takšne odločbe o vročitvi
ni treba obrazložiti, zoper to odločbo tudi ni pritožbe.587
V 133. členu ZPP določa, da se državnim organom, pravnim osebam in podjetnikom
posameznikom vroča tako, da se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu,
ki je v pisarni oz. v poslovnem prostoru ali na sedežu. 588
Tako se vroča pisanje tudi, kadar so navedene stranke določile za svojega pooblaščenca osebo,
ki je njihov delavec. Za pravilno vročitev pošiljke pravni osebi torej ni predpisano, da mora biti
vročilnica podpisana od direktorja oz. uprave (t. j. zakonitega zastopnika).589 Enako se vroča

je vročevalec pustil to obvestilo, pošiljke ne dvigne, se šteje vročitev za veljavno opravljeno z dnem, ko
je bilo puščeno obvestilo (141. čl. ZPP). - Sklep VSL I Cp 666/2000.
585

Tako je npr. sodišče v sklepu VSL II Cpg 1124/2001 zavzelo naslednje stališče: Pravnim osebam se

sodna pisanja vročajo na naslovu, navedenem v registru. Če vročitev na v registru navedenem naslovu
ni možna, se opravi nadomestna vročitev s pustitvijo obvestila na naslovu, ki je naveden v registru.
Pogodbeni prenos naslova je razmerje med dolžnikom in pošto, ki ne vpliva na pravilnost nadomestne
vročitve s pustitvijo obvestila in fikcijo prejema po 2. in 4. odst. 141. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ.
Zatrjevano neizpolnjevanje pogodbe s strani pošte je stvar morebitne odgovornosti sopogodbenika, ne
pa razlog, ki bi vplival na pravilnost vročitve sodnega pisanja. Za nadomestno vročitev s fikcijo prejema
pošiljke po 141. čl. ZPP v zvezi s 15. čl. ZIZ ni potrebno, da se stranka izmika vročitvi, temveč zadošča
objektivno dejstvo, da stranki na naslovu, vpisanem v sodni register, ni možno vročiti pisanja.
586

Sodba VSK I Cp 344/2006.

587

V praksi to pomeni, da sodnik, ko ugotovi, da vročitev ni bila uspešna odredi vročitev na drug z

zakonom predpisan način.
588

Tako je npr. sodišče že zavzelo stališče, da ne gre za kršitev določb ZPP, če je sodno pisanje, vključno

s sodno odločbo, v primeru odsotnosti naslovnika vročeno na delovnem mestu osebi, ki opravlja delo po
pogodbi o začasnem študentskem delu. – Sklep VSRS VIII Ips 140/2003.
589

Prim. sklep VSL I Cpg 888/2000 in sklep VSRS III Ips 120/2000 , kjer je sodišče zavzelo stališče, da

se pravnim osebam vroča sodišče pisanje po čl. 133/1 ZPP in ne po 137. členu ZPP. Oseba iz 1. odst.
133. člena ZPP je oseba na določenem delovnem mestu, zadolžena za sprejemanje sodnih pisanj, ne pa
član uprave (direktor) oz. likvidacijski upravitelj, na katerega so z začetkom postopka likvidacije prešla
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tudi v primeru, če so zgoraj navedene osebe določile za svojega pooblaščenca osebo, ki je
njihov delavec.590
Obstoj pooblastilnega razmerja v smislu 1. odstavka 133. člena je lahko izkazan na različne
načine, med drugim tudi s konkludentnim ravnanjem pravne osebe. Sama vročitev pošiljke se
izkazuje z vročilnico (1. odstavek 149. člena ZPP), ki je javna listina, za katero velja domneva
resničnosti podatkov, ki jih izkazuje (1. odstavek 224. člena ZPP). Žig pravne osebe je
nedvomno namenjen navzven za identifikacijo pravne osebe oziroma na konkludenten način
izkazuje, da je oseba, ki razpolaga z žigom pravne osebe v smislu 1. odst. 133. člena ZPP
pooblaščena za sprejem sodnih pošiljk.591
Izpostaviti kaže, da sprememba firme (ime družbe) ne vpliva na pravilnost vročitve. Kljub
spremembi firme gre namreč za isti subjekt, z isto matično in davčno številko ter istim
poslovnim naslovom.592 Izpostaviti je treba, da se v primeru vročitve pravni osebi kot naslovnik
vedno označi pravna oseba (firma).593
Vročitev pravnim osebam se torej lahko pravilno opravi če se vroči:
1. na sedež pravne osebe594,
2. v poslovni prostor pravne osebe (delavcu oz. pooblaščencu za sprejem).
ZPP pri tem ne omenja podružnice. V skladu z 31. členom ZGD-1 ima družba lahko
podružnice, ki so ločene od sedeža družbe. Podružnice se tudi vpišejo v register. Pri tem pa
podružnice niso pravne osebe, smejo pa opravljati vse posle, ki jih sicer lahko opravlja

upravičenja, ki jih ima uprava. Ravnanje gospodarske družbe, ki ne ukrene vse potrebno za sprejemanje
sodnih pisanj na naslovu, ki je v sodnem registru naveden kot njen sedež, je odklonitev sprejema.
590

Pri tem ni pomembno, kakšna dela tak delavec opravlja za naslovnika, pa tudi ne, da je v delovnem

razmerju pri njem. Lahko ima le pogodbo o delu ali pa zanj opravlja dela le priložnostno. Delavec v
smislu 133. člena ZPP je lahko tudi tisti, ki je bil po kakršnemkoli naročilu ali z vednostjo pravne osebe
v pisarni ali poslovnem prostoru, kjer je za pravno osebo opravljal kakršenkoli posel. - Sodba VSL II Cp
2688/2009 z dne 14.10.2009.
591

Tako sodba in sklep VSL I Cpg 335/2003 z dne 28.8.2003.

592

Sklep VSL II Cpg 913/2014 z dne 18.11.2014.

593

Larcher, Zustellrecht, str. 27.

594

Sodna praksa je že zavzela stališče, da je vročitev pravni osebi na naslov kjer ima sedež pravilna tudi

v primeru, ko ima pravna oseba naročeno prepošiljanje pošiljk iz naslova, kjer ima sedež, na naslov,
kamor je preselila svojo poslovno enoto. ZPP namreč jasno določa, da se subjektu vpisa v sodni register
vroča na naslovu, navedenem v registru. Glede na to, da je vročevalec obvestilo o prispelem pismu
pustil na vratih na naslovu, kjer ima tožena stranka sedež, je bila vročitev opravljena pravilno. – sklep
VSL I Cp 2/2009 z dne 10.2.2009.
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družba.595 V zvezi z določitvijo sedeža je treba izpostaviti tudi določbo 30. člena ZGD-1, v skladu
s katero je mogoče za sedež mogoče določiti kraj, kjer družba opravlja dejavnost, ali kraj, kjer
se v glavnem vodijo njeni posli, ali kraj, kjer deluje poslovodstvo družbe. Tako bi bilo z vidika
vročanja smiselno dopustiti kot pravilno tudi vročitev na poslovni naslov pravne
osebe, ki ni nujno enak registriranemu sedežu.596
Podjetnik posameznik mora namreč za vpis v Poslovni register Slovenije navesti med drugim
podatke o sedežu in podatek o poslovnem naslovu (podatek o poslovnem naslovu vključuje te
podatke: država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj). Pri tem pa
mora podjetnik, če ni lastnik objekta na poslovnem naslovu, navedenem v prijavi, prijavi
priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, da podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu.
Izjavo lastnika lahko overi tudi točka VEM. Izjave ni treba overiti, če podjetnik pridobi
dovoljenje za opravljanje dejavnosti od pristojnega državnega ali občinskega sklada,
pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe.
Z vidika vročanja lahko pojem poslovnega naslova enačimo s pojmom poslovnega prostora.
Kot že izpostavljeno, se v primerih, ko je stranka v sporu državni organ oz. Republika Slovenija,
vroča vedno pristojnemu državnemu pravobranilstvu, ki je v teh primerih zakoniti zastopnik na
podlagi zakona o državnem pravobranilstvu (15. člen ZDPra). Sodišče vroča državnim organom
neposredno tudi takrat, kadar potrebuje od državnega organa kakšno informacijo (npr. v pravdi
zaradi preživljanja - poročilo o osebnih dohodkih posameznega delavca) ali pa se na državni
organ obrača s kakšno drugo zahtevo.
Smiselno enako kot slovenska ureditev tudi aZPO določa, da se pravnim osebam vroča na
naslov, ki je vpisan v register. V primeru, ko vročitev pravni osebi na sedež družbe ni uspešna
pride v poštev vročitev v posebnem ediktnem postopku.597 Javno se objavi obvestilo o tem,
kakšno pisanje se vroča ter kje ga naslovnik lahko prevzame598. Praviloma se obvestilo
posname, lahko pa se objavi tudi v dnevnem časopisju.599
595

V praksi se vroča tudi podružnicam pravne osebe (npr. zlasti poslovnim enotam zavarovalnic za spore

iz njihovega območja). Opozoriti je treba, da se prva vročitev opravi na sedež družbe, nadaljnje pa na
naslov podružnice, kadar pravna oseba to v vlogi izrecno določi (v bistvu določi pooblaščenca za
sprejemanje pisanj).
596

Sodna praksa takšne interpretacije zaenkrat ne dopušča, saj je veljavna samo vročitev na naslov,

vpisan v sodnem registru (prim. sklep VDS Pdp 1598/2008 z dne 21.1.2009, enako VDSS Pdp 845/2014
z dne 23.10.2014).
597

Gre za informatiziran postopek v skladu z IWG (projekt eGovernment), kjer se javno objavljajo

različna pisanja v različnih sodnih postopkih (izvršba, insolvenčni postopki, itd.). V delu, ki se nanaša na
neuspešne vročitve, gre v bistvu za elektronsko sodno desko. Prim. Larcher, Zustellrecht, str. 27.
598

Praviloma se pisanje odloži na sodišču v skladu z določbo par. 115 aZPO.

599

Roth, Zivilprozessrecht, str. 25.
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1.8.3 Vročitev na sodišču
Vročitev na sodišču pomeni vročitev v sami sodni zgradbi (npr. vabilo na naroku za naslednji
narok). Pri čemer pa se lahko pisanje vroči v sodni zgradbi tudi v primeru, če se neka oseba
slučajno nahaja na sodišču.

1.8.4 Vročitev odvetniku
Odvetniku kot pooblaščencu stranke se lahko vroča bodisi po členu 138 ZPP (nadomestna
vročitev) bodisi osebno, v skladu z določbo 137. člena. Ni videti zadržka, da se odvetniku vroča
tudi neposredno na sodišču, če se ta nahaja tam.
Če se odvetniku vroča pisno vabilo, da bo nastopil kot priča ali pa kot stranka v postopku, zanj
veljajo določbe členov 139 in 140 ZPP.

1.8.5 Vročanje vojaškim osebam in policijskim uslužbencem
Poudariti je treba, da se praviloma vroča osebno, samo v posebnih primerih pa se lahko vroča
na poseben način, določen v členu 135 ZPP (vročitev po njihovem poveljstvu oz. predstojniku).
Gre torej zgolj za primere kadar posebne okoliščine posameznega primera zahtevajo takšno
vročanje.

1.8.6 Vročitev osebam, ki uživajo imuniteto
Kadar se kaj vroča osebi ali ustanovi v tujini ali tujcu, pa ta uživa imunitetno pravico,
se opravlja vročitev po diplomatski poti600, razen, če bi mednarodna pogodba ali ZPP določal
drugače (135. člen ZPP).
Sodna pisanja, ki naj se vročijo v tujino, morajo biti pisana na celih listih, na pol lista se izpolnijo
le sodni obrazci, če jim ni treba prilagati prevoda. Če se priloži prevod, ki ga je treba z
izvirnikom speti, se pisanje izpolni na celem listu. Na vsakem pisanju je treba vpisati poleg
označbe spisa tudi zaporedno številko pisanja, ki naj se vroči, in enako številko na vročilnici

600

To pomeni, da se pisanje s prilogami dostavi ministrstvu za pravosodje, ki ga posreduje ministrstvu

za zunanje zadeve, ta pa ga posreduje slovenskemu diplomatsko-konzularnemu predstavništvu v
zaprošeni državi. – Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, str. 548 in tam citirana dela.
175

(89. člen Sodnega reda).
V zvezi z vročanjem je treba omeniti tudi uredbo Sveta (ES) št. 1348/2000601 z dne 29. maja
2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah v državah
članicah (Uredba o vročanju), ki je začela veljati 31. 5. 2001, v Republiki Sloveniji pa se
uporablja od 1. 5. 2004. Uredba o vročanju velja za vse države članice Evropske unije, razen
za Kraljevino Dansko, ki pa je z EU sklenila poseben Sporazum o vročanju v civilnih in
gospodarskih zadevah602. Uredba o vročanju se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah,
kadar je treba poslati sodno ali zunajsodno pisanje iz ene države članice v drugo državo članico
z namenom vročitve. Uredba pa se ne uporablja, kadar naslov osebe, ki ji je treba vročiti
pisanje, ni znan. Republika Slovenija je kot organe, pristojne za pošiljanje sodnih in
zunajsodnih pisanj, določila vsa okrajna, okrožna, višja, delovna in socialna sodišča, upravno
sodišče ter državno pravobranilstvo. Za sprejem pa so pristojna okrožna sodišča.
Če se vroča pisanje državljanu Republike Slovenije v tujini, se vročitev lahko opravi po
pristojnem konzularnem predstavniku ali po diplomatskem predstavniku Republike Slovenije,
ki opravlja konzularne zadeve v tuji državi. Taka vročitev je veljavna le tedaj, če je tisti, ki naj
se mu pisanje vroči, le-to pripravljen sprejeti. Pri vročanju pisanj v tujino je treba poleg
avtonomnih pravil v ZPP upoštevati še sprejete in ratificirane mednarodne pravne akte, ki imajo
prednost pred domačimi pravili.
Če naslovljenec svoje privolitve za takšno vročitev ne da, se mu vroča v skladu z mednarodnimi
konvencijami o pravni pomoči.603 Praviloma se v teh primerih v praksi vroča po diplomatski
poti. Sodna praksa je že zavzela stališče, da v primeru, ko bi sodišče vročalo neposredno (kljub
morebitni drugačni konvencijski ureditvi) pa bi se naslovnik dejansko seznanil z vsebino
pisanja, bi bilo v nasprotju z načelom poštenja in dobre vere, če bi se naslovnik v postopku
kasneje skliceval, da vročitev ni bila pravilno opravljena (prim. sklep VSL I Cp 3169/2005).
Določba 135. člena ZPP ureja način vročanja osebam, ki se nahajajo v tujini (bodisi tujim
fizičnim in pravnim osebam bodisi našim državljanom v tujini, ki se jim vroča na podlagi
drugega odstavka tega člena). V tem členu je urejeno tudi vročanje osebam, ki so tujci v naši
državi, vendar uživajo imuniteto. Vročanje po diplomatski poti se vrši preko ministrstva za
pravosodje.

601

Ur. l. Evropske unije, št. OJ EC L 160/37, 30. 6. 2000.

602

Ur. l. EU, št. OJ EC L 300/55, 17. 11. 2005.

603

Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 196.
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1.9 Posebni primer omejitve vročitve – vročitev nasprotni stranki (t.i.

Ausschluss)
V luči dosledne uveljavitve temeljnih ustavnih (in konvencijskih) pravic, zlasti pravice do
poštenega sojenja in enakosti orožij, ZPP ne glede na prej zapisano, v 4. odst. 140. člena ZPP,
določa, da se pisanje ne sme vročiti nasprotniku osebe, ki je udeležena v pravdi (enako tudi
par. 178 n ZPO, par. 103 aZPO).
Ugotavljanje slednjega je lahko za vročevalca (pre)težka naloga, zlasti v primerih, ko so v sporu
kot nasprotne stranke sorodniki, ki stanujejo na istem naslovu, ali zakonca (oz. zunajzakonska
partnerja), pa gre za vročanje začasnih ukrepov (npr. začasna odredba) enemu izmed njiju.604
Zakon za tovrstne primere rešitve ne predvideva, lahko pa sodišče, ki je prosto pri izbiri načina
vročanja, temu ustrezno izbere različne načine vročitve.
Tako v nemški kot avstrijski pravni teoriji se izpostavlja, da bi vročitev nasprotni stranki, ko je
nesporno, da med strankami obstoji kolizija interesov, brez dvoma pomenila kršitev pravic
naslovnika.605 Pri tem pa se izpostavlja, da takšna izključitev velja, tudi za primere, ko kolizija
interesov obstoji med zastopnikom/pooblaščencem in naslovnikom pisanja.606 Hkrati se
izpostavlja, da je izključitev vročitve odvisna od dejstva, da so stranke v postopku znane. Šele
v takšnem primeru lahko omejitev vročitve dejansko uveljavimo. Pri tem pa omejitev vročitve
velja zraven strank tudi za sospornike in stranskega intervenienta, pa tudi za osebe, ki »so
blizu« nasprotni stranki. Tako se npr. ne more opraviti vročitev članu gospodinjstva – hčerki
dolžnika, če je ona hkrati žena upnika.607

1.10 Odklonitev sprejema
ZPP v 144. členu ureja t. i. odklonitev sprejema. V primeru, ko naslovnik pisanja (ali oseba, ki
bi pisanje morala sprejeti za naslovnika) le-tega ne želi sprejeti (odkloni sprejem), ga
vročevalec pusti v stanovanju ali v prostorih, kjer ta oseba dela. Če ne najde predalčnika,
pisanje pritrdi na vrata stanovanja oz. prostorov. Na vročilnico zapiše dan, uro in razlog
odklonitve sprejema ter kraj, kjer je pustil pisanje. V tem primeru se šteje, da je bila vročitev
604

Tako je npr. sodišče v sklepu VSL I Cp 35/2001 izrecno zapisalo, da če je bilo vabilo na narok za

glavno obravnavo v razvezni pravdi namesto tožencu vročeno njegovi ženi − tožnici, je bila tožencu z
nepravilno vročitvijo odvzeta možnost sodelovanja v postopku, saj ji je bila odvzeta možnost, da se
seznani s procesnimi dejanji, zato je podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz
8. točke 2. odst. 339. člena ZPP.
605

Glanemann, ibidem, str. 26 in tam citirana dela.; Roth, Zivilprozessrecht, str. 23.

606

Hüßtege v Thomas/Putzo, ibidem, str. 328.

607

Tako OLG Potsdamm NJ 1951, 519; Hartmann v Baumbach, ibidem, str. 816.
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opravljena. Tudi v teh primerih torej pride do fikcije vročitve.608
Določba 144. člena ZPP pravzaprav predstavlja zaščito v primeru, kadar naslovniki pisanja oz.
osebe, ki so dolžne sprejeti pisanje, le-tega ne želijo sprejeti z namenom, da zavlačujejo sodni
postopek.
Treba je poudariti, da se v vseh zgoraj navedenih primerih šteje, da je pisanje vročeno pod
predpostavko, da je bil sprejem odklonjen brez zakonitih razlogov.609
Zakonit razlog za odklonitev sprejema obstaja npr. če se poskuša vročiti nepooblaščeni osebi
ali osebi, ki ne more ali pa ne sme sprejeti pisanja, če npr. člani skupnega gospodinjstva ne
želijo sprejeti pisanja zaradi tega, ker je naslovnik pisanja dlje časa odsoten.610 Če ima npr.
stranka zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca za sprejem pisanj, lahko odkloni sprejem,
vendar ne v primeru, če gre za pisanje, ki se mora osebno vročiti stranki. To velja tudi v
primeru, ko bi se vročanje poskušalo opraviti izven časa, ki je določen v zakonu, ali pa izven
kraja, ki je predviden za vročanje.611 Ni pa zakonit razlog odklonitve sprejema, če je naslovnik
v stanovanju, pa vročevalcu ne želi odpreti vrat.612
Enako velja tudi v primerih, ko bi se vročalo osebam, ki so v tujini, ali pa osebam, ki pri nas
uživajo imuniteto. Določba tega člena opozarja tudi na to, kako pomembno je, da vročevalci
poznajo pravila vročanja, kot jih določa ZPP. To npr. pri klasičnem vročanju pomeni, da je treba
ob Zakonu o poštnih storitvah (ZPSto-2) poznati tudi procesni zakon, na podlagi katerega je
bila vročitev odrejena.
Tako je npr. sodišče v sklepu VSL II Cp 2000/2005 zavzelo stališče, da mora vročevalec sodno
pošiljko v primeru ko delavec pravdne stranke (pravne osebe) brez zakonitega razloga odkloni
sprejem sodne pošiljke, pustiti v poslovnem prostoru. Če namesto tega pošiljko vrne sodišču,
vročitev ni pravilno opravljena.613
608

Smiselno enako ureditev pozna tudi par. 20 ZustG.
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Tako tudi Glanemann, ibidem, str. 27.
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Prim. Šercer, Vprašanja vročanja v delovnem pravu, str. 23.
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Npr. vročitev ponoči (po 22h, med prazniki, v nedeljo, na pogrebu, itd. – Hüßtege v Thomas/Putzo,

ibidem, str. 329. Enako tudi Bundestagsdrucksache 14/4554 z dne 9.11.2000 (par. 179). Pri tem pa je
treba opozoriti, da je bila z novelo nZPO vročitev ob neprimernem času (s spremembo par. 188 nZPO)
izpuščena.
612

Stranka mora v postopku pošteno uporabljati svoje pravice, zato je bila s tem, ko je vročevalec

pisanje pustil v nabiralniku, vročitev pravilno opravljena - Sodba VSRS II Ips 264/1998 z dne 10.2.1999.
613

V konkretni zadevi je bilo iz poročila vročevalca razvidno, da je na sedežu toženke našel prodajalko,

ki ji je dvakrat poskušal vročiti tožbo, vendar je sprejela le obvestilo o sodni pošiljki, ne pa tudi same
pošiljke. Vročevalec bi zato v skladu s 144. členom ZPP moral sodno pošiljko s tožbo in pozivom k
odgovoru nanjo pustiti v prostorih druge toženke ali v njenem hišnem oziroma izpostavljenem
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V zadevi (sklep VDS Pdp 296/2004) je sodišče zaključilo, da s tem, ko je delavec sprva odklonil
vročitev odpovedi in ni hotel podpisati prejema in se je kasneje seznanil na vidnem mestu
(oglasni deski) s celotno vsebino odpovedi, je potrebno šteti za dokazano, da je bila vročitev
odpovedi delavcu zakonito opravljena najkasneje z dnem, ko se je delavec seznanil z
odpovedjo.
Med zakonite razloge za odklonitev sprejema se po nemški in avstrijski pravni teoriji prišteva
tudi, če obstoji dvom o tem kdo je naslovnik sodne pošiljke (npr. v skupnem gospodinjstvu
živita osebi z enakim imenom in priimkom – oče in sin). V teh primerih je treba pri imenu
označiti ml. (mlajši) oz. st. (starejši).614

1.11 Sprememba naslova
Od trenutka, ko je stranka sprožila sodni spor ali pa je prejela tožbo (in je torej tožena stranka
v postopku), pa vse do pravnomočnega konca sodnega spora ima stranka dolžnost, da obvešča
sodišče o spremembi prebivališča ali o spremembi sedeža. Pravilna vročitev je namreč pogoj
za zagotovitev načela kontradiktornosti v postopku.615 Ta obveznost velja tudi za stranko, ki
ima pooblaščenca. To pa ne velja za primere, ko se lahko vroča neposredno pooblaščencu.
Dolžnost stranke obveščati sodišče o spremembi naslova velja samo v primerih, kadar gre za

predalčniku. Ker ni ravnal tako, ampak je sodno pošiljko vrnil sodišču, vročitev ni bila pravilno opravljena
in tudi zakonska domneva o vročitvi ni mogla nastopiti. Sodišče prve stopnje zato ne bi smelo izdati
zamudne sodbe, saj ni bil izpolnjen pogoj iz 1. točke 1. odstavka 318. člena ZPP, po katerem mora biti
za izdajo takšne sodbe toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor.
614

Hartmann v Baumbach, ibidem, str. 818; Larcher, Zustellrecht, str. 26.

615

Tako npr. sodna praksa v sklepu VSRS II Ips 96/2005: Stranka v pravdi, ki zamenja bivališče, mora

zaradi nemotenega poteka postopka (vročanje) o tem obvestiti sodišče. Če tega ne stori, je vročitev
(lahko tudi nadomestna) na označeni naslov pravilna. Podobno v sklepu VSRS II Ips 760/2007: Toženka
je v pravočasnem odgovoru na tožbo navedla svoj naslov in je bila po prvem odstavku 145. člena ZPP
od takrat dalje dolžna sodišču sporočiti vsako spremembo naslova, saj je bila dolžna pričakovati nadaljnja
vročanja v zvezi s pravdnim postopkom (glej tudi A. Galič, Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 1.
knjiga, str. 489). Glede tega revizijsko sodišče dodaja, da ni pomembno, da je na vročilnici o prejemu
tožbe podpisana njena sestra, saj je bila morebitna napaka pri vročitvi tožbe odpravljena s pravočasno
vložitvijo odgovora na tožbo. Tako je sodišče prve stopnje utemeljeno poslalo vabilo na prvi narok za
glavno obravnavo na naslov, ki ga je toženka navedla v odgovoru. Poleg tega je ravnalo v skladu z
drugim odstavkom 145. člena ZPP, ko je po številnih neuspešnih vročitvah in po pridobitvi izjave
toženkinega očeta, da se je toženka preselila na očetu neznan naslov, nadaljnje vročitve (predvsem
vabila na narok in sodbo sodišča prve stopnje) opravljalo s pritrditvijo na oglasno desko.
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pisanja, ki se vročajo osebno stranki (145. člen ZPP).616
Sodna praksa je že zavzela stališče, da odsotnosti iz stanovanja zaradi krajših poti npr. v tujino
ali v glavno mesto ni mogoče razlagati kot spremembo naslova ali prebivališča, ki bi dovoljevala
vročitev prvostopenjske sodbe s pritrditvijo na sodno desko.617
V primeru, ko stranka (ali njen zakoniti zastopnik) ne ravna v skladu z zgoraj navedenim,
sodišču ni treba iskati novega naslova, ampak je dovolj, da pisanje pritrdi na sodno desko.618
Zakon določa, da se vročitev šteje za opravljeno po preteku 8 dni, odkar je bilo pisanje pritrjeno
na sodno desko (3. odst. 145. člena ZPP).
Velja domneva, da se v primeru, če pooblaščenec oz. pooblaščenec za sprejemanje pisanj do
vročitve odločbe sodišča druge stopnje, s katero se konča postopek, ne ravna v skladu z gornjo
določbo in spremeni prebivališče, pa o tem ne obvesti sodišča, šteje, kakor da pooblaščenec
sploh ne bi bil postavljen. Dolžnost obveščanja sodišča o spremembi stanovanja preneha šele,
ko stranka prejme odločbo višjega sodišča. V primeru, ko stranka vlaga izredno pravno
sredstvo, mora v tem navesti tudi nov naslov nasprotne stranke, če se stranka ne nahaja več
na istem naslovu.
Drugačna je procesna situacija v primeru, če spremembe naslova sodišču ne sporoči začasni
zastopnik, ki je upravičen za sprejemanje pisanj. V takem primeru bo sodišče imenovalo novega
začasnega zastopnika, kateremu se bodo opravljale vročitve.

616

Dolžnost posameznika, da prijavi spremembo naslova, izhaja tudi iz 6. člena ZPPreb, ki določa, da

mora posameznik prijaviti stalno prebivališče in spremembo naslova stanovanja pristojnemu organu,
kadar se v nekem naselju stalno naseli ali spremeni naslov stanovanja, odjaviti pa v primeru, kadar se
stalno odseli z območja Republike Slovenije. Stalno prebivališče oziroma spremembo naslova stanovanja
je treba prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanje tujca,
odjaviti pa pred odselitvijo. Posameznika, mlajšega od 18 let ter posameznika, ki ni poslovno sposoben,
morajo prijaviti oziroma odjaviti starši ali skrbniki, oziroma tisti, pri katerih stalno prebiva. Posameznik,
starejši od 15 let, ki je po drugih predpisih pridobil popolno poslovno sposobnost, se mora prijaviti
oziroma odjaviti sam. V primeru, ko živijo starši ločeno, otroka prijavi oziroma odjavi tisti izmed
roditeljev, ki izvršuje roditeljsko pravico in pri katerem otrok stalno prebiva.
617

Sodba VSRS I Ips 25/2001 z dne 11.9.2003.

618

Vročitev vabila na glavno obravnavo z nabitjem vabila na oglasno desko je pravilno opravljena, če

stranka med postopkom spremeni naslov oziroma stanovanje oziroma pravna oseba sedež in če
vročevalec ne more izvedeti za nov naslov. Da tožena stranka med postopkom sedeža ni spremenila, je
izkazano tudi z dejstvom, da je bila izpodbijana sodba toženi stranki vročena na naslov, naveden v tožbi.
Za vročitev vabila toženi stranki z nabitjem na oglasno desko zato ni bilo pogojev. - Sklep VSL Cpg
1697/1993 z dne 5.10.1994.
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1.12 Ugotovitev naslova
Kot je bilo že izpostavljeno, je dolžan tožnik v vlogi (praviloma tožbi) navesti naslov tožene
stranke, kamor se ji naj opravi vročitev, sicer se šteje, da je vloga nepopolna. Ker stranka
včasih z naslovom ne razpolaga, si lahko pomaga z določbo 148. člena ZPP, ki pomeni
uveljavitev splošno uveljavljenega načela, da morajo stranke predložiti čim več okoliščin,
dejstev in dokazov, da lahko sodišče kvalitetno, hitro in učinkovito vodi pravdni postopek. Tako
mora upravljalec zbirke podatkov stranki, ki izkaže pravni interes (to pa napravi s potrdilom
sodišča, npr. o vložitvi tožbe) sporočiti naslov osebe, ki ji je treba vložiti pisanje.
To pravzaprav pomeni, da ima stranka sama možnost, da ugotovi pravilen naslov za vročanje
nasprotni stranki.619
To velja tako za nasprotno stranko kot tudi za druge udeležence v sporu, npr. priče, osebe, pri
katerih se nahajajo kakšne pomembne dokazne listine, itd.
Je pa glede na stališče sodne prakse v primeru, če stranka ne sporoči sodišču, da je v tožbi
naveden naslov toženca tisti iz centralnega registra prebivalstva, sodišče stranko upravičeno
pozvati, naj vlogo dopolni s pravilnim (dejanskim) naslovom toženca. Če tega ne stori v danem
roku, sodišče tožbo zavrže (sklep VSRS II Ips 588/2001).
Poudariti pa je treba, da imajo tudi sodišča dostop do centralnega registra prebivalstva in da
lahko sodišče tudi samo vpogleda v CRP in pridobi podatke o pravilnih naslovih strank.
Določba 148. člena sicer posega v ustavno pravico do varovanja osebnih podatkov. Ta poseg
je zaradi uresničevanja pravice do sodnega varstva potreben in opravičljiv.620
Sodna praksa je tudi že zavzela stališče, da gre za kršitev pravice do izjave, če se opravi
vročitev na naslov stavbe, ki ne obstaja.621
Pri tem pa se zahteva aktivno ravnanje stranke, o čemer je sodna praksa že zavzela stališče.
Tako je npr. sodišče v sklepu VSL II Cpg 594/2000 zapisalo: Upnik sploh ni navedel, kje vse je
neuspešno poskušal pridobiti podatke o dolžnikovem naslovu. Izvršilni postopek se vodi v
upnikovem interesu, zato ni dolžnost sodišča, da išče dolžnikov naslov, če upnik niti ne izkaže,
da ga je sam neuspešno poskusil pridobiti (prim. 2. odst. 140. čl. ZIZ). Glede na neizpodbitno
dejansko ugotovitev sodnega izvršitelja, da se na edinem sodišču in upniku znanem naslovu
619

Če ima stranka pooblaščenca, ki je odvetnik pa lahko le-ta podatke o prebivališču stranke, priče, …

pridobi tudi na podlagi določbe 10. člena Zakona o odvetništvu (ZOdv).
620

Ude, Civilno procesno pravo, str. 198; Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, str. 579.

621

Sklep VSL II Ip 1606/2014 z dne 17.9.2014.
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ne nahaja niti dolžnik niti njegove stvari, so za ta postopek brezpredmetne pritožbene navedbe
v zvezi z v sodni register vpisanim sedežem dolžnika. Zgolj dejstvo, da je kot sedež dolžnika v
sodnem registru še vedno vpisan naslov, na katerem pa dolžnika ni, ne more vplivati na
pravilnost odločitve o ustavitvi izvršbe, ki je zaradi dejanskih ovir objektivno ni bilo mogoče
opraviti.
Naslov za vročanje je v veljavnem ZPPreb urejen v posebnem poglavju, ureja pa ga zgolj 17.a
člen, ki naslova za vročanje ne definira. Predlog zakona622 uvaja definicijo naslova za vročanje
ter določa, da je naslov za vročanje eden od evidentiranih naslovov posameznika, ki se vodijo
skladno z določbami tega zakona (torej naslov stalnega prebivališča, naslov začasnega
prebivališča ali naslov zakonskega prebivališča). Naslov za vročanje je vedno naslov v Republiki
Sloveniji (nikoli morebiten naslov državljana v tujini), kot to že izhaja iz določbe 17.a člena
veljavnega ZPPreb. Predlog Zakona o prijavi prebivališča opredeljuje namen vodenja podatka
o naslovu za vročanje. Le-ta je namenjen vročanju poštnih pošiljk organov javne uprave ter
drugih pravnih in fizičnih oseb, ki imajo pravno podlago za pridobitev podatka o naslovih
posameznikov, razen če je z drugim predpisom določen drugačen namen vročanja. Taka
ureditev širi dejansko uporabo naslova za vročanje skladno z namenom njegove določitve in
vodenja. Predlog zakona vsebinsko ne spreminja določbe 17.a člena veljavnega zakona. Prvi
odstavek veljavnega zakona, ki določa obveznost posameznika, da določi naslov za vročanje,
se črta, saj posameznik določi naslov za vročanje, samo v primeru, da ima prijavljeno stalno
in začasno prebivališče, sicer pa se naslov za vročanje določa samodejno. Da gre za obveznost,
ki se izvede ob prijavi, je razvidno iz nadaljnjega besedila predloga členov.
V vsakem primeru bi kazalo prakso CSD Maribor o oglasni vitrini, ki se uporablja kot hišni
predalčnik v skladu s 43. členom ZPSto-2, razširiti še na druge CSD in organe ter organizacije,
pri katerih imajo posamezniki prijavljeno zakonsko prebivališče. Predalčniki morajo biti izdelani
in nameščeni tako, da omogočajo varno dostavo dostavljavcu in zagotavljajo zaupnost poštnih
pošiljk (44. člen ZPSto-2). Na sami vitrini pa bi bilo potrebno obvezno dodati tudi seznam oseb,
ki imajo na tem naslovu zakonsko prebivališče, s čimer bi bilo v celoti zadoščeno zakonskim
zahtevam 43. člena ZPSto-2. Če ti pogoji niso izpolnjeni, mora izvajalec univerzalne storitve na
to pisno opozoriti in za odpravo kršitev določiti primeren rok; če pa kršitev ni odpravljena v
roku, izvajalec storitve ni dolžan dostavljati poštnih pošiljk, vendar mora o tem predhodno
pisno obvestiti Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

1.12.1 Problematika pravilnosti naslova za vročanje
Dolžnost navesti pravilen naslov za vročanje je dolžnost stranke. Tako so iz sodne prakse znani
primeri, ko je tožnik v tožbi navedel naslov tožene stranke s katerim je razpolagal, vendar
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EVA: 2011-1771-0002. Predlog Zakona o prijavi prebivališča je v medresorskem usklajevanju.
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vročitev na ta naslov ni bila uspešna. V teh primerih sodišče tožečo stranko pozove, da svojo
tožbo dopolni tako, da naveden pravilen naslov tožene stranke, pri tem pa tožnika opozori, da
bo v primeru, ko tožbe ne bo ustrezno dopolnil, le-to zavrglo (5. odst. 108. člena ZPP).
V zvezi s tem je treba ločiti različne procesne situacije:

a. naslov toženca s katerim tožeča stranka razpolaga je pravilen, vendar se
toženec izogiba vročitvi
Če ima tožeča stranka pravilen naslov toženca, le-ta pa se vročitvi izmika, lahko predlaga
sodišču, da odredi vročanje po fizični ali pravni osebi, ki opravlja vročanje kot registrirano
dejavnost, ker želi na tak način dokazati, da je naslov tožene stranke, ki ga je navedla v tožbi,
pravilen. O takšnem predlogu sodišče mora odločiti in ne sme zavreči tožbe z obrazložitvijo, da
tožeča stranka ni navedla pravilnega naslova tožene stranke. Če tožnik zatrjuje, da je naslov
tožene stranke pravilen, lahko to svojo trditev dokaže tudi s predlogom, da se vročitev opravi
po zasebnem vročevalcu. Sodna praksa je že zavzela stališče, da je treba v tem primeru najprej
odločiti o predlogu tožnika, sicer se tožniku odvzame možnost obravnavanja v postopku (prim.
sklep VSL I Cp 3107/2006).
ZPP sicer na več mestih sodišču omogoča sankcije za neaktivnost stranke. Ne glede na to623
pa lahko stranke z izmikanjem vročitvi onemogočajo učinkovito sodno varstvo nasprotni
stranki. V teh primerih založi stroške takšne vročitve predlagatelj take vročitve. Praviloma v
praksi sodišče zahteva založitev predujma. Sodišče pri tem predlogu ni vezano na vročevalca,
ki ga predlaga stranka, ampak lahko samo izbere vročevalca. Zoper odredbo sodišča, s katero
se odredi vročitev po določenem vročevalcu, ni posebne pritožbe, ker gre za dejanje
procesnega vodstva.624

b. naslov toženca s katerim razpolaga tožeča stranka ni pravilen
Če naslov toženca s katerim razpolaga tožeča stranka ni pravilen, lahko le-ta po svojem
pooblaščencu zaprosi za izpis is Centralnega registra podatkov (CRP) oz. predlaga, da vpogled
v CRP opravi sodišče. V kolikor se podatki v CRP razlikujejo od podatkov s katerimi razpolaga
tožeča stranka, se vročitev opravi upoštevaje podatke iz uradne evidence. Težava se pojavi
takrat, ko so podatki identični, kljub temu pa vročitev toženi stranki ni mogoča. V teh primerih
lahko tožeča stranka predlaga uvedbo postopka za ugotavljanje dejanskega prebivališča (8.
člen Zakona o prijavi prebivališča - ZPPreb).

623

Tako tudi Ude, Civilno procesno pravo, str. 193.

624

Prim. Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, str. 541.
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Tako je npr. v konkretni zadevi (sklep VSRS II Ips 72/2002) sodišče najprej poskušalo vročiti
tožbo na dva naslova, ki sta bila v tožbi označena kot toženkino stalno in začasno prebivališče,
vendar toženka na nobenem od navedenih naslovov ni več prebivala. Zato je sodišče s sklepom
po 108. členu ZPP tožnico pozvalo, da navede pravi toženkin naslov in določeni rok s posebnim
sklepom še podaljšalo. Tožnica je sporočila toženkin nov priimek in nov naslov, vendar se je
poštna pošiljka tudi s tega naslova vrnila nevročena z oznako "preseljen". Sodišče je ponovno
s posebnim sklepom pozvalo tožnico, da navede pravi toženkin naslov, tožnica pa je odgovorila,
da je zadnji poslani naslov točen, saj izhaja iz uradnega dopisa upravnega organa, ki je že v
spisu. Zato je predlagala, da sodišče opravi vročitev po 141. členu ZPP. Sodišče je poskusilo
opraviti osebno vročitev preko kurirja zaprošenega sodišča, vendar neuspešno, saj je kurir
ugotovil, da na naslovu ni nikogar, da hišo obnavljajo in da toženka po izjavi sosedov živi nekje
v N. G., videli pa je niso že več kot pet mesecev. Na podlagi takih podatkov je sodišče sklepalo,
da toženka na tem naslovu ne prebiva več (sodišče prve stopnje) oziroma da se je odselila
(sodišče druge stopnje), in je zato tožbo na podlagi četrtega odstavka 108. člena ZPP zavrglo
kot nepopolno.
Vrhovno sodišče ugotavlja, da ni možen enoznačen odgovor na vprašanje zahteve, ali je
popolna tožba, ki vsebuje tisti toženčev naslov, ki izhaja iz CRP. Odgovor je odvisen od
konkretne procesne situacije v posamezni zadevi. Kadar vročitev tožbe na naslovu iz tožbe ne
uspe, se postavi vprašanje popolnosti tožbe. Sodišče v takem primeru ravna s tožbo kot z
nepopolno vlogo in izda sklep po drugem odstavku 108. člena ZPP. Če tožnik ne reagira, sodišče
utemeljeno šteje, da je tožba nepopolna, in jo po četrtem odstavku 108. člena ZPP zavrže. Če
pa tožnik reagira in predloži dokaz, da je naslov iz tožbe tisti, ki je označen v CRP (oziroma
pravočasno sporoči in predloži dokaz o novem naslovu iz CRP), potem ni mogoče šteti, da je
tožba nepopolna, in je zato zavreči, pač pa je treba ukrepati drugače.
Ali povedano malo drugače: stališče, da je v taki procesni situaciji tožba vseeno nepopolna, je
preozko, zato nepravilno in v končni posledici tožniku tudi zapira pot do sodišča.
Zato se v nadaljevanju postavlja vprašanje, kako v taki procesni situaciji ravnati s tožbo, ki (že
od začetka ali po dopolnitvi) vsebuje podatek o toženčevem stalnem prebivališču iz CRP,
toženec pa na tem naslovu ne živi več. Tožbo je treba šteti kot popolno, in zato tudi šteti, da
vsebuje vse, kar je treba, da se bo lahko obravnavala (drugi odstavek 105. člena ZPP).
Obravnavanje tožbe pa med drugim pomeni, da jo je treba po predhodnem preizkusu vročiti
tožencu. Vrhovno sodišče glede teh pravil ugotavlja, da pravila ZPP o vročanju predpostavljajo,
da naslovljenec še živi na označenem naslovu, ni pa se strinjalo z nadaljnjo izpeljavo, da bi
moralo sodišče v obravnavani zadevi opraviti vročitev po 141. členu ZPP, ki določa način
vročanja s končno fikcijo vročitve. Po presoji vrhovnega sodišča v obravnavani situaciji tak
način vročitve tožbe ne pride v poštev. Strožja pravila o vročanju sodnih pisanj v novem
ZPP so bila sprejeta zato, da bi se utrdila procesna disciplina strank in da bi se
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onemogočilo izogibanje vročitvam sodnih pisanj. Takih ravnanj tožencu, ki se
preseli pred vložitvijo tožbe, praviloma ni mogoče očitati. Pravila novega ZPP o
vročanju urejajo primere osebnih in nadomestnih vročanj, začasne odsotnosti naslovnika,
neutemeljene odklonitve sodnega pisanja, spremembe naslova v času do vročitve odločbe
sodišča druge stopnje, pri nadomestni vročitvi subjektu vpisa v sodni register (pa tudi društvu
ali pravni osebi, ki se vpisuje v register) pa v četrtem odstavku 141. člena določajo tudi način
vročitve na naslovu, ki je naveden v sodnem registru, čeprav naslovnika na tem naslovu ni več.
Ta zadnja ureditev pomeni sankcijo za subjekt vpisa v sodni register, ker ni izpolnil svoje
zakonske obveznosti, da dejansko posluje na naslovu sedeža, ki je vpisan v sodni register (29.
in 30. člen Zakona o gospodarskih družbah). ZPP podobne situacije v primeru preselitve fizične
osebe pred vložitvijo tožbe ni uredil, zlasti pa ni določil podobne sankcije kot pri subjektu vpisa
v sodni register. Kršitev zakonske obveznosti sporočiti spremembo naslova ima zato za fizično
osebo lahko le tisto sankcijo, ki jo določa osnovni zakon, ki pa tako kršitev označuje kot
prekršek.
Za tožbo je v prvem odstavku 142. člena ZPP zahtevana osebna vročitev, ob strogo določenih
zahtevah in izpolnjenih pogojih iz nadaljnjih določb tega člena pa je možna tudi nadomestna
in fiktivna vročitev po 140. in 141. členu ZPP. V primeru preselitve toženca (fizične osebe)
pred vložitvijo tožbe osebna vročitev na uradnem naslovu prebivališča ni možna,
ni pa možna niti fiktivna vročitev na takem naslovu, ker vročevalec ve, da se je
naslovnik od tam že odselil. Fiktivna vročitev tožbe bi v takem primeru v končni posledici
lahko tožencu tudi onemogočila, da se izjavi v postopku. Zato je zmotno stališče, da bi sodišče
v obravnavanem primeru lahko ravnalo po 141. členu ZPP.
Glede na doslej obrazloženo je treba poiskati druge možnosti za obravnavanje tožbe, ki se v
obrazloženi procesni situaciji šteje za popolno. V času izdaje sklepa prve stopnje je že veljal
ZCRP, le slab mesec kasneje pa je začel veljati tudi ZPPreb. Že prvi zakon je tožnici nudil
podlago, da kot uporabnica iz drugega odstavka 23. člena v zvezi s 16. členom obvesti
upravljalca CRP, da je podatek o toženkinem stalnem prebivališču napačen, zaradi česar ga je
treba preveriti. Tako možnost je imelo tudi sodišče. Po uveljavitvi ZPPreb je ta možnost sodišča
izrecno opredeljena v četrtem odstavku 18. člena. Sodišče kot državni organ v smislu navedene
zakonske določbe obvesti pristojen organ, da je pri vročanju sodnega pisanja ugotovilo, da
posameznik ne prebiva na naslovu, ki ga je prijavil. V primeru obvestila (stranke kot uporabnice
CRP ali sodišča kot drugega državnega organa) pristojni upravni organ uvede na podlagi prvega
odstavka 8. člena ZPPreb postopek za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča. Rezultat
tega postopka je lahko ugotovitev novega naslova posameznika ali celo izbris posameznika iz
CRP (šesti in sedmi odstavek 8. člena ZPPreb).

1.12.2 Vročitev brezdomcem
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V praksi niso redki primeri, ko sodišča (v primeru, ko gre za brezdomca) na pisanju namesto
brezdomca, kot naslovnika označijo Center za socialno delo (CSD).
Pošiljatelji namreč naprošajo CSD, da priloženo pošiljko vroči osebi, ki ima na naslovu CSD
prijavljeno stalno prebivališče, vendar običajno CSD ne ve, kje posameznik biva, saj se ta na
centru zglasi le, ko potrebuje njegovo storitev. Iz tega razloga se pošta, ki jo običajno pošiljajo
različni organi, prihaja na naslov CSD in se tam kopiči. CSD pa lahko vroča le svojo pošto,
denimo odločbe, ne pa pošiljk drugih organov. Nekatere osebe, običajno brezdomci, so na CSD
namreč prijavljene na podlagi 8. člena ZPPreb, pri čemer gre za t.i. zakonsko prebivališče,
ki je namenjeno zgolj registraciji posameznika, ne pa njegovi dejanski naselitvi, in
se posameznikom določi v primeru, ko ni mogoče ugotoviti konkretnega naslova, na katerem
živi, ko prejema materialno pomoč in živi na območju organizacije, ki mu jo zagotavlja.
Določitev zakonskega prebivališča pa omogoča država, da vzdržuje komunikacijo s
posameznikom, ki v njej prebiva, hkrati pa temu omogoča uresničevanje pravic, ki so vezane
na prijavljeno stalno prebivališče, kot so zdravstveno zavarovanje, socialno varstvo, invalidsko
zavarovanje, pridobitev osebnih dokumentov, izvrševanje volilne pravice itd. Tako CSD in tudi
drugi organi ter organizacije (Rdeči križ Slovenije, Karitas) s prijavo zakonskih prebivališč na
svojem naslovu nimajo nobenih zakonskih obveznosti do posameznikov, še zlasti ne, da bi
postali stanodajalci ali vročevalci upravnih in sodnih pisanj.
CSD tako nima nobene obveznosti (niti za to ne obstaja pravna podlaga), izvajati vročitev
posameznikom z zakonskim prebivališčem na njihovem naslovu. Kljub temu pa CSD v praksi
pomaga sodišče pri izvajanju vročitev. Zato je npr. na CSD Maribor v ta namen predvidena
oglasna vitrina, v kateri se puščajo sporočila o neuspeli osebni vročitvi osebam z zakonskim
prebivališčem na CSD Maribor, preko katere se lahko v času uradnih ur posamezniki seznanijo
s poizkusom vročitve in prevzamejo obvestilo ter na pošti tudi dejansko prevzamejo pošiljko.
Takšna vročitev je po naravi enaka kot sprejemanje sporočil o neuspeli osebni vročitvi v hišni
predalčnik, to pa ne velja tudi za možnost vročitve pošiljke s puščanjem v predalčniku in
posledične fikcije vročitve. Slednje bi bilo mogoče le če bi CSD za vse fizične osebe, ki imajo
naslov na CSD uredil hišne predalčnike, kar pa seveda ni možno pričakovati. Po preteku roka
za prevzem in ker naslovnik dejansko nima urejenega hišnega predalčnika z imenom in
priimkom se poštna pošiljka, ki bi morala biti osebno (formalno) vročena, vrne pošiljatelju z
oznako »ne prebiva na naslovu – zakonsko prebivališče«.625
Vsi pošiljatelji morajo za pravilen poizkus vročitve pošiljko dejansko nasloviti na posamezno
osebo (najprej ime in priimek naslovnika), šele nato na naslov CSD, sicer CSD takšne pošiljke
ne bi smel prevzeti, saj gre za osebno pošiljko. Puščanje poštne pošiljke v predalčniku pri
formalnem vročanju in posledična fikcija vročitve bi bila možna le v primeru, če bi bili na
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O tem je bilo VS RS obveščeno na podlagi dogovora sestanka (oktober 2014) med Ministrstvom za

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za
pravosodje, Skupnostjo centrov za socialno delo in Pošto Slovenije.
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naslovu CSD urejeni posamični ali skupinski hišni predalčniki z imeni in priimki, česar pa
trenutna ureditev ne predvideva.

1.13 Vročilnica
V 149. členu ZPP je urejena javna listina − vročilnica. Z njo se namreč dokazuje, da je bila
izvršena vročitev nekega sodnega pisanja.626 To dejstvo se lahko dokazuje tudi z drugimi
dokaznimi sredstvi, če se vročilnica izgubi. Možno je seveda dokazovati, da vsebina vročilnice
ni resnična.627 Breme dokazovanja nosi stranka, ki trdi, da vročitev ni bila opravljena.628 Sodna
praksa je že zavzela stališče, da v primeru, ko je sporna pristnost podpisa na vročilnici, je za
ugotavljanje pristnosti podpisa na vročilnici potrebno strokovno znanje, kar se lahko stori le s
pomočjo izvedenca grafologa.629
Da ima vročilnica (potrdilo o vročitvi) naravo javne listine, jo morata podpisati prejemnik in
vročevalec.630 Dan prejema mora prejemnik napisati z besedo.
Vročilnica kot javna listina ne izkazuje pravilne vročitve, če ni izpolnjena v skladu z določili
Pravilnika o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem in kazenskem postopku631.

626

Enako Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 459.
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S prepričljivim dokazom je zato mogoče ovreči "domnevo", da je bila vročitev opravljena na dan, ki

je v njej zapisan. Revidentki je to uspelo, saj je bila sodba prve stopnje njenemu odvetniku (oziroma
delavki njegove pisarne) vročena prek sodne službe. Ker ta ob sobotah ne dela, je očitno, da je na
vročilnici zapisan datum 6. 9. 2003 (sobota) napačen. Zato je napačna tudi iz tega dejstva izpeljana
ugotovitev pritožbenega sodišča, da je pritožbeni rok iztekel 22. 9. 2003 ter da je pritožba, ki je bila
vložena 23. 9. 2003, prepozna. Podana je torej bistvena kršitev določb pravdnega postopka iz prvega
odstavka 339. člena ZPP (pritožbeno sodišče je zmotno ugotovilo, kdaj je bil prepis sodbe prve stopnje
vročen tožničinemu odvetniku − prim. prvi odstavek 333. člena ZPP), zaradi česar je revizijsko sodišče
reviziji ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču druge stopnje v nov postopek (prvi
odstavek 379. člena v zvezi s četrtim odstavkom 384. člena ZPP). – Sklep VSRS II Ips 190/2005.
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Prim. odločbe VS RS II Ips 451/2003, III Ips 71/2005, II Ips 536/2007, sklep VSL II Cp 2512/2011.

Pri tem samo "dvom", ali je bilo pisanje res puščeno na vratih oziroma v nabiralniku in pa gola navedba,
da vročevalec ni opravil poizvedb in poskusa vročitve sporočila pri osebah iz 140. člena ZPP, ne more
omajati resničnosti tega, kar je izpričano z vročilnico. - sklep III Ips 121/2007 z dne 10.6.2010.
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Sodba VDS Pdp 182/2010 z dne 10.6.2010; Enako stališče je zaslediti tudi v sklepu VSL II Cp

3130/2014 z dne 4.3.2015.
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Vročilnica nima narave javne listine, če je naslovnik ne podpiše. – Tombrink v Prütting/Gehrlein, ZPO

Kommentar, str. 702.
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Sklep VSL II Cp 1857/2004 z dne 21.9.2005.
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Izpostaviti kaže, da se v sodni praksi pojem vročilnice enači z pojmom povratnice632 (gre
za sinonima). Tako je npr. sodišče večkrat zavzelo stališče, da ima povratnica glede na
opravljeno vročitev po pošti vlogo vročilnice, če vsebuje vse podatke v smislu določbe 149. čl.
ZPP in je javna listina v skladu z določbo 224. čl. ZPP, pravilnosti vsebine le-te pa ni mogoče
izpodbiti zgolj s pritožbeno trditvijo, ki ni dokazana (prim. sklep VSC Cp 1300/2006, sklep VSL

II Cpg 455/2001, sodba VSL II Cp 3089/2014 z dne 20.2.2015).
Pojem povratnice je sicer urejal Pravilnik o splošnih pogojih za opravljanje poštnih storitev633,
ki je v 27. členu določal, da je pošiljka s povratnico knjižena pošiljka, katere vročitev se pisno
potrdi na posebnem obrazcu "Povratnica - Avis de réception". Povratnica se vroči pošiljatelju
kot navadna pošiljka. Povratnico izpolni pošiljatelj in jo odda skupaj s pošiljko. Pravilnik je bil
nadomeščen s Splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve634, ki pa pojma povratnica
ne definira več.
Tudi v avstrijski ureditvi se izpostavlja, da se pojem povratnica (Rückschein) uporablja
takrat, ko se vroča po pošti, sicer pa se za dokazilo o vročitvi uporablja izraz vročilnica
(Zustellnachweiss).
Zakon določa tudi rešitev za primere, ko prejemnik ne zna ali ne more podpisati vročilnice. V
tem primeru vročevalec zapiše ime in priimek naslovnika ter z besedo datum prejema. Na
mestu, kjer je podpis prejemnika, pa opombo, zakaj se prejemnik ni podpisal (2. odst. 149.
člena ZPP).
Za primer, ko prejemnik odkloni podpis vročilnice, zakon določa, da vročevalec to zapiše na
vročilnici in z besedami zapiše dan vročitve. S tem se šteje, da je vročitev opravljena. Tudi
odklonitev sprejema ima za posledico pravilno opravljeno vročitev, kar je povsem v skladu z
uveljavitvijo načela ekonomičnosti in hitrosti postopka (3. odst. 149. člena ZPP).
V primeru, ko se vročitev opravi po določbi 3. odstavka 142. člena ZPP (osebna vročitev), se
mora na vročilnici navesti dan, ko je vročevalec naslovniku pustil obvestilo, in dan, ko je bilo
pisanje izročeno pošti oz. sodišču.
Če je pisanje sprejel kdo drug (v skladu z določbami ZPP, ki določajo, kdo lahko pisanje za
naslovnika sprejme), mora vročevalec na vročilnici navesti njuno medsebojno razmerje (npr.
žena, sin, direktor itd.).
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Povratnica je dokaz o prejemu sodne pošiljke. Ta dokaz je sicer mogoče ovreči, vendar samo z

določno in z dokazi podprto trditvijo o razlogih za njeno neverodostojnost, ne pa s posplošenim
zanikanjem prejema sodne pošiljke. – Sodba VSRS II Ips 374/2000.
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Uradni list RS, št. 32/00, 87/00 in 88/03.
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Uradni list RS, št. 58/2004.
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Vročilnica mora biti natančno izpolnjena. Če je na vročilnici netočno zapisan dan vročitve, se
šteje, da je bila vročitev opravljena takrat, ko je bilo pisanje izročeno.
Ločiti je treba med vročilnico v fizični obliki in vročilnico v elektronski obliki. V obeh primerih
minister za pravosodje predpiše obliko tako klasične fizične vročilnice kot tudi obliko in način
vročanja po varni elektronski poti.
Pravilnost vročitve se po nZPO lahko izkaže na različne načine. Bodisi z vročilnico
(Zustellungsurkunde – par. 182 nZPO), povratnico (Rückschein – par. 175 nZPO), zaznamba
(Vermerk – par. 173 nZPO) oz. potrditvijo sprejema (Empfangsbekenntnis – par. 174 nZPO).
Različna »potrdila o vročitvi« so odvisna od načina vročanja.
Vročilnica po par. 182 nZPO je pripravljena na posebnem formularju. Uporabi pa se jo pri
vročitvi zakonitemu zastopniku, pooblaščencu, za vročitev na sodišču, po pošti, pri vseh oblikah
nadomestne vročitve (tudi pri fikciji vročitve).
Vročilnica mora obvezno vsebovati naslednje podatke:
-

označba naslovnika pisanja, ki se vroča
navedba komu se je pisanje vročilo v primerih nadomestne vročitve,

-

v primeru, ko se je vročilo pooblaščencu označba, da je bilo predloženo pooblastilo,
v primeru nadomestne vročitve članom gospodinjstva v stanovanju oz. v poslovnih

-

prostorih navedba razlogov za takšno vročitev oz. v primeru fikcije z odstopom pisanja na
kakšen način je bilo naslovniku puščeno obvestilo o poskušani vročitvi,
v primeru, da je bila vročitev odklonjena, kdo je odklonil vročitev in oznaka, ali je bilo

-

pisanje puščeno na kraju vročitve oz. ali je bilo vrnjeno pošiljatelju,
zaznamba, da je bil datum vročitve označen na ovojnici pisanja, ki se je vročalo,
kraj, datum (pri vročitvi na uradu sodišča tudi ura) vročitve,

-

ime, priimek in podpis vročevalca in označba v kakšnem svojstvu je vročal (npr. pošta,
sodni vročevalec, ipd.).

Povratnica se v skladu s par. 175 nZPO uporabi takrat, ko se vroča s priporočeno pošto po
pošti. Za dokaz o vročitvi v tem primeru zadostuje poštna povratnica.
Zaznamba (menimo, da gre v praksi za uradni zaznamek) se v skladu s par. 173 nZPO uporabi
v primeru, ko se vroča na samem sodišču. Naslovniku oz. njegovemu zakonitemu zastopniku
se namreč lahko vroči pisanje tudi na sodišču, če se tam nahaja. Uslužbenec, ki je pisanje
vročil mora napraviti zaznamek v sodnem spisu z označbo, kdaj in komu je pisanje vročil ter
se podpisati. Če je bilo pisanje vročeno pooblaščencu, mora označiti, da se je pooblaščenec
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izkazal s pooblastilo.635
Potrditev sprejema v skladu z določbo par. 174 nZPO pride v poštev, pri vročanju odvetnikom,
notarjem, sodnim izvršiteljem ipd., saj se zaradi njihove narave dela predvideva večja
zanesljivost. Tem osebam se lahko vroča tudi po faksu, potrditev o vročitvi pa predstavlja izpis
iz faksa – potrditev sprejema.
Tudi britanski CPR izrecno določa, da mora tožnik, ki želi izkazati uspešno vročitev tožbe sodišču
predložiti vročilnico (certificate of service) v enaindvajsetih dneh po vročitvi (pravilo 6.17
CPR)636.
Iz vročilnice mora izhajati, na kakšen način in kdaj je bilo pisanje tožencu vročeno.637 Ko je
vročilnica vročena sodišču, bo sodišče štelo, da je vročitev opravljena in nadaljevalo s
postopkom.
Opozoriti je treba na posebno tabelo v pravilu 6.17 CPR, ki določa, kateri podatki morajo
izhajati iz vročilnice.
Če se je pisanje vročalo v skladu s pravili, ki veljajo za osebno vročitev, mora iz vročilnice
izhajati datum osebne vročitve. Če je bilo pisanje vročeno po prvovrstni pošti, z izmenjavo
dokumentov (DX) mora iz vročilnice izhajati datum oddaje na pošto oz. datum izročitve pisanja
vročevalcu. V primeru vročitve na naslov za vročanje, mora iz vročilnice izhajati datum, kdaj je
bilo pisanje puščeno na naslovnikovem naslovu (npr. v hišnem nabiralniku). Pri vročitvi po faksu se v vročilnici označi datum, ko je bil prenos opravljen. Pri vročanju po e-pošti ali z drugimi
sredstvi elektronske komunikacije pa mora iz vročilnice izhajati datum, ko je bila e-pošta
poslana.
Če je način vročitve odredilo sodišče, bo tudi sodišče odredilo kateri podatki morajo izhajati iz
vročilnice.
Drugače je v primerih, ko pisanja vroča sodišče. Kot smo že omenili sodišče pisanja praviloma
vroča po pošti. V teh primerih bo sodišče tožniku poslalo obvestilo o vročitvi (notification of

outcome of postal service) šele po tem, ko sodišče prejme vročilnico – pravilo 6.18 CPR.
Vročitev se lahko opravi tudi s pomočjo sodnega izvršitelja (t.i. bailiff). Če sodni izvršitelj ne

635

Praviloma se pooblastila tako nahajajo v sodnem spisu.

636

Tega pa ni treba storiti, če tožena stranka pred tem rokom vloži priznanje vročitve.

637

Vročilnica se izdaja na posebnem obrazcu N215. Če je bila vročitev opravljena po pošti, bo na

vročilnici obvezno poštni žig, če pa je bilo pisanje izročeno osebno, mora biti naveden datum, ko je bilo
pisanje izročeno naslovniku.
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uspe vročiti tožbe, bo sodišče o tem obvestilo tožnika (pravilo 6.19 CPR).
Če stranka vročilnice ne predloži sodišču, sodišče v zadevi ne bo odločilo z izdajo (zamudne)
sodbe (judgement in default) – pravilo 6.17 2b.

2. Domneva vročitve (fikcija vročitve, Zustellfiktion)
Fikcija vročitve (v nZPO tudi vročitev z vložitvijo v poštni nabiralnik638) je urejena v 141. členu
ZPP. Fikcija vročitve v bistvu širi možnosti nadomestne vročitve. Pri tem pa je za uspešno
uveljavitev fikcije vročitve bistveno, da se predhodno poskusi opraviti osebno oz. nadomestno
vročitev. Pri tem pa se v nemški teoriji izrecno izpostavlja, da po fikciji vročitve (z vložitvijo v
poštni nabiralnik) ni mogoče vročiti osebam, ki živijo v nastanitvenem objektu (npr. domovi za
ostarele, študentski domovi, itd.).639 Za takšne naslovnike se mora namreč uporabiti določba
par. 181 nZPO o t. i. odstopu pisanja (Niederlegung).
Vedno, kadar vročitev po 140. členu ZPP ni možna640, se vročitev fizični osebi opravi tako, da
vročevalec pisanje pusti v hišnem ali izpostavljenem predalčniku na naslovu
stanovanja. V tem primeru se šteje, da je bila vročitev veljavno opravljena na dan,
ko je bilo pisanje puščeno v predalčniku, pri čemer pa je treba naslovnika na to posebej
opozoriti. Vročevalec mora na vročilnici navesti vzrok za takšno ravnanje in tudi dan, ko je
pisanje pustil naslovniku. Vročilnico mora vročevalec tudi podpisati (1. odst. 141. člena ZPP).
Pri tem se v literaturi izpostavlja, da do fikcije vročitve ne more priti na drugem naslovu kot
tistem, ki ga ima stranka (fizična oseba) vpisanega v CRP (kot stalno ali začasno prebivališče)
oz. v Poslovni register Slovenije (pravna oseba).641
V primeru, če naslovnik nima predalčnika642 ali pa je le-ta neuporaben, se pisanje izroči
638

T. i. Einlegen in den Briefkasten, ki jo nZPO v par. 180 pozna od reforme Zustellungsreformgesetz

(od 1.7.2002) dalje.
639

Glanemann, ibidem, str. 29 in tam citirana dela.

640

Ni nadomestna vročitev.

641

Volk, Vročanje po novem ZPP – fikcija vročitve, str. 30, prim. tudi Kramberger Škerl, Vročanje osebam

z neznanim prebivališčem de lege lata in de lege ferenda, Pravni letopis, str. 77-78; Voglar, Razvoj sodne
prakse v zvezi z vročanjem po sprejetju novele ZPP-D, str. 9-10.
642

43. člen ZPSto-2 sicer določa, da mora lastnik stanovanja ali poslovnega prostora ob vhodu v objekt

zagotoviti namestitev, označitev in vzdrževanje hišnega predalčnika. Uporabnik poštnih storitev v
posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru pa mora zagotoviti praznjenje hišnega predalčnika.
Hišni predalčniki v večstanovanjskih objektih morajo biti označeni s priimkom ali s firmo uporabnikov
poštnih storitev v posameznem stanovanju ali poslovnem prostoru. Nameščeni morajo biti v pritličju,
omogočen pa mora biti neoviran dostop. Če je vhod v stavbo zaklenjen, mora lastnik ali njen upravnik
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sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega
stanovanja. V teh primerih se na vratih stanovanja pusti obvestilo o vročitvi, v katerem
se navede, kje se pisanje nahaja. V takem primeru se šteje, da je bila vročitev
opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vratih. Tudi v tem
primeru mora biti na pravne posledice take vročitve naslovnik posebej opozorjen. V tem
primeru mora vročevalec na obvestilu o vročitvi pa tudi na pisanju, ki bi se moralo vročiti,
navesti vzrok za takšno ravnanje ter dan, ko je obvestilo o vročitvi pustil naslovniku, in ga tudi
podpisati (2. odst. 141. člena ZPP).
Pri tem je vprašanje, na kakšen način je treba v primeru, če hišnega nabiralnika ni oz. je ta
neuporaben, pritrditi pisanje na vrata. Bistveno je, da je obvestilo o pošiljki pritrjeno na varen
način (zalepljeno, zataknjeno za vrata, ipd.). Pri tem pa se v teoriji izpostavlja, da je bistveno
na kakšen način je naslovnik zagotovil prejemanje svoje pošte (zlasti ali je tretjim onemogočen
dostop do pisemskih pošiljk).643
Pošta hrani tako pisanje 30 dni. Če v tem roku naslovnik pisanja ne dvigne, ga pošta vrne
sodišču.
V primeru, ko je bila vročitev opravljena na zgoraj opisane načine – fikcija vročitve, se takoj
obvesti sodišče, ki je vročitev odredilo.
Če gre za pisanje, za katerega je predpisana osebna vročitev in vročitev po 140. členu
ZPP ni možna, se osebna vročitev fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči
sodišču, ki je vročitev odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega
stanovanja, v hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pa
pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje je pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik
pisanje dvigniti. Na obvestilu in na pisanju, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok za
takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo pustil naslovniku, ter se podpiše.
Vročitev po se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik pisanje dvigne. Če
naslovnik pisanja ne dvigne v 15 dneh, se šteje, da je bila vročitev opravljena po
poteku tega roka, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega odstavka
opozoriti. Po preteku tega roka vročevalec pusti pisanje iz prejšnjega odstavka v hišnem

dostavljavcu zagotoviti dostop do predalčnikov. O načinu dostopa se dogovorita lastnik ali upravnik
stavbe in izvajalec poštnih storitev. V primeru, ko lastniki ne izpolnijo svojih obveznosti, jih mora izvajalec
univerzalne storitve pisno opozoriti in jim za odpravo kršitev določiti primeren rok. Če v postavljenem
roku kršitev ne odpravijo, jim izvajalec univerzalnih poštnih storitev ni dolžan dostavljati poštnih pošiljk,
vendar mora o tem predhodno pisno obvestiti agencijo (op. Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije).
643

Hartmann v Baumbach, ibidem, str. 819.
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oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Če naslovnik nima predalčnika ali je ta
neuporaben, se pisanje vrne sodišču, na kar je treba naslovnika v obvestilu iz prejšnjega
odstavka opozoriti.
Fikcija vročitve je omiljena z določbo 3. točke 394. člena ZPP. Stranka namreč lahko predlaga
obnovo postopka, če je bila prva vloga vročena s fikcijo vročitve zaradi strankine
odsotnosti, ki je trajala nepretrgoma več kot šest mesecev. Pri tem obnovitvenem
razlogu stranki tudi ni treba izkazati opravičljivega razloga za odsotnost.644 Pri krajši odsotnosti
lahko stranka predlaga vrnitev v prejšnje stanje, pri tem pa mora izkazati opravičljiv razlog
za zamudo in tudi opraviti zamujeno dejanje.
ZPP predvideva fikcijo vročitve tudi za pravne osebe. Kajti v primeru, ko subjektu iz
tretjega odstavka 139. člena ZPP ni možno vročiti pisanja na naslovu, kjer je vpisan v register,
se vročitev opravi na način iz tega člena tako, da se pisanje oz. obvestilo o vročitvi pusti na
naslovu, ki je vpisan v register.
Upoštevati je treba tudi, da uveljavitev fikcije vročitve v primeru, ko naslovnik sodnega pisanja
na označenem naslovu očitno ni prejel oziroma ni mogel prejeti, ker je sodišču znano, da ga
tam ni več, ne pride v poštev.645
Za ugotovitev ali je bilo pisanje vročeno po fikciji je bistveno tudi upoštevanje pravil o štetju
rokov. O splošnih procesnih pravilih za štetje rokov glej poglavje 1.7 Čas in kraj vročanja. Ker
je bila sodna praksa glede trenutka nastopa fikcije vročitve pisanja, od katerega teče
rok za vložitev tožbe ali pravnega sredstva oziroma s katerim nastopi druga pravna posledica
(na primer pravnomočnost, izvršljivost) v vseh postopkih, v katerih se uporabljajo določbe
četrtega odstavka 142. člena ZPP646, v primeru, če je ta dan sobota, nedelja, praznik RS, ki je
dela prost dan, ali drug dela prost dan v RS neenotna, je občna seja VS RS v zvezi s tem
sprejela načelno pravno mnenje.647 Pri tem je VS RS pojasnilo, da je namen ureditve instituta
fikcije vročitve predvsem določitev trenutka od katerega pričnejo teči roki za procesna dejanja
stranke, tudi če stranka pisanja ne prevzame. VS RS poudarja, da ker stranke (upravnih
oziroma sodnih) pisanj niso prevzemale, jim roki za vložitev pritožbe v upravnem postopku
oziroma tožbe ali pravnega sredstva v sodnih postopkih niso začeli teči. Treba je bilo določiti
trenutek, kdaj ti roki začnejo teči, tudi če stranka pisanja ne prevzame. Za tak primer je bil ta
trenutek določen s fikcijo vročitve, ki pomeni, da se šteje, da je pisanje stranki vročeno, ko
preteče predpisani rok od trenutka, ko ji je v hišnem predalčniku puščeno obvestilo, da lahko
na pošti dvigne pisanje, po preteku tega roka pa vročevalec pisanje pusti v njenem hišnem
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Ude, Civilno procesno pravo, str. 195.

645

Sklep VSRS II Ips 699/2006 in II Ips 700/2006.

646

Pa tudi četrtega odstavka 87. člena ZUP.

647

Načelno pravno mnenje, občna seja VS RS z dne 14.1.2015, VS048823.
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predalčniku.
Pri tem je treba izpostaviti tudi predhodno odločbo VS RS648 v kateri je glede vprašanja, ali
besedna zveza „po poteku tega roka“ iz četrtega odstavka 142. člena ZPP pomeni, da se pisanje
šteje za vročeno s pretekom 15. dne ali šele s pretekom 16. dne, odkar je bilo stranki puščeno
obvestilo, sprejelo stališče, da fikcija vročitve nastopi s pretekom zadnjega, 15. dne, odkar je
bilo stranki puščeno obvestilo, pri čemer se v tej zadevi ni opredelilo do vprašanja nastopa
fikcije na soboto, nedeljo, praznik, ki je dela prost dan ali drug dela prost dan v RS.
V skladu s citiranim načelnim pravnem mnenjem torej lahko fikcija vročitve nastopi tudi na
soboto, nedeljo, praznik, ki je dela prost dan, ali drug dela prost dan v RS. Pri tem VS RS
izpostavlja še, da je treba zagotoviti enako obravnavanje strank, ki pisanje dvignejo oziroma
prevzamejo, in tistih, za katere velja fikcija vročitve pisanja. V večini večjih krajev se pošta
dostavlja strankam tudi ob sobotah. Torej stranka prevzame pisanje od vročevalca v soboto ali
dan pred praznikom, v nedeljo oziroma na praznik ji začne teči rok za vložitev tožbe ali
pravnega sredstva oziroma nastopijo druge pravne posledice. Tistemu, ki mu je v predalčniku
puščeno obvestilo o pošiljki, in bi zanj fikcija vročitve nastopila v soboto (to je pomembno zlasti
za tiste, kjer se pošta ne dostavlja ob sobotah), nedeljo ali praznik, ki je dela prost dan, pa bi
fikcija vročitve v primeru, če bi se upoštevala pravila o izteku procesnih rokov iz ZUP oziroma
ZPP, nastopila šele prvi naslednji delavnik, zato bi bil v nedopustno privilegiranem položaju.
Predlagano NPM rešuje tudi vse morebitne dejanske dileme glede (ne)poslovanja sodišč in
drugih državnih organov na določene dneve ali v določenem časovnem obdobju.
Upoštevaje gornjo obrazložitev VS RS bi lahko sklepali, da lahko nastopi fikcija vročitve tudi v
času sodnih počitnic, čeprav z izjemo nujnih zadev v skladu z 3. odst. 83. člena ZS v času
sodnih počitnic (od 15. julija do 15. avgusta) procesni roki ne tečejo. Ne vročajo se sodna
pisanja. Sodna praksa je bila enotna, da v primeru, če je bilo sodno pisanje vročeno v času
sodnih počitnic, začnejo teči procesni roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo sodne počitnice.649
Iz obrazložitve citiranega NPM tudi izhaja, da stališče, ki ga zavzema VS RS ni v nasprotju z
določbo prvega odstavka 1. člena Uredbe o vročanju, iz katerega izhaja, da se ta Uredba
uporablja, kadar je treba poslati sodno ali izvensodno pisanje iz ene države članice v drugo
državo članico z namenom vročitve v slednji državi članici, ne uporablja pa se med drugim
zlasti za davčne, carinske ali upravne zadeve.
Po našem stališču takšno stališče VSRS ni prepričljivo, saj iz preambule Uredbe o vročanju
izhaja, da je treba za štetje rokov in iztek rokov, določenih v tej Uredbi, uporabljati Uredbo
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Sklep VS RS II Ips 39/2012 z dne 11. 4. 2012.

649

Npr. sklep VSL I Cpg 1324/2010 z dne 12.11.2010, sklep VSC EPVDp 157/2011 z dne 7.10.2011,

sodba VS RS I Ips 161/1997 z dne 29.6.2000, sklep VSC Kp 23/2001 z dne 13.2.2001.
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Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov. Le
ta pa v 4. odst. 3. člena izrecno določa, da če je zadnji dan roka, ki je določen drugače kot v
urah, dela prost dan, nedelja ali sobota, se rok konča z iztekom zadnje ure naslednjega
delovnega dne.
NPM izhaja predvsem iz predpostavke, da pride do fikcije zgolj iz razloga, ker se stranka
namenoma izogiba vročitvi in želi zavlačevati s postopkom. Ne gre pa pozabiti na primere, ko
je stranka dejansko dlje časa odsotna (npr. zaradi bolezni, službene odsotnosti, dopusta, itd.)
in bo do fikcije prišlo (tudi v soboto, nedeljo, ob prazniku), čeprav stranki pisanje dejansko
takrat ne bo na voljo, da bi se z njim seznanila (pisanje ji bo namreč puščeno v nabiralniku
šele naslednji dan oz. na delovni dan, ko ji bo puščeno pisanje v nabiralniku). V teh primerih
bo takšna stranka (ob predpostavki, da še znotraj roka) lahko izkoristila pravna sredstva (npr.
predlog za vrnitev v prejšnje stanje).
Stališče citiranega NPM je kritiziralo tudi ustavno sodišče Rs, ki je v odločbi št. Up-164/15 z
dne 18. 2. 2016 izrecno presojalo ali je v konkretni zadevi mogoče uporabiti v sodni praksi
novo sprejeto razlago, po kateri se pri fikciji vročitve pisanje šteje za vročeno ne glede na to,
ali se petnajstdnevni zakonski rok izteče na soboto, nedeljo ali drugi dela prosti dan. Ko je
namreč pritožnik vložil pritožbo, v sodni praksi še ni bila sprejeta taka razlaga, temveč se je za
fikcijo vročitve uporabljala pravna dobrota, po kateri se šteje, da če je zadnji dan roka sobota
nedelja ali drug dela prosti dan, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delovnika.
Ustavno sodišče je v odločbi pojasnilo, da se načelo zaupanja v pravo v sodnih postopkih izraža
kot zahteva po enakem obravnavanju strank v vsebinsko podobnih primerih, načelo
prilagajanja prava družbenim razmeram pa tako, da pravica do enakega varstva pravic iz 22.
člena Ustave ne pomeni in ne sme pomeniti zahteve, da se sodna praksa v času ne sme
spreminjati. Pri uporabi nove oziroma spremenjene sodne prakse mora sodišče, ko odloča, ali
jo bo uporabilo v konkretnem primeru, poiskati ravnovesje med stalnostjo in predvidljivostjo
in s tem zaupanjem v pravo na eni strani ter potrebo po razvoju prava oziroma prilaganju prava
spremenjenim družbenim razmeram prek sodne prakse na drugi strani. Vselej pa mora
obrazložiti, zakaj je pri odločitvi v konkretni zadevi odločilo po stari sodni praksi oziroma zakaj
po novi sodni praksi, saj je to eno izmed ustavnoprocesnih jamstev iz 22. člena Ustave.
Ustavno sodišče je presodilo, da je v obravnavanem primeru sodišče kršilo pritožnikovo pravico
iz 22. člena Ustave, ne le zato ker uporaba spremenjene razlage za pritožnika ni bila razumno
predvidljiva, temveč tudi zato, ker se pri uporabi spremenjene razlage s položajem pritožnika
in razumno predvidljivostjo uporabe navedene razlage za njegov položaj sploh ni ukvarjalo.
V zvezi s fikcijo vročitve je treba izpostaviti tudi odločitev ESČP v zadebvi Adžajić proti
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Sloveniji.650 Po presoji sodišča je vprašljiva zavrnitev pritožbe iz razloga, da ni verjetno, da
pritožnica po vrnitvi domov po daljši odsotnosti ne bi našla obvestil o poskušani vročitvi.651 Pri
tem gre za negativno dejstvo, ki ga pritožnica ni mogla dokazati. Po presoji sodišča pa Sloveniji
ni uspelo dokazati, da bi bila pritožnica dolžna za primer daljše odsotnosti določiti tretjo osebo
za prevzem pošiljk oziroma pošto obvestiti o daljši odsotnosti. Odločitve sodišč glede
pritožničinih pravnih sredstev so bile po stališču ESČP preveč stroge in formalne.

2.1 Posebni primeri fikcij

2.1.1 Fikcija z odložitvijo pisanja (par. 181 nZPO oz. par. 17 ZustG)
V nemški ureditvi vročanja določba par. 181 nZPO ureja vrzel, ki nastane pri fikciji vročitve po
par. 180 nZPO (vročitev z vložitvijo v poštni predal). Primarno je torej treba poskusiti opraviti
osebno vročitev (3. odst. par. 178 nZPO) oz. nadomestno vročitev (par. 180 nZPO), Šele, če to
ni mogoče se lahko izvede vročitev z odložitvijo pisanja (t. i. Niederlegung).

Če je bila torej vročitev neuspešna se neodprto pisanje vroči v Urad za vročanje
pristojnega okrožnega sodišča (Geschäftstelle des Bezirksgerichts) oz. se hrani na
pristojni pošti652, če je bila poskušana vročitev po pošti.653 Šteje se, da je bilo pisanje
odloženo, obvestilo o tem, kje se pisanje nahaja pa se z navadno poštno pošiljko vroči
naslovniku. Če to ni mogoče, pa se obvestilo pusti na vratih stanovanja, poslovnega
prostora ali nastanitvenega objekta.
Z vročitvijo obvestila se šteje pisanje za vročeno. Vročevalec mora na ovojnici pisanja
označiti datum vročitve. Tako odloženo pisanje čaka nadaljnje 3 mesece, v katerih ga
naslovnik lahko dvigne. Po preteku treh mesecev pa se pisanje vrne pošiljatelju.
Razlika med obema načinoma vročanja po fikciji je po nZPO v tem, da se pri vročanju z

650

71872/12 z dne 8. oktober 2015.

651

Senat je ocenil, da niso povsem neverjetne (entirely implausible) trditve pritožnice, da ob vrnitvi iz

Namibije v nabiralniku poštarjevih obvestil ni našla. – Vuksanović, Napake pri vročanju se lahko izkažejo
za usodne, str. 23 – 24.
652

Mišljen je poštni urad pristojen za vročanje na območju, kjer živi naslovnik.

653

Ker so bile poštne storitve liberalizirane, se lahko kot kraj kjer se pisanje odloži šteje vsako podjetje,

ki se ukvarja z izvajanjem poštnih storitev. – BGH, sklep z dne 19. 10. 2000 – IX ZB 69/00 (Celle), NJW
2001, str. 832.
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odložitvijo naslovniku pusti samo obvestilo o vročitvi654 (pri čemer se tudi pri vročitvi z vložitvijo
v nabiralnik najprej naslovniku pusti obvestilo). Pri vročitvi po par. 180 nZPO pa se pisanje
dejansko vloži v poštni nabiralnik in ga naslovnik lahko kadarkoli prevzame655, medtem ko se
pri vročitvi z odložitvijo (par. 181 nZPO) naslovniku pusti samo obvestilo o vročitvi656, pisanje
pa se vrne pošiljatelju.
Če obvestila o vročitvi ni mogoče vložiti v poštni nabiralnik657, mora vročevalec obvestilo pritrditi
na vrata stanovanja, poslovnega prostora ali nastanitvenega objekta.658 Obvestilo o vročitvi se
ne sme izročiti sosedu.659
Podobno ureditev pozna tudi avstrijski ZustG (govorimo o t.i. Hinterlegung). Tovrstna
vročitev pride v poštev ko niti osebna niti nadomestna vročitev nista bili uspešni. Pisanje se v
skladu z določbo par. 17 ZustG pusti (odloži) pri pristojnem uradu sodišča za vročanje
(Geschäftstelle) ali pri pristojni pošti. Naslovnik prejme samo obvestilo o vročitvi z odložitvijo
(Hinterlegungsanzeige), ki se odloži v poštni nabiralnik ali pritrdi na vrata stanovanja. Od tega
trenutka tečejo roki za prevzem pisanja (minimalno 14 dni). Pri tem pa na učinkovitost vročitve
ne vpliva, če je obvestilo o vročitvi poškodovano ali ga kdo odstrani (4. tč. par. 17 ZustG). S
prvim dnem, ko poteče rok za prevzem pisanja se šteje pisanje za vročeno (pride do fikcije
vročitve – fiktive Zustellung). Pisanja, ki jih nihče ne prevzame se vrnejo pošiljatelju (par. 19
ZustG).

2.1.2 Vročitev z javnim naznanilom (Ӧffentliche Bekanntmachung)
Osnovo za t. i. javno vročitev (Ӧffentliche Zustellung) predstavljajo določbe par. 185 – 188
nZPO. Tako je mogoče z javnim naznanilom vročati naslovnikom za katere ni znano kje se
nahajajo oz. ni znano njihovo prebivališče pa nadomestna vročitev (npr. članom gospodinjstva)
ni mogoča. V to kategorijo lahko sodi tudi vročitev v tujino.660
654

Gre za poseben obrazec predpisan skladu s par. 190 nZPO.

655

Pri tem pa mora biti poštni nabiralnik takšen, da onemogoča tretjim dostop do pisanj naslovnika.

656

Obvestilo pa se lahko pusti na vratih, v garaži, lahko se izroči celo osebi, ki sicer ne izpolnjuje pogojev

za nadomestno vročitev po 3. odst. par. 178. nZPO. – Stӧber v Zӧller, ibidem, str. 690; Hartmann v
Baumbach, ibidem, str. 820-821.
657

To velja tudi v primeru, če bi bil poštni nabiralnik (pre)poln in obvestila iz tega razloga ne bi bilo

mogoče vložiti vanj. – Glanemann, ibidem, str. 31.
658

Prim. Stӧber v Zӧller, ibidem, str. 690.

659

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 465.

660

Če vročitev v tujino ni uspešna oz. je evidentno, da ne bo uspešna. – Glanemann, ibidem, str. 32 in

tam citirana dela. Da vročitev ne bo uspešna je zlasti možno v primerih, ko z državo v katero se vroča
ni sklenjena pogodba o mednarodni pravni pomoči oz. ta država ne nudi pravne pomoči. – Hartmann v
Baumbach, ibidem, str. 841. Ker običajno traja vročitev v tujo državo 6-12 mesecev, in če se pričakuje,
197

Sodišče s sklepom odloči, da se bo vročalo z javnim naznanilom (1. odst. par. 186 nZPO). To v
praksi pomeni, da sodišče pisanje nabije na sodno desko in/ali objavi na elektronski oglasni
deski. Po preteku 1 meseca od nabitja (oz. objave) se šteje, da je pisanje vročeno (par. 188
nZPO) – fikcija vročitve. Sodišče ima možnost, da ta rok po potrebi podaljša.
V skladu z nZPO se lahko na ta način vroča samo izjemoma. Tako je npr. v nepravdnih postopkih
vročanje z javnim naznanilom izrecno izključeno (prim. 2. odst. par. 763 nZPO). Ne uporablja
se tudi v postopkih izvršbe in zavarovanja (prim. 3. odst. par. 835 nZPO).
Poudarja se, da je institut vročitve z javnim naznanilom rezultat uravnoteženja interesa tožnika
po sodnem varstvu in interesa toženca po varstvu njegovih pravic v postopku, kar je skladno
z 103. členom nemške ustave (Grundgesetz). Prav zato se lahko ta način uporabi le:
a. ko je neznano naslovnikovo prebivališče661, vročitev zastopniku oz. pooblaščencu pa ni
mogoča. V teh primerih se lahko uporabi ta način vročitve le, če je bila predhodna
poizvedba pri upravnem organu neuspešna.662
b. Takšen način vročitve se lahko uporabi tudi, če je znano, da se naslovnik nahaja v tujini,
vendar ni znan njegov naslov in je zato za pričakovati, da bo iz tega razloga vročitev
neuspešna.663
Pri tem je nemška ustavno sodna praksa že zavzela stališče, da takšna vročitev ni dopustna,
če je mogoče vročiti pisanje po katerem od drugih možnih načinov vročitve. Javna vročitev se
zato lahko uporabi le izjemoma.664 Če gre za takšen primer, mora sodišče za vsak primer
posebej ta način vročitve posebej odrediti (par. 186 nZPO). Če stranka predlaga takšno vročitev
in jo sodišče zavrne ima stranka zoper to odločitev takojšnjo pritožbo (1. odst. par. 567 nZPO).
Če so izpolnjene predpostavke za javno vročitev, mora biti pisanje, ki se nabije na oglasno
desko (oz. objavi na internetu) sestavljeno tako, da se objavijo samo tiste informacije, ki
so nujne, da se onemogoči tretjim dostop do informacij, do katerih niso upravičeni.

da vročitev v tem roku ne bo uspešno izvedla, se šteje, da vročitev ne bo uspešna. – Hüßtege v
Thomas/Putzo, ibidem, str. 337.
661

V praksi se to ugotavlja z poizvedbo pri upravnem organu ( t. i. Meldeamt), pa tudi s poizvedbo pri

sosedih, zadnjih znanih najemodajalcih ipd. – BGH, sklep z dne 14. 2. 2003 – Ixa ZB 56/03 (LG Halle),
NJW 2003, str. 1530, Hartmann v Baumbach, ibidem, str. 840.
662

OLG Celle NJW-RR 1989, 572.

663

Hüßtege v Thomas/Putzo, ibidem, str. 338.

664

BVerfG, NJW 1988, 2361 z dne 26.10.1987; BGH II ZR 61/07 z dne 28.4.2008; BGH VII ZR 74/2012

z dne 6.12.2012.
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To zajema zlasti: ime naslovnika, zadnje znano prebivališče naslovnika, datum, opravilno
številko, predmet postopka (opis zadeve) in označbo kraja, kjer lahko naslovnik pisanje
prevzame oz. se seznani z vsebino. Z reformo nZPO se ne objavlja več celotna vsebina pisanja
ampak zgolj obvestilo o javni vročitvi.665
V primeru javne vročitve je treba v spisu vedno označiti datum nabitja in snetja iz sodne deske
(3. odst. par. 186 nZPO).
Tudi slovenski ZPP pozna vročitev z nabitjem na sodno desko v 84. členu (v primeru
postavitve začasnega zastopnika), 145. členu (sprememba naslova) in 3. odst. 146. člena
(preklic pooblastila pooblaščencu za sprejemanje pisanj). ZPP sicer izrecno ne določa, kaj se
objavi na sodni deski (uporablja izraz pisanje), zato bi bilo v smislu varstva občutljivih osebnih
podatkov de lege ferenda primerneje, da bi tudi ZPP v tem primeru predvidel možnost javne
objave obvestila naslovniku, ne pa vsebine celotnega pisanja.666
Tudi par. 121 aZPO pozna vročitev z javnim naznanilom, ko gre za vročitev v tujino. Uporablja
se le v primerih, ko je bila vročitev v tujino neuspešna ali je pričakovati, da bo neuspešna (1.
odst. par. 11 ZustG). Ne glede na to 3. odst. par. 121 aZPO izrecno določa, da takšna vročitev
ne vpliva na vročitev po Uredbi ES št. 1393/2007 in 1348/2000. Poudarja se, da se primarno
za vročitev v tujino uporabijo Uredbe ES.667

3. Pravni učinki vročitve – napake pri vročanju
Vročitev je opravljena (perfektna) šele takrat, ko so bile ob vročitvi izpolnjene vse za vročanje
predpisane predpostavke. Če je bila vročitev opravljena perfektno, nastopijo pravni učinki za
stranko, vročitve same pa ni mogoče razveljaviti.668
Poudariti je treba, da v primerih, ko zaradi nepravilne vročitve (kršitev načela kontradiktornosti)
stranki ni bila dana možnost obravnavanja pred sodiščem, to pomeni absolutno bistveno kršitev
določb pravdnega postopka iz 8. tč. 2. odst. 339. člena ZPP, na katero pa višje sodišče, ko
odloča o pritožbi, ne pazi več po uradni dolžnosti (2. odst. 350. člena ZPP). To je tudi revizijski
razlog iz 1. tč. 1. odst. 370. člena ZPP in razlog za vložitev zahteve za varstvo zakonitosti (1.
tč. 1. odst. 387. člena ZPP). Če gre pri tem za vročitev prve vloge, je to tudi obnovitveni razlog

665

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 471. Enako Lüke, ibidem, str. 185.

666

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005, 51/2007, 67/2007)

v 14. členu namreč izrecno določa, da morajo biti občutljivi osebni podatki pri obdelavi posebej označeni
in zavarovani tako, da se nepooblaščenim osebam onemogoči dostop do njih.
667

Roht, Zivilprozessrecht, str. 24.

668

Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 475.
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iz 3. tč. 384. člena ZPP.

Ude poudarja, da mora sodišče vedno ugotavljati, ali zaradi napačne vročitve stranka dejansko
ni bila seznanjena s sodnim dejanjem oz. dejanjem strank. Če se v postopku ugotovi, da
vročitev ni bila pravilna (npr. manjka povratnica ali poizvednica), stranka pa je kljub temu
popolnoma in pravilno seznanjena z vsebino sodnih pisanj, ne gre za absolutno kršitev določb
postopka.669
Upoštevaje zgornje izhodišče, je zato zanimivo preučevati kakšne pravne možnosti imajo
stranke, da bi si zagotovile procesne učinke, ki jih zasledujejo.
Kadar obstoji bojazen, da bo stranka zaradi težav pri vročanju zamudila rok, pri tem pa stranka
sama nima nobenega vpliva na izvedbo vročitve, nemška procesna ureditev vsebuje posebno
določbo o varovanju rokov. Tako se v skladu z določbo par. 167 nZPO šteje, da je stranka
pravočasno opravila neko procesno dejanje, čeprav vročitev še ni bila opravljena (t.i.
Vorwirkung). Pogoj, da je strankin rok varovan pa je, da se »sicer kasneje« vročitev dejansko
opravi. Brez kasnejše dejanske vročitve, rok ni varovan (govorimo o stanju negotovosti – t.i.

Schwebezustand). Z vročitvijo se šteje, da so bila procesna dejanja stranke opravljena
pravočasno.670 Ker se praviloma vroča po uradni dolžnosti, stranke ne morejo vplivati na
izvedbo vročitve. Zato zakon tudi ne določa roka, v katerem bi se vročitev morala opraviti.671

3.1 Posledice nepravilne vročitve po posameznih fazah postopka
V nadaljevanju bomo poskušali strniti gornje ugotovitve in jih porazdeliti po posameznih fazah
postopka. Pri tem je treba izpostaviti, da se ne glede na fazo postopka odločbe sodišča
in pravna sredstva zoper te odločbe vročajo pravdnim strankam osebno. Enako velja
tudi za umik oz. odpoved zahtevku ali pravnemu sredstvu. Le v primerih, ko se pravno sredstvo
ne nanaša tudi na nasprotno stranko (npr. pritožba zoper sklep o zavrnitvi oprostitve plačila
sodne takse) se vložena pravna sredstva ne vročajo nasprotni stranki. Določene procesne
predloge (npr. zavarovanje dokazov, predlog za izdajo ukrepa zavarovanja, predlog za vrnitev
v prejšnje stanje), lahko stranke predlagajo ne glede na fazo postopka, kar bo pri opisu vsake
procesne situacije tudi izpostavljeno. Pravdnim strankam pa se brez izjeme vročajo vloge tretjih
oseb (npr. priglasitev stranske intervencije).

669

Ude, Civilno procesno pravo, str. 199. To izpostavlja tudi Rechberger/Simotta, Zivilprozessrecht, str.

20 in Lüke, Zivilprozessrecht, str. 183.
670

Takšna ureditev je logična glede na to, da se npr. šteje, da se pravočasnost tožbe računa od vročitve

tožbe tožencu v odgovor in ne že z vložitvijo na sodišče.
671

BGHZ 145,358,362 = NJW 2001, 885; Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 475.
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I. faza – uvedba postopka (vložitev tožbe, predloga – predhodni preizkus)

-

dopolnitev tožbe

Če prva vloga (tožba, predlog) ni popolna, sodišče stranko s pisnim sklepom pozove na
dopolnitev. Če stranka vloge v postavljenem roku ne dopolni jo sodišče zavrže.

-

plačilo sodne takse

Ker je procesna predpostavka tudi plačilo takse, se v primeru, ko ob vložitvi ni plačana sodna
taksa, stranko z taksnim nalogom pozove na plačilo. Če taksa tudi po nalogu ni plačana, se
šteje vloga za umaknjeno.
Takšne posledice pa nujno pomenijo, da mora biti stranka seznanjena s pisanjem sodišča (sklep
o dopolnitvi vloge, taksni nalog). V obeh primerih je namreč stranki postavljen prekluzivni rok
v katerem mora spoštovati navodilo sodišča. V primeru, ko stranka pisanja sodišča zaradi
napake pri vročanju ni prejela ima to zanjo pomembno procesno posledico, saj se postopek
zaradi neplačila sodne takse ne bo nadaljeval (presumpciji umika namreč sledi ustavitev
postopka), ali pa bo sodišče nepopolno vlogo zavrglo (108. člen ZPP).
Zoper sklep o ustavitvi postopka oz. sklep o zavrženju tožbe lahko stranka vloži pritožbo, zato
se morata obvezno vročiti osebno (142. člen ZPP).
Upoštevaje zgoraj navedeno lahko zaključimo, da se v prvi fazi, ko se v bistvu vzpostavi
razmerje med stranko in sodiščem pisanja vročajo zgolj na relaciji tožeča stranka – sodišče in
vročitev ustvarja pravne učinke zgolj za tožečo stranko.

-

ukrepi zavarovanja (predhodne, začasne odredbe)

Kljub temu pa se lahko toženi stranki že v tej fazi vročajo določena pisanja, ki zanjo ustvarjajo
pravne učinke. Gre zlasti za ukrepe zavarovanja (npr. sklep o izdani predhodni odredbi ali
sklep o izdani začasni odredbi). Zoper navedena sklepa ima namreč tožena stranka na voljo
pravna sredstva (142. člen ZPP), zato ji morata biti vročena osebno.

-

zavarovanje dokazov

Kadar obstoji nevarnost, da bo kakšen dokaz pozneje težje izvesti ali pa se ne bo mogel izvesti,
lahko stranka predlaga zavarovanje dokaza (264. člen ZPP). Predlog za zavarovanje dokazov
se lahko postavi tudi pred vložitvijo tožbe. Praviloma bo sodišče v skladu z določbo 1. odst.
267. člena ZPP predlog vročilo nasprotni stranki, pri tem pa ji bo določilo primeren rok, v
katerem se lahko izjasni o podanem predlogu. Tako pa ne bo ravnalo, če je nasprotnik
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predlagatelja neznan ali če obstaja nevarnost, da bi zaradi odložitve kasneje ne bilo mogoče
izvesti predlaganega dokaza ali pa bi bila izvedba tega dokaza otežena. V sklepu, s katerim
ugodi predlogu, bo sodišče določilo narok za izvedbo dokazov, navedlo dejstva, o katerih se
bodo izvajali dokazi, in kateri dokazi se bodo izvedli, če je treba, pa bo imenovalo tudi
izvedence. Ta sklep se vroča predlagatelju, pa tudi nasprotniku predlagatelja. Predlog za
zavarovanje dokazov se lahko postavi tudi v kasnejših fazah postopka.

-

Poziv (sklep) na imenovanje pooblaščenca za sprejemanje pisanj

V skladu z določbo 146. člena ZPP mora tožeča stranka, ki je v tujini (oz. je v tujini njen zakoniti
zastopnik) ob vložitvi tožbe imenovati pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji.
Če pozivu sodišča ne sledi, bo sodišče na njene stroške imenovalo začasnega zastopnika za
sprejemanje pisanj. Sodišče bo v tem primeru naložilo tožeči stranki ali njenemu zakonitemu
zastopniku, da v določenem roku, ki ga določi sodišče, imenuje pooblaščenca za sprejemanje
pisanj. Če tožeča stranka tudi po pozivu sodišča ne ravna v skladu z odredbo sodišča, sodišče
tožbo zavrže, pri čemer se sklep o zavrženju tožbe vroči tožeči stranki ali njenemu
zakonitemu zastopniku po začasnem zastopniku, ki je upravičen za sprejemanje pisanj
in ga je imenovalo sodišče.
II. faza – nastop litipendence (vročitev tožbe tožencu oz. predloga nasprotnemu
udeležencu)
Vročitev tožbe napačni stranki ne ustvarja pravovarstvenih učinkov. Za dosego le-teh, je treba
tožbo v odgovor pravilno vročiti pravi stranki. Vročitev nepravi stranki ne ustvarja pravnih
učinkov zato tudi ne more »ozdraveti«.672

-

odgovor na tožbo

V skladu z določbo 279. člena ZPP mora sodišče po prejemu odgovora na tožbo le-tega v roku
30 dni vročiti tožeči stranki. Upoštevaje pomembnost prve vloge, se le-ta vroča osebno (142.
člen ZPP). Posledica zamude oz. neobrazloženosti odgovora na tožbo ima namreč za
posledico izdajo zamudne sodbe s katero sodišče tožbenemu zahtevku ugodi (ugodilna
zamudna sodba). V primeru nesklepčne tožbe mora sodišče tožniku določiti rok za odpravo
nesklepčnosti. Če tožnik temu ne sledi oz. ustrezno ne popravi tožbe, lahko sodišče izda
zavrnilno zamudno sodbo. Popravljeno tožbo (po sklepu sodišča) je treba ponovno vročiti
toženi stranki, saj se ji le na ta način zagotavlja pravica do izjave in obrambe v postopku.

-

672

nasprotna tožba

Larcher, Zustellrecht, str. 18.
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Nasprotna tožba se lahko vloži do konca postopka na prvi stopnji (183. člen ZPP). Ker je
nasprotna tožba samostojna tožba, velja zanjo enako kot za vsako drugo tožbo.
III. faza – druge vloge, priprave na glavno obravnavo, vodenje postopka na I.
stopnji
Z vročitvijo tožbe v odgovor pa pride do vzpostavitve trostranega razmerja: tožnik – sodišče –
toženec, saj od tega trenutka začne teči pravda (189. člen ZPP). Zato se na teh relacijah
opravlja tudi vročanje pisanj. S trenutkom, ko se toženec spusti v obravnavanje glavne stvari,
pa mu je treba vročati vsa zanj pravno relevantna pisanja. V skladu z načelom kontradiktornosti
pa se morajo vsa pisanja vročiti nasprotni stranki (torej toženčeva pisanja se obvezno vročajo
tudi tožniku) V nadaljevanju bomo zato izpostavili tista pisanja, ki ustvarjajo učinke le, če so
pravilno vročena. Glede na pomembnost pisanj, pa gre za pisanja, ki se morajo vročati osebno.

-

objektivna sprememba tožbe

Od vročitve tožbe v odgovor se v skladu s 185. členom ZPP zahteva privolitev tožene stranke
za spremembo tožbe.

-

subjektivna sprememba tožbe

Potrebno je soglasje nove tožene stranke in dosedanjega toženca (2. odst. 187. člena ZPP).

-

umik tožbe

Potem ko se tožena stranka spusti v obravnavanje glavne stvari, se lahko tožba umakne samo,
če tožena stranka z umikom soglaša (2. odst. 188. člen ZPP). Pravilna vročitev tožencu je
dodatno pomembna iz razloga, ker se po ZPP, v kolikor tožena stranka v petnajstdnevnem roku
ne poda izjave glede umika, šteje, da soglaša z umikom tožbe (domneva soglasja k umiku).

-

obvestilo o pravdi

Obvestilo o pravdi se lahko pošlje, vse dokler se pravda pravnomočno ne konča (204. člen
ZPP). S tem ko se obvesti tretja oseba o pravdi, si stranka zavaruje položaj v primeru regresne
pravde, ki bi se sprožila po pravnomočnem končanju predmetnega spora, kajti v tem primeru
tretja oseba ne more proti njej postaviti ugovora slabega pravdanja.

-

vmesni ugotovitveni zahtevek

Vmesni ugotovitveni zahtevek se lahko postavi vse do konca glavne obravnave, bodisi s pisno
vlogo ali ustno na zapisnik na naroku za glavno obravnavo. Če tožnik uveljavlja poleg
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obstoječega zahtevka (dajatvenega) še vmesni ugotovitveni zahtevek, za tako spremembo
tožbe ni potrebna privolitev toženca (186. člen ZPP). Kljub temu, da lahko tožnik postavi
vmesni ugotovitveni zahtevek brez privolitve toženca, gre za spremembo tožbe, kjer je treba
toženi stranki, v skladu z dosledno uveljavitvijo načela kontradiktornosti omogočiti, da se s
spremembo seznani in v zvezi z njo navaja dejstva in dokaze.

-

prekinitev postopka

Do prekinitve postopka lahko pride bodisi po uradni dolžnosti bodisi po odredbi sodišča.
Velikokrat pa so stranke tiste, ki predlagajo prekinitev postopka (npr. zaradi reševanja
predhodnega vprašanja). Neposredna posledica prekinitve postopka je namreč prekinitev teka
procesnih rokov, ki so postavljeni za izvrševanje procesnih dejanj. V času trajanja prekinitve
postopka sodišče ne sme opravljati nobenih procesnih dejanj niti se ne morejo izvrševati
odločitve o procesnih dejanjih, ki jih je sodišče sprejelo pred nastopom prekinitve postopka.
Zoper sklep o prekinitvi postopka lahko pravdne stranke vložijo pritožbo. Ko prenehajo
razlogi za prekinitev postopka, bo sodišče bodisi na predlog strank bodisi po uradni dolžnosti
izdalo sklep o nadaljevanju prekinjenega postopka.

-

mirovanje postopka

Za mirovanje postopka je potreben sporazum obeh strank (209. člen ZPP). Odpravek sklepa o
mirovanju postopka se mora vročiti strankam, tudi v primeru ko sta stranki prisostvovali
naroku. Zoper sklep, s katerim se določi mirovanje postopka, ni možna posebna pritožba,
predlagati pa je možno vrnitev v prejšnje stanje. Takšen predlog je treba sodišču podati s
posebno pisno vlogo ali ustno na zapisnik. Predlog za nadaljevanje postopka, ki miruje, lahko
vložita obe pravdni stranki, ko poteče tri mesece od začetka mirovanja postopka.
Če nobena od strank ne vloži predloga za nadaljevanje postopka v roku štirih mesecev od
dneva, ko je nastopilo mirovanje postopka, bo sodišče po uradni dolžnosti štelo, da je tožba
umaknjena – presumpcija umika tožbe. V tem primeru sodišče izda sklep s katerim
postopek ustavi.

-

predlog za vrnitev v prejšnje stanje

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje je pravno sredstvo, ki ga lahko stranke pod določenimi
razlogi uporabijo, da odvrnejo škodne posledice, ki bi nastale stranki zaradi zamude roka
ali naroka za opravo posameznih procesnih dejanj v postopku. Pogoj za tak predlog je nastop
prekluzije za stranko, ki je zamudila rok (narok). Pogoj, da sodišče dovoli vrnitev v prejšnje
stanje, je, da hkrati s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje stranka opravi tudi procesno
dejanje, ki ga je zamudila. Če je bila opravljena glavna obravnava pred sodišče druge stopnje,
se lahko vrnitev v prejšnje stanje predlaga tudi na drugi stopnji.
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Izpostaviti je treba, da institut vrnitve v prejšnje stanje ni namenjen sanaciji napak sodišča,
ampak sanaciji (zamujenih) procesnih dejanj, ki jih je stranka zamudila iz upravičenih razlogov,
ki izvirajo iz njene sfere.673

-

priglasitev stranske intervencije

Vloga intervenienta oz. njegova izjava na zapisnik, v kateri izjavi, da se bo vključil v pravdo kot
intervenient, se vroči vsem strankam v pravdi.

-

vabilo stranki na narok (na zaslišanje)

Sodišče lahko opravi narok tudi v nenavzočnosti pravdne stranke, vendar le ob pogoju, da je
bila stranka pravočasno in pravilno obveščena o naroku za glavno obravnavo.

-

poziv stranki na prevod listine

Če stranka zahteva vročitev v tujino, jo bo sodišče v skladu z določbo 146.a člena ZPP pozvalo,
da bodisi vlogo prevede v jezik, v katerem bo vloga lahko vročena, bodisi založi predujem za
stroške prevoda. Če stranka ne ravna po navodilih sodišča, se šteje, da je vlogo umaknila (2.
odst. 146.a člena ZPP).
IV. faza – odločitev na I. stopnji

-

sodba

Vsaka sodba se mora pravdnim strankam vročiti osebno. Od dneva vročitve sodbe namreč
prične teči rok za vložitev rednega pravnega sredstva – pritožbe. Nevložitev pritožbe ima
namreč za posledico nastop pravnomočnosti. Sodišče prve stopnje lahko izda: končno sodbo,
delno sodbo, vmesno sodbo, dopolnilno sodbo, sodbo na podlagi pripoznave, zamudno sodbe,
sodbo na podlagi odpovedi.
Stranka se lahko odpove pravici do pritožbe samo takrat, ko je sodba razglašena. Če pa sodba
ni razglašena, se lahko stranka odpove pravici do pritožbe v trenutku, ko ji je vročen prepis
sodbe.
Sodišče je na svojo odločbo vezanost od razglasitve, če pa se ne razglasi, pa od dneva odprave.
Ob pravnih sredstvih, pa je pravilna vročitev sodbe pomembne tudi zaradi vložitve drugih
673

Tako sklep VSL I Cpg 850/2015 z dne 12.8.2015.
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procesnih predlogov (npr. predloga za izdajo dopolnilne sodbe, predloga za popravo sodbe).

-

predlog za izdajo dopolnilne sodbe

Izdajo predlaga stranka, če sodišče ni odločilo o vseh zahtevkih ali o delu zahtevka. Stranka
lahko predlaga, da se izda dopolnilna sodba v roku 15 dni od prejema sodbe.

-

predlog za popravo sodbe

Če je prišlo pri izdaji sodbe do očitnih (pisnih ali računskih) napak, lahko stranka predlaga
popravo sodbe. Sodišče o predlogu odloči s sklepom o popravi sodbe, zoper katerega imajo
stranke pravico do pritožbe.
V. faza – pravna sredstva, postopek na drugi in tretji stopnji
Kot smo že izpostavili, imajo šele z vročitvijo odločbe sodišča I. stopnje pravdne stranke
možnost vložitve pravnih sredstev. Zoper nepravnomočno sodbo oz. sklep lahko stranke vložijo
pritožbo. Tudi kršitev pravil o vročanju je pritožbeni razlog, saj gre za absolutno bistveno kršitev
določb postopka (8. tč. 2. odst. 339. člena ZPP).
Zoper pravnomočno sodbo, ki jo je izdalo sodišče druge stopnje lahko stranke v 30-ih
dneh od vročitve prepisa sodbe vložijo revizijo (če so za to izpolnjene predpostavke po
ZPP - dovoljena revizija) oz. v 15-ih dneh po vročitvi sklepa Vrhovnega sodišča o dopustitvi
revizije (dopuščena revizija).

-

umik pravnega sredstva

Dokler sodišče druge stopnje ne odloči o pritožbi, lahko stranka, ki je pritožbo vložila le-to
umakne. Sodišče bo v tem primeru izdalo sklep s katerim bo štelo pritožbo za umaknjeno,
izpodbijana sodba pa bo postala pravnomočna.

-

predlog za dopustitev revizije

Če revizija v konkretni zadevi ni dovoljena, lahko stranka predlaga dopustitev revizije. VSRS
bo dopustilo revizijo, če je od odločitve Vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o
pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali
za razvoj prava preko sodne prakse (367.a člen ZPP). Rok za vložitev predloga za dopustitev
revizije je 30 dni po vročitvi pravnomočne sodbe sodišča druge stopnje (367.b člen ZPP).

-

zahteva za varstvo zakonitosti
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Gre za izredno pravno sredstvo državnega tožilca, ki se lahko vloži zoper vsako pravnomočno
sodno odločbo (sodbo ali sklep) ne glede na to ali jo je sprejelo sodišče prve ali druge stopnje
in ne glede na vrsto spora ali vrednost spornega predmeta, pod pogojem, da gre za sodno
odločbo zoper katero ni mogoče dopustiti revizije. Izvod pravočasne, popolne in dovoljene
zahteve za varstvo zakonitosti sodišče prve stopnje vroči strankam, ki lahko na predlog v roku
30 dni odgovorijo.
Pravne možnosti strank v primerih napak pri vročitvi

-

vrnitev v prejšnje stanje (če je še znotraj roka)

-

obnova postopka

Razlog za obnovo postopka je kršitev načela kontradiktornosti, t. j. če kakšni stranki z
nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročitve, ni bila dana možnost obravnavanja pred
sodiščem (2. tč. 1. odst. 394. člena ZPP).
Če je bila opravljena osebna vročitev prve vloge, ki se je vročala v postopku, po 142. členu
ZPP (fikcija vročitve), ta način vročitve pa je bil uporabljen zaradi strankine odsotnosti v
nepretrganem trajanju več kot šest mesecev je to obnovitveni razlog po 3. tč. 394. člena ZPP.

3.2 Posledice napak pri vročanju
Izpostaviti je treba, da napačna vročitev nima pravnega učinka. To pa ima lahko v praksi zelo
različne posledice. Kljub temu, da se zdijo določbe o vročanju na prvi pogled jasne, v praksi
prihaja do primerov, ko se pri vročanju pojavljajo napake. Pri tem pa so lahko te napake zelo
različne.
Zato je treba ločiti med bistvenimi in nebistvenimi napakami pri vročanju ter v zvezi s tem
izpostaviti možnosti za ozdravitev napak. Čeprav je pisanje stranki vročeno na nepravilen način,
samo dejstvo, da je stranka kljub temu prejela pisanje, povzroči nastop pravnih učinkov.
Sodišče se namreč na podatke v spisu oziroma na v njem se nahajajočem obvestilu o vročitvi,
da naj bi šlo za pravilno vročitev zanaša, saj sodišče ne ve in tudi ne more vedeti, da je podatek
napačen. V takem primeru mora stranka opozoriti sodišče na napačne podatke o vročanju, da
se sploh omogoči upoštevanje pravilnega datuma dejanske vročitve.674 V sodni praksi675 so
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Sklep VS RS II Ips 39/2012, z dne 11.4.2012.

675

Npr. sklep VSL II Cp 409/2009, z dne 27.05.2009. V skladu z ZPP se namreč v primeru, če stranka

ne vloži odgovora na tožbo v zakonsko predvidenem roku 30 dni od vročitve tožbe, izda zamudna sodba,
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znani tudi primeri, ko stranki, kljub opredelitvi vrnjenega dela poštne pošiljke z oznako o
puščenem obvestilu kot javne listine (224. člen ZPP), uspe izpodbiti resničnost v njej navedenih
podatkov.
Tudi v sodnem postopku predstavlja nevročitev bistveno napako in posledično nemožnost
seznanitve stranke s pisanjem. Če sodišče zmotno šteje vročitev za opravljeno in na odločbi
potrdi pravnomočnost in izvršljivost, mora stranka v primeru, ko se z vsebino potrdila ne strinja,
zahtevati spremembo pri sodišču, ki je potrdilo izdalo.
V skladu z 247. členom Sodnega reda sodi med naloge vpisničarja med drugim tudi potrjevanje
pravnomočnosti zadev. V skladu z 75. členom Sodnega reda se lahko stranki ali upravičeni
osebi dovoljenjem predsednika sodišča oziroma sodnika, ki zadevo obravnava, izda potrdilo o
dejstvih, ki so razvidna iz vpisnika oziroma spisa.
Potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti spada med potrdila, ki jih organi, pristojni za
posamezne vrste zadev, izdajajo o dejstvih, o katerih ne vodijo uradne evidence. Če sodišče
zmotno meni, da je vročitev opravljena in na odločbi potrdi pravnomočnost, mora stranka
predlagati razveljavitev potrdila o pravnomočnosti.676 Zaradi napak pri vročanju in postopka
razveljavitve potrdila ne more začeti teči rok za vložitev pravnega sredstva niti paricijski rok.
Sodna praksa se je že izrekla, da tudi za predlog, s katerim se predlaga razveljavitev potrdila
o pravnomočnosti in izvršljivosti velja načelo kontradiktornosti. S tem, ko je sodišče opustilo
vročitev vloge, v kateri je bila predlagana razveljavitev potrdila pravnomočnosti in izvršljivosti,
nasprotni stranki ni zagotovilo pravice do izjave in ji zato ni bila dana možnost obravnavanja
pred sodiščem.677
s katero se ugodi tožbenemu zahtevku, če so kumulativno izpolnjeni zakonsko določeni pogoji (318.
člen ZPP). Če tožba ni pravilno vročena ni izpolnjen prvi pogoj za izdajo zamudne sodbe. Tožbe se v
skladu z 142. členom ZPP vročajo osebno. Če vročitev po 140. členu ZPP ni možna, se osebna vročitev
fizični osebi opravi tako, da vročevalec pisanje izroči pošti v kraju strankinega stanovanja, v hišnem ali
izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih stanovanja pa pusti obvestilo, v katerem je navedeno, kje
je pisanje, in rok 15 dni, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti. Če stranka v roku pisanja ne dvigne,
je tožba toženi stranki vročena po fikciji vročitve. V konkretnem primeru naslovu se je stranki vročalo
na naslovu K. 11, pri čemer pa toženec na tem naslovu ne stanuje, zato mu tam tožbe ni bilo mogoče
vročiti. Pravilni naslov, na katerem bi mu sodišče moralo vročati pisanja, je K. 1. V teh primerih gre za
vročanje na napačnem naslovu stranke, pri čemer pritožbena sodišča v teh primerih sledijo dvomu o
pravilnosti vročitve in razveljavijo zamudno sodbo, tako da se stranki omogoči opraviti zamujeno
procesno dejanje.
676

Tako tudi sklep VSL I Cpg 850/2015 z dne 12.8.2015. Pri tem pa dodatno zavzela stališče, da ZIZ ne

določa roka za vložitev predloga za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti. – Sklep VSL
Ip 4020/2014 z dne 12.11.2014.
677

Sklep VSL III Ip 2544/2015 z dne 26.8.2015.
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Nevročitev oz. vročitev z napako ima lahko torej pomembne pravne posledice. Ob že naštetih
je treba izpostaviti zlasti, da v primeru, ko odločba ni vročena oz. ni vročena pravilno, takšna
odločba ne more postati pravnomočna, dokončna in izvršljiva.678
V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj primerov, ko je sodna praksa obravnavala napake pri
vročitvi:

3.2.1 Vročitev je bila opravljena na napačen naslov
V predmetni zadevi bi moral poštni uslužbenec v skladu s 142. členom ZPP obvestilo pustiti v
hišnem ali izpostavljenem predalčniku oziroma na vratih tožene stranke. Na hišnih predalčnikih
ni bilo naziva tožene stranke oziroma predalčnik ni bil ustrezno označen, zato bi moral poštni
uslužbenec pustiti obvestilo na vratih tožene stranke. Poštni uslužbenec je obvestilo pustil
na napačnih vratih, to je na steklenih vratih vetrolova. Vhod v poslovne prostore tožene
stranke pa je približno 10 metrov od izpostavljenih predalčnikov679 in steklenih vrat vetrolova
in se nahaja za vetrolovom. Ker toženi stranki tožba ni bila pravilno vročena v odgovor, v
konkretnem primeru niso bili izpolnjeni pogoji za izdajo zamudne sodbe in je podana bistvena
kršitev določb pravdnega postopka iz 7. točke drugega odstavka 339. člena ZPP, tj. izdaja
zamudne sodbe v nasprotju z določbami ZPP. Zato je pritožbeno sodišče pritožbi ugodilo in
izpodbijano zamudno sodbo razveljavilo ter zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje
(sklep VDSS Pdp 290/2015 z dne 27.8.2015).
Enako je sodišče odločilo v sklepu VSL I Cp 2587/2015 z dne 23.12.2015, kjer je sodišče prve
stopnje v konkretnem primeru izdalo zamudno sodbo, potem ko je zaključilo, da je bila toženca
tožba pravilno vročena in da so podani tudi ostali v prvem odstavku 318. člena ZPP predvideni
pogoji. Vendar pa je toženec v pritožbi utemeljeno navajal, da so mu bili tožba, dopolnitev
tožbe in prva pripravljalna vloga vročeni na napačen naslov, in sicer L. Pritožbeno sodišče se
je z vpogledom v Centralni register prebivalstva prepričalo, da so njegove trditve resnične. Iz
omenjenega registra namreč izhaja, da se toženčevo stalno prebivališče, ki je hkrati naslov za
vročanje, nahaja na naslovu T. Enak naslov pa izhaja tudi iz njegove (pritožbi priložene) kopije
osebne izkaznice (priloga B2). Da je imel toženec navedeni naslov že pred vložitvijo tožbe
678

Prim. Polič, O vročanju v upravnem postopku, Pravna praksa, št. 1, Ljubljana 1995, str. 11, ki med

drugim izpostavlja, da se tudi po Zakonu o državljanstvu RS državljanstvo z naturalizacijo pridobi z
dnem, ko je vročena odločba o pridobitvi državljanstva RS. Smiselno enako B. Grafenauer, Pravna
ureditev vročanja po ZUP, Pravna praksa, GV Založba, št. 38, Ljubljana 2005, str. 16. Enako stališče
zavzema tudi sodna praksa, npr. sklep VSL I Cp 337/2013.
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O problematiki vročanja v izpostavljene poštne predlačnike glej tudi Polak Remškar Irena, Vročanje

in druge pospešitve po ZPP, Pravna praksa, št. 10/2010, str. 10-11 in Tekavc Janez, Vročanje odvetnikom,
Pravna praksa, 2010, št. 9, str. 9-10.
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(19.9.2014), potrjuje datum (njene izdaje), ki se nahaja na kopiji osebne izkaznice
(12.2.2014). Tožba kot tudi druga pisanja mu zato niso bila pravilno vročena.

3.2.2 Kot naslovnik pošiljke je označena napačna oseba
Če gre za vložitev tožbe (oz. druge vloge s katero se postopek prične) lahko govorimo tudi o
vložitvi tožbe zoper neobstoječo stranko.680 V tem primeru je treba takšno vlogo zavreči, saj
se postopek ne more voditi zoper neobstoječo stranko.
Sodna praksa je v sklepu VSRS III Ips 65/2002 zavzela stališče, da pravna oseba, ki je
prenehala obstajati, ne more biti pravdna stranka (in – glede na določbo 15. člena ZIZ – ne
stranka v izvršilnem postopku). V takšnem primeru gre za pomanjkljivost, ki je ni mogoče
odpraviti. To velja ne glede na to, da je pravna oseba prenehala s pripojitvijo, to je na način,
ki ima za posledico univerzalno pravno nasledstvo prevzemne družbe.
Tudi v primeru univerzalnega pravnega nasledstva gre s stališča pravne identitete za drugo
osebo, ta pa se lahko na pasivni strani vključi v postopek le s spremembo tožbe po 187. členu
ZPP, za kar pa je potrebna njena privolitev.

3.2.3 Neupoštevanje pravil o nadomestni vročitvi
Vročitev na naslov stalnega bivališča z nadomestno vročitvijo je po določbah ZPP mogoča le v
primeru, ko ne obstaja niti najmanjši dvom o tem, da je bila vročitev opravljena v skladu z
zakonom (dolžnikovo ime in naslov morata biti v sodni pošiljki navedena brez napak, vročitev
mora biti poskušana na naslovu dolžnikovega dejanskega prebivališča, obvestilo o prispeli
pošiljki mora biti pravilno izpolnjeno itd.). Ker se poraja dvom, da sklep o izvršbi dolžniku ni bil
vročen pravilno glede na dolžnikove trditve, da je na prestajanju zaporne kazni vse od leta
2003 dalje (osebi, ki ji je vzeta prostost pa se sodna pošiljka vroča po upravi zapora ali drugega
zavoda, v katerem se prestaja kazen ali ukrep odvzema prostosti), rok za vložitev rednega
ugovora zoper sklep o izvršbi sploh še ni začel teči, saj dolžnik z vsebino sklepa o izvršbi še ni
seznanjen. – sklep VSL I Ip 177/2010 z dne 1.4.2010.
V drugi zadevi (sklep VSRS I Up 148/2015 z dne 30.9.2015) je vročevalec sklep najprej poskusil
vročiti pritožniku na naslovu stalnega prebivališča, vendar vročitev ni bila mogoča, saj je na
tem naslovu le porušena stanovanjska hiša. Vročitev tudi ni bila mogoča na naslovu, ki ga je
pritožnik navedel v upravnem postopku za izdajo gradbenega dovoljenja. To je naslov, kjer živi
pritožnikova mati, ki je povedala, da pritožnik pri njej ne živi, ni pa želela povedati njegovega
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Glej sklep VSC Cp 1090/2007.
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naslova. Vročitev pa ni bila mogoča niti na naslovu v Kamniku, kjer naj bi pritožnik živel z
zunajzakonsko partnerko, saj ni bilo oznak ne na zvoncu ne na poštnem predalčniku. Dne 14.
5. 2015 je zato vročevalec poskusil opraviti vročitev na delovnem mestu - pritožnik je zaposlen
v podjetju E., d. o. o., Šenčur, a so mu zaposleni povedali, da pritožnika ni oziroma bo cel dan
odsoten. Naslednji dan, 15. 5. 2015, se je vročevalec ponovno zglasil na pritožnikovem
delovnem mestu, vendar so mu zaposleni ponovno povedali, da ga ni. Zato ga je poklical po
telefonu ter ga pozval k prevzemu pisanja, pritožnik pa mu je odgovoril, da pisanja ne bo
prevzel in naj se mu ga vroči na naslov, kjer živi. Nato je vročevalec pisanje ob navzočnosti
direktorja R. G. in drugih zaposlenih (dne 15. 5. 2015) pustil v pritožnikovi pisarni. pustil sodno
pisanje na mizi v pritožnikovi pisarni in ga ni vročil ne osebi, pooblaščeni za sprejemanje pošte
ne drugemu zaposlenemu.
Taka vročitev pa glede na zakonsko določbo po presoji Vrhovnega sodišča ni pravilna. Prav
tako ni pravilno stališče, da nekdo, ki po telefonu „odkloni“ sprejem, odklanja sprejem pošiljke
v smislu določb ZPP.

3.2.4 Tehnična napaka sodišča
Nobenega dvoma ni, da stranka ne more trpeti škodljivih posledic zaradi pomote ali tehnične
napake, ki se je primerila sodišču pri odpravi sodne pošiljke - sodba in sklep VSL II Cp
1865/2013 z dne 23.10.2013.
V navedeni zadevi se je sodišče prve stopnje s poizvedbami v vložišču dovolj zanesljivo
prepričalo o tem, da je bil izvod sodbe, namenjen toženkinemu pooblaščencu, očitno
pomotoma priložen sklepu o izvedenini, ki je bil istega dne poslan izvedencu. Izpodbijana
sodba torej ni mogla postati pravnomočna in izvršljiva 13.12.2012, ko naj bi iztekel pritožbeni
rok. Ta je za toženko v resnici začel teči šele potem, ko je njen pooblaščenec 23.1. 2013 ob
pregledu spisa na lastno zahtevo pridobil kopijo sodbe.
Med tehnične napake pri vročanju se prišteva tudi pomota v vabilu (npr. manjka datum) ali pa
manjka celotna vloga (vabila ni v pisemski pošiljki).681

3.2.5 Neupoštevanje določb ZPP o vročitvi zakonitemu zastopniku oz.
pooblaščencu
Če sodišče vroči pisanje direktno stranki, kljub temu, da ima zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca, je vročitev nepravilna. V takem primeru ne more nastopiti mirovanje postopka,
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RGZ 172, 115; RGZ 55, 305; RGZ 13, 334.
211

če ne pristopita stranka ali njen zakoniti zastopnik, oz. pooblaščenec.682

3.2.6
Dalj
časa
trajajoča
stalnega/začasnega prebivališča

odsotnost

naslovnika

iz

naslova

Zlasti v avstrijski pravni teoriji se izpostavlja, da je vročitev z fikcijo vročitve v primeru, ko je
naslovnik dalj časa odsoten (npr. se nahaja v tujini, zaporu, bolnišnici) neučinkovita.683 Sankcija
za takšno vročitev je ničnost postopka (Nichtigkeit des Verfahrens – tč. 4 1. odst. par. 477
aZPO), ki pa ozdravi s pravnomočnostjo sodbe.

3.3 Ozdravitev napak pri vročanju (Heilung von Mängeln)
V zvezi z napakami pri vročanju je treba nujno izpostaviti, da je vsako ravnanje sodišča, ki
pomeni kršitev procesnih predpisov, obremenjeno z napako. V nemški pravni teoriji se ločuje
med napačnim ravnanjem (t.i. Fehlerhaftigkeit) in nepravilnim ravnanjem sodišča (t.i.

Unrichtigkeit), kar je mogoče narediti tudi v slovenskem sistemu.
Odločitev sodišča je nepravilna takrat, ko se v odločitvi določena pravna posledica ne ujema z
dejanskim stanjem. Odločitev sodišča pa je napačna takrat, ko so podane napake v vsebini
odločbe. Temelji torej na tem, da v postopku materialni in/ali procesni predpis ni bil uporabljen
ali pa je bil uporabljen napačno. Tako je lahko odločitev sprejeta brez napake v postopku pa
je vseeno napačna. Lahko pa je bila v postopku storjena napaka, pa je odločitev vseeno
pravilna.684
Učinki kršitve procesnih predpisov so različni glede na različne odločitve sodišče (drugačni so
npr. pri sodbah kot pri odredbah, ipd.). Tako je npr. pri napačni vročitvi pomembno, da se šteje,
da nima pravnega učinka.
Če je vročitev napačna, za naslovnika nima pravnega učinka (npr. ne pomeni izgube roka, itd.).
V teh primerih, če je to še mogoče, je treba vročitev (tokrat brez napake) ponovno opraviti. V
osnovi pa takšne odločitve niso nične temveč so izpodbojne.685
Nepravilnosti pri vročanju sankcionira tudi slovenski ZPP. Če stranki z opustitvijo vročitve
oziroma zaradi napačno uporabljene fikcije o vročitvi ni bila dana možnost obravnavanja pred
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Sklep VSC Cp 742/1997 z dne 15.1.1998.
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Roth, Zivilprozessrecht, str. 24.
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Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 389.
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Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 389. Enako Larcher, Zustellrecht, str. 17.
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sodiščem, to predstavlja kršitev načela kontradiktornosti in absolutno bistveno kršitev
iz 8. točke 2. odst. 339. člena ZPP. Takšna kršitev je tudi revizijski razlog (1. tč. 1. odst.
370. člena ZPP). Kršitev pravil o vročitvi je tako pomembna, da je možno zaradi kršitve vložiti
tudi izredno pravno sredstvo, obnovo postopka, celo zunaj petletnega roka, ki je sicer
predpisan za vložitev obnovitvenega predloga. Nepravilna vročitev lahko predstavlja tudi
kršitev ustavnih pravic (pravica do dostopa do sodišča, pravica do izjavljanja), ki se lahko
uveljavljajo z ustavno pritožbo. Vročanje pa je tudi nujni prvi pogoj za zagotovitev učinkovitega
sodnega varstva brez nepotrebnega odlašanja.686
V določenih primerih pa ZPP dopušča, da napake pri vročanju »ozdravijo« in v nadaljevanju
na sam potek postopka ne vplivajo.
Tako ne gre za bistveno kršitev določb postopka, če stranka posamezna procesna dejanja
pozneje odobri (11. tč. 2. odst. 339. člena ZPP).
Če je bila npr. vložena tožba po pooblaščencu, brez pooblastila stranke, pa kasneje stranka to
odobri, se postopek po tako vloženi tožbi vodi dalje. Tudi, če bi bilo vročeno pisanje
pooblaščencu, ki ni predložil pooblastila za zastopanje, pa bi stranka kasneje njegova dejanja
odobrila, bi s tem sanirala tudi napako pri vročitvi (5. odst. 98. člena ZPP).
Napaka pri vročitvi pa ozdravi tudi v primeru, če se naslovnik s pisanjem vseeno seznani.
V skladu z določbo 6. odst. 139. člena ZPP se namreč na kršitev pravil o vročanju ni mogoče
sklicevati, če naslovnik kljub kršitvi prejme pisanje. V tem primeru se šteje, da je bila vročitev
opravljena v trenutku, ko je naslovnik pisanje dejansko prejel.687 Napačna vročitev ozdravi, če
je bilo pisanje vročeno npr. očetu (ki ima enako ime kot dejanski naslovnik – sin), pa oče sinu
pisanje, ki ga je sprejel izroči. Na ta način se je namreč pravi naslovnik seznanil z vsebino
pisanja.688
Pri tem pa se »ozdravitev« ne nanaša samo na način vročitve temveč tudi na vsebino pisanja
(npr. v ovojnici ni pisanje za naslovnika (npr. vabilo) temveč drugo pisanje).689
Napake pri vročanju pa lahko ozdravijo tudi v primeru, ko se stranka pravnemu sredstvu
odpove. Pravica do pritožbe je možnost, ki jo imajo stranke, od njih pa je odvisno ali bodo to
pravico izkoristile ali ne. Stranka, ki ima pravico do pritožbe, se lahko že vnaprej pravici do
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Rijavec, ibidem, str. 535.
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Enako določa tudi par. 7 ZustG.
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Roth, Zivilprozessrecht, str. 24, Larcher, Zustellrecht, str. 17.
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Rosenberg/Schwab/Gottwald, ibidem, str. 477.
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pritožbe odpove.690 Stranka se lahko odpove pravici do pritožbe samo takrat, ko je sodba
razglašena. Če pa sodba ni razglašena, se lahko stranka odpove pravici do pritožbe v trenutku,
ko ji je vročen prepis sodbe. S tem, ko se stranka odpove pravici do pritožbe soglaša z
odločitvijo sodišča prve stopnje. Prav zaradi tega se lahko stranka odpove pravici do pritožbe
šele v trenutku, ko ji je znana vsebina odločitve. Odpoved pravici do pritožbe, preden bi bila
sodba razglašena oz. vročena, je brez pravnega učinka. S takšno odpovedjo se pravzaprav
stranka odpoveduje nečemu, kar sploh še ne obstaja.
Odpoved pritožbi ima za posledico takojšen nastop pravnomočnosti691. Pritožbi se torej lahko
stranka odpove samo do izteka pritožbenega roka.

4. Sklepno o primerjavi različnih pravnih ureditev vročitve
Vročanje samo po sebi ni temeljna pravica, je pa procesno orodje, ki zagotavlja uveljavljanje
temeljnih pravic v postopku, med drugim tudi pravice do enakega varstva pravic. Enako varstvo
pravic pa brez dvoma ni zagotovljeno, če eni od strank ni dana možnost sodelovanja v
postopku. Če do tega pride zaradi opustitve vročitve, potem je nedvomno takšna napaka pri
vročitvi povzročila kršitev načela enakosti in je lahko predmet presoje pred Ustavnim sodiščem
Republike Slovenije ali Evropskim sodiščem za človekove pravice (kot npr. primer Zavodnik v

Slovenia692).
Vrhovno sodišče je izpostavilo, da je »vročanje procesno dejanje sodišča, katerega namen je,
da se stranka seznanja s postopkom, procesnimi dejanji nasprotne stranke in sodišča, ter
obenem, da se stranki zagotavlja pravica do izjave«.693 Namen vročanja je na eni strani, da se
stranki omogoči seznanitev z dejanji druge stranke, sodišča in na drugi strani, da prejme
sodišče o vročitvi pošiljke zanesljiv dokaz.694 Aktivno sodelovanje stranke v postopku pa
omogoča tudi učinkovit sistem vročanja. Zato vročanje ni zgolj administrativno-tehnično
690

Odpoved pritožbe je enostranska izjava stranke, ki ima pravico do pritožbe, da se ter pravici

odpoveduje. – Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16. izdaja, str. 949; Juhart, Civilno
procesno pravo FLRJ, str. 470; Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 219; Lüke,
Zivilprozessrecht, str. 379; Poznić/Rakić Vodinelić, Građansko procesno pravo, str. 391.
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Zobec v Ude et al, Pravdni postopek, 3. knjiga, str. 219; Lüke, Zivilprozessrecht, str. 380; Reichold v

Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 706.
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Z dne 21. maj 2015, App. 3153723/13, [2015] ECHR 497.
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Judikat Vrhovnega sodišča, opr. št. sodba II Ips 455/2006, z dne 08.05.2008.
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V. Rijavec v (ur.) L. Ude, A. Galič, Pravdni postopek: Zakon s komentarjem, 1. knjiga, GV založba,

Uradni list RS, Ljubljana, 2005, str. 535.
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opravilo sodišča, ampak ima velik vsebinski pomen in zagotavlja učinkovito implementacijo
temeljnih načel ter na njihovi podlagi omogoča dejansko varstvo pravic strank v sodnem
postopku.
Podrobnejša analiza različnih pravnih ureditev vročanja zato daje podlago za naslednje
zaključke:

- Praviloma se vroča po uradni dolžnosti, le izjema se lahko vroča tudi med
strankami.
Ker se po ZPP praviloma pisanja vročajo po uradni dolžnosti je sodišče tisto, ki odredi način
vročitve. Ko se vroča po uradni dolžnosti po nZPO (par. 166 – 190) je določitev načina vročitve
prepuščena uradu znotraj sodišča, ki skrbi za vročanje. Če se vroča pisanje stranke pa se lahko
vroča preko sodnega izvršitelja. Nemška ureditev omogoča izbiro med različnimi
(enakovrednimi) načini vročitve. Se pa v literaturi695 izpostavlja, da se v praksi najpogosteje
vroča po pošti, kar je enako kot v slovenski praksi.
Med odvetniki je vročanje poenostavljeno, saj je mogoča vročitev neposredno med
pooblaščenci (139.a člen ZPP, par. 195 nZPO).

- Pravno učinkovita vročitev se lahko opravi tudi drugim osebam (ne samo
naslovniku).
Vse primerjane ureditve poznajo neposredno osebno vročitev naslovniku in nadomestno
vročitev. Praviloma se vroča neposredno osebno naslovniku (njegovemu zakonitemu
zastopniku ali pooblaščencu). Če to ni uspešno pa je mogoča nadomestna vročitev. ZPP
dopušča tudi vročitev po fikciji vročitve. Po ZPP je fikcija vročitve možna tako pri osebni vročitvi
(3. in 4. odst. 142. člena ZPP) kot pri nadomestni vročitvi (1. odst. 141. člena ZPP). Smiselno
enako pozna tudi nemška ureditev, ki pozna vročitev z vložitvijo v poštni nabiralnik (par. 180
nZPO), kar je primerljivo fikciji vročitve, ko tudi nadomestna vročitev ni uspešna (141. člen
ZPP). V par. 181 nZPO ureja vročitev z odložitvijo, ki določa fikcijo vročitve, vendar se lahko
uporabi šele takrat, ko ni možna nobena druga (nadomestna) vročitev.

- Možna je ozdravitev napak pri vročanju.
V vseh primerjanih ureditvah velja tudi t. i. ozdravitev napak pri vročanju. Če se naslovnik s
pisanjem kljub napačni vročitvi seznani, se šteje, da je bila vročitev pravilno opravljena (6.
odst. 139. člena ZPP, par. 187 nZPO). To velja tudi v primeru, če je v pisanju za stranko
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Lüke, ibidem, str. 183.
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postavljen prekluzivni rok (npr. rok za vložitev pravnega sredstva).696

- Smiselno je ločevanje med prvo (neposredno) in nadaljnjimi vročitvami.
Kot je bilo že izpostavljeno bi bilo primerno obstoječo slovensko procesno zakonodajo
novelirati na ta način, da bi ločevala med neposredno (tudi prvo) vročitvijo in posredno
(nadaljnjo) vročitvijo. Pri tem pa se mora prva vročitev obvezno opraviti osebno,
nadaljnje pa lahko tudi v skladu s pravili o nadomestni (posredni) vročitvi.
Vedno kadar gre za vročanje stranke sodišču velja oddajna teorija, saj si stranka zagotovi
željene procesne učinke z dnem oddaje pisanja (npr. vložitev pravnega sredstva). To pa ne
velja za vsa pisanja. Za prvo vlogo (bodisi tožba bodisi predlog) namreč velja, da učinkuje šele
od trenutka, ko jo prejme sodišče. Kadar pa vroča sodišče (ali drug organ) pa praviloma velja
prejemna teorija, saj za naslovnika pisanja nastopijo pravni učinki šele z vročitvijo pisanja.
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Lüke, ibidem, str. 184.
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4. DEL – VROČANJE

KOT POGOJ ZA VARSTVO USTAVNIH IN KONVENCIJSKIH

PRAVIC

4.1 Uvod
Kot smo že večkrat izpostavili je vročanje temeljnega pomena za uveljavljanje procesnih pravic
strank ali udeležencev v postopkih. Samo udeleženec, ki je obveščen o tem, da se zoper njega
oz. glede njega vodi postopek in ki je obveščen o posameznih procesnih dejanjih sodišča ali
nasprotne stranke, ima možnost enakopravno sodelovati v postopku in uveljavljati svoje
procesne pravice.
Vročanje kot procesni akt, ki služi zagotovitvi načela kontradiktornosti je zato treba nujno
obravnavati tudi kot del varovanih ustavnih (pa tudi konvencijskih) pravic. Ustrezna vročitev je
po našem mnenju sestavni del pravice do poštenega sojenja (right to a fair trial)697 iz 6. člena
EKČP. Vročanje pa neposredno služi tudi dosledni uveljavitvi pravice do sodelovanju v
postopku.
Ustava RS v 2. členu izrecno določa, da je Slovenija pravna in socialna država. Zato vse
nadaljnje ustavne pravice pomenijo tudi izpeljavo tega splošnega ustavnega načela.
Zagotovitev ustreznih procesnih jamstev, pravice do poštenega sojenja in pravice do obrambe
je zato vpeljana v II. Poglavje Ustave RS, ki ureja človekove pravice in temeljne svoboščine.
Vročanje je brez dvoma lahko tudi predmet konvencijskega varstva temeljnih pravic po EKČP.
Upoštevna sta zlasti 1. odst. 6. člena (pravica do poštenega sojenja) in 13. člen (pravica do
učinkovitega pravnega sredstva).

4.2 Splošno o dostopu do sodišča (pravici do sodnega varstva)
Na podlagi 23. člena Ustave RS 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.
Iz citiranega člena izhaja, da v okviru pravice do sodnega varstva Ustava RS ureja pravico do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja (oz. sojenja v razumnem roku), do nepristranskega in
neodvisnega sodišča ter do zakonitega sodnika. Teorija posebej poudarja, da je pravica do
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Tudi pravica do poštenega postopka - due process oz. fair process.
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dostopa do sodišča sestavni del pravice do sodnega varstva698. Za odločanje o pravicah in
obveznostih mora biti zagotovljeno sodno varstvo. Vendar Galič699 opozarja tudi na stališče
ustavnega sodišča700, da pravica dostopa do sodišča ni kršena, če je za odločanje o določeni
pravici pristojen upravni organ, pod pogojem, da je zoper odločbo upravnega organa
zagotovljeno sodno varstvo (ustrezne kvalitete) v upravnem sporu ali drugače.
Tudi Evropska konvencija o varstvu temeljnih pravic in svoboščin (v nadaljevanju EKČP, Uradni
list RS – MP, 7/94) v 1. odst. 6. člena določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih
pravicah in obveznostih701 ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper njega pravično in javno
ter v razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče.
Vsakdo pa lahko zoper kršitve s konvencijo zajamčenih pravic vloži pravno sredstvo (13.
člen).702
Iz gramatikalne razlage citiranega določila sicer ne izhaja, da ureja pravico do dostopa do
sodišča. Vendar je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) to določbo interpretiralo v
številnih primerih. O pravici do dostopa do sodišča (right to access to court) je podalo obširno
razlago v primeru Golder703, kjer je opozorilo, da te pravice EKČP natančno sicer ne definira,
da pa ta pravica izhaja iz načel na katerih konvencija temelji (zlasti vladavina prava (rule of
law) in zagotavljanje pravnega varstva (access to justice). Pravica dostopa do sodišča je torej
le en aspekt širše pravice do sodišča.704
Za uveljavitev pravice dostopa do sodišča morata biti izpolnjeni naslednji predpostavki:
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Jambrek v Šturm [et al.], Komentar URS, str. 260; enako tudi Galič, Praksa Ustavnega sodišča glede

pravice do poštenega sojenja v pravdnem postopku, Pravna praksa, Ljubljana 1997, št. 388, str. 25,
Wedam-Lukić, Ustavna pritožba …, str. 57.
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Galič, Praksa Ustavnega …, str. 25.
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Sklep U-I-2/92 z dne 10. 6. 1993.
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človekovih pravic iz konvencije v prvi vrsti zagotovi pravno sredstvo pred domačimi sodišči. Šele ko so
izčrpana domača pravna sredstva, pa je možno kršitev uveljavljati tudi pred ESČP. D. Gomien [et al.],
Law and practice ..., str. 336.
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Golder proti Združenemu kraljestvu, sodba A 18 z dne 21. 2. 1975.
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Ibidem, str. 18, enako Galič A. Ustavno civilno procesno pravo, GV Založba, Ljubljana 2004, str. 28-

29; Galič A., Pravica do tožbe …, str. 3.
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odločanje o sporu705 in obstoj sodišča706.707 Pravica dostopa do sodišča pa se lahko uresničuje
tudi preko ustreznega sistema vročanja.
1. odst. 6. člena EKČP torej določa minimalne zahteve za pošteno sojenje (fair trial).
Med pomembnejšimi so:
-

pravica do dostopa do sodišča

-

enakost orožij (equality of arms)
sojenje v razumnem roku

-

pravica do učinkovite udeležbe v postopkih …

Tudi iz 47. člena Listine o temeljnih pravicah Evropske Unije (2000/C 364/01) izhaja, da ima
vsakdo, ki so mu kršene pravice in svoboščine, zagotovljene s pravom Unije, pravico do
učinkovitega pravnega sredstva pred sodiščem v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.
Vsakdo ima pravico, da o njegovi zadevi pravično in javno ter v razumnem roku odloča
neodvisno, nepristransko in predhodno z zakonom ustanovljeno sodišče. Vsakdo ima možnost
svetovanja, obrambe in zastopanja. Tistim, ki nimajo zadostnih sredstev, mora biti dostopna
pravna pomoč, če je ta potrebna za učinkovito zagotovitev dostopa do sodnega varstva.
Z vidika uresničevanja in omejevanja pravic je pomemben 15. člen Ustave RS, ki določa, da se
človekove pravice in temeljne svoboščine uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Zakon
pa lahko predpiše način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako
določa ustava ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine.
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih,
ki jih določa ustava. Zagotovljena sta tako sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin kot tudi pravica do odprave posledic njihove kršitve.
Tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije (USRS) se je opredelilo, da je pravica do sodnega
varstva ustavna pravica, ki mora biti priznana vsakomur, ki je nosilec pravic in
obveznosti. Nosilci pravic in obveznosti pa so vse fizične in pravne osebe. Pri tem procesna
predpostavka pravdne sposobnosti, kot sposobnosti samostojno in veljavno opravljati procesna
dejanja, predstavlja omejitev pravice do sodnega varstva.708
Ta pravica je torej lahko kršena, če stranka pravice do sodnega varstva ne more uporabiti, ker
ji ni bilo omogočeno sodelovati v postopku in se izjavljati o vseh dejstvih ter opravljati ustrezna
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V smislu 1. odst. 6. člena EKČP - civilne pravice in obveznosti.
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Neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče (1. odst. 6. člena EKČP).

707

Tako tudi Galič, ibidem, str. 32, 41.

708

Odločba U-I 157/00 z dne 28. 6. 2001 objavljena v Uradnem listu RS, št. 57/2001.
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procesna dejanja.

4.3 Pravica do poštenega sojenja (the right to a fair trial)
V 6. člen EKČP določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih
ali o kakršnikoli kazenski obtožbi zoper njega pravično in javno ter v razumnem roku odloča
neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče.
Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta lahko izločena s sojenja deloma ali v
celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi
zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje zasebnega življenja strank, ali pa v nujno
potrebnem obsegu, kadar je to po mnenju sodišča nujno potrebno zaradi posebnih okoliščin,
če bi javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti.
Iz citirane določbe 1. odst. 6. člena EKČP izhaja torej več različnih konvencijskih pravic, ki so
zajete s krovnim pojmom pravice do poštenega sojenja.
Pravica do poštenega sojenja tako zajema pravico do sodnega varstva, pravico do sojenja v
razumnem roku, pravico do izjave.
V zvezi s pravico do poštenega sojenja je treba nujno izpostaviti tudi sojenje v razumnem roku.
Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (the right to trial without undue delay) je torej
ustavni ekvivalent pravice do sojenja v razumnem roku (the right to trial within a reasonable

time).709
Tudi neučinkovito vročanje lahko pripelje do kršitve pravice do sojenja v razumnem roku, pri
čemer pa je ESČP že zavzelo stališče da se npr. težave pri pridobivanju dokazov (zlasti
neuspešnost sodišča pri vabljenju priče)710 ali izmikanje nasprotne stranke711 štejejo v škodo
države. Pri tem pa je ESČP poudarilo zlasti, da so odločitve o pridobivanju dokazov praviloma
sprejete v okviru sodnega postopka, ki ga vodi sodnik. Ta je tudi odgovoren za to, da se sojenje
odvija hitro. Po drugi strani pa je država dolžna organizirati sodni sistem tako, da lahko sodišča
in sodniki zagotovijo spoštovanje pravic iz 6. člena, vključno s pravico do sojenja v razumnem
roku.712
6. člen EKČP se uporablja tudi za vse stopnje postopka (tudi pred ustavnim sodiščem, če
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Novak, Pravica do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, Pravna praksa, 2006, št. 2, str. 25.

710

Lesar proti Sloveniji, št. 66824/01, sodba z dne 30. november 2006.

711

Vidic proti Sloveniji, št. 54836/00, sodba z dne 3. avgusta 2006.

712

Zidar-Al-Mutairi, Pravica do sojenja v razumnem roku, Pravna praksa, 2009, št. 42, str. 22.
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njegova odločitev vpliva na odločitev nižjih sodišč).713
Pregled sodne prakse ESČP pokaže, da 1. odst. 6. člena EKČP ne določa posebne oblike
vročitve.714 Kljub temu pa je sodišče štelo, da splošni pojem poštenega sojenja vsebuje tudi
temeljno načelo kontradiktornosti postopka,715 ki zahteva, da vse stranke v postopkih, kjer se
odloča o »civilnih pravicah in obveznostih« imajo možnost seznaniti se, izreči se o navedbah
nasprotnih strank in udeležencev ali o dokazih, vse z namenom vplivati na odločitev sodišča
(ali drugega organa).716 Sodišče je tako štelo, da opustitev vročitve udeležencu le-temu lahko
prepreči možnost obrambe v postopku.717 Sama pravica do dostopa do sodišča vsebuje tudi
upravičenje do naznanitve sodne odločitve, še posebej v primerih, kjer je možnost uveljavljati
pravno sredstvo vezana na določen rok.718
EKČP sicer dopušča državam članicam EKČP, da same organizirajo sistem vročanja na način, ki
omogoča hitrost in učinkovitost sodnih postopkov (ter drugih postopkov, v katerih se odloča o
civilnih pravicah in obveznostih). Vendar pa mora takšen sistem upoštevati temeljno načelo
primernega izvajanja sodne funkcije (proper administration of justice).719 Države lahko
vzpostavijo tudi omejitve, pri tem pa se ne sme omejevati dostopa do sodnega varstva na
način ali v obsegu, da bi se poslabšalo varstvo pravice iz 1. odst. 6. člena EKČP. Da bi bila
omejitev skladna s citiranim členom mora tudi prestati test sorazmernosti, kar pomeni, da mora
zasledovati legitimni cilj in da mora obstajati razumna sorazmerna povezava med ukrepom in
ciljem, ki se zasleduje.720
Tako je ESČP zadevi Zavodnik v Slovenia721 presojalo, ali je vzpostavljeno pošteno ravnotežje
713

Prim. Longar, Quis custodiet ipsos custodies? Pravica do poštenega sojenja pred ustavnimi sodišča,

Revus, št. 5, 2005, str. 55; Zidar-Al-Mutairi, Pravica do sojenja v razumnem roku, str. 22 in tam citirana
praksa ESČP (Šubinski proti Sloveniji, št. 19611/04, sodba z dne 18. januarja 2007).

Bogonos v. Russia, App. 68798/01, z dne 5. februar 2004.
Ruiz-Mateos v Spain, z dne 23. junij 1993, § 63, Series A no. 262.
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Lobo Machado v Portugal, z dne 20. februar 1996, § 31, Reports of Judgments and Decisions 1996714
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I.

OzgurKaraduman v Germany, App. 4769/02 z dne 26. junija 2007, Weber v. Germany, App. 30203/03
z dne 2. oktober 2007, in Dilipak and Karakaya v Turkey, App. 7942/05 in App 24838/05, § 76, z dne
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4. marec 2014.

Hennings v Germany, z dne 16. december 1992, § 26, Series A no. 251-A, Bogonos v Russia, App.
68798/01, z dne 5. februar 2004, Sukhorubchenko v Russia, App. 69315/01, §§ 50-54, z dne 10. februar
2005, Mikulová v Slovakia, App. 64001/00, §§ 52-58, z dne 6. december 2005, in Weber v Germany,
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App. 30203/03 z dne 2. oktober 2007.
719

Prim. Süßmann v Germany, 16 September 1996, § 57, Reports 1996-IV.
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Prim. Fayed v United Kingdom, z dne 21. september 1994, § 65, Series A no. 294-B, in Cordova v

Italy App. 40877/98, § 54, ECHR 2003-I.
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Z dne 21. maj 2015, App. 3153723/13, [2015] ECHR 497.
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med interesom učinkovitega pravosodja in interesi pritožnika. Presojalo je, ali vročitev z objavo
v Uradnem listu služi zasledovanju legitimnega cilja zagotavljanja hitrosti in učinkovitosti
stečajnega postopka po ZFPPIPP. Pri tem je sodišče upoštevalo, da je namen tovrstnega
nadomeščanja vročitve v velikem številu upnikov in strank, ter da osebna vročitev lahko
bistveno podraži postopek, ali je celo neuspešna. Po drugi strani pa zakon narok za razdelitev
šteje kot ključno fazo postopka, ko je še mogoče izpodbijati predlog za delitev stečajne mase,
kar kasneje zaradi prekluzije ne bo več mogoče. Tudi osemdnevni rok za pritožbo zoper odločbo
o razdelitvi je relativno kratek. V konkretni zadevi je šlo za stečajni postopek, ki je trajal osem
let in na koncu je ostalo samo še devetnajst upnikov, ki so bili sodišču zagotovo znani. Prav
tako pritožnik ni imel odvetnika, stečajni upravitelj pa mu je zagotovil, da bo obveščen o
nadaljnjih fazah postopka. Stečajno sodišče je nato vabilo objavilo zgolj v Uradnem listu, ne
pa tudi na drug običajen način, npr. v splošnih medijih. ESČP je v svoji odločitvi poudarilo, da
objava zgolj v internetnih medijih ni enakovredna splošnih medijem, prav tako pa je
nerealistično pričakovati, da bo upnik, ki je bil iz drugega kraja spremljal tudi Uradni list. Zato
je sodišče štelo, da ureditev vabljenja v ZFPPIPP ni skladna zahtevam iz 1. odst. 6. člena EKČP.
Tudi v zadnji odločitvi Adžajić proti Sloveniji722 je sodišče obsodilo Slovenijo, pri tem pa
presojalo slovensko ureditev vročanja po fikciji. Zoper pritožnico je bila namreč izdana
zamudna sodba. Pritožnica je neuspešno izpodbijala nepravilno vročitev tožbe, ni pa tudi
uspela s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje, ker je zamudila objektivni rok. ESČP je
presojalo, ali je bila pritožnici omogočena pravica do obojestranskega zaslišanja in zagotovljena
enakost orožij. Sodišče je poudarilo, da EKČP držav ne omejuje pri vzpostavitvi pravosodnega
sistema, ki je učinkovit, vključno z možnostjo izdaje zamudne sodbe, vendar ne na račun drugih
procesnih pravic, zlasti ne na račun enakosti orožja obeh strank. Pri sojenju v odsotnosti
namreč vedno grozi nevarnost, da v primerih, ko ni jasno in nedvoumno, da se je stranka
odpovedala pravici do obrambe, ni zagotovljena pravica do sodnega varstva. Odpoved pravici
do obrambe je učinkovita le tedaj, ko je stranka seznanjena s postopkom, ki zoper njo teče. V
konkretni zadevi je pritožnica zamudila objektivni rok za vrnitev v prejšnje stanje, ki je potekel
26. 5. 2007 (3 meseci od poteka roka za vložitev odgovora na tožbo), pri čemer ji je bila
zamudna sodba vročena šele 19. 9. 2007. ESČP je poudarilo, da je sodišče potrebovalo skoraj
7 mesecev za izdajo enostavne zamudne sodbe, ob tem pa ni nepomembno, da je bil predlog
za vrnitev v prejšnje stanje vložen znotraj relativnega roka 15 dni, odkar naj bi pritožnica
izvedela za zamudo, kar je bilo šele s prejemom zamudne sodbe. Po presoji sodišča je vprašljiva
zavrnitev pritožbe iz razloga, da ni verjetno, da pritožnica po vrnitvi domov po daljši odsotnosti
ne bi našla obvestil o poskušani vročitvi.723 Pri tem gre za negativno dejstvo, ki ga pritožnica
ni mogla dokazati. Po presoji sodišča pa Sloveniji ni uspelo dokazati, da bi bila pritožnica dolžna
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71872/12 z dne 8. oktober 2015.
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Senat je ocenil, da niso povsem neverjetne (entirely implausible) trditve pritožnice, da ob vrnitvi iz

Namibije v nabiralniku poštarjevih obvestil ni našla. – Vuksanović, Napake pri vročanju se lahko izkažejo
za usodne, str. 23 – 24.
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za primer daljše odsotnosti določiti tretjo osebo za prevzem pošiljk oziroma pošto obvestiti o
daljši odsotnosti. Odločitve sodišč glede pritožničinih pravnih sredstev so bile preveč stroge in
formalne. Sodišče se je sicer strinjalo, da je bila pritožnica malomarna, vendar pa so bile
posledice nesorazmerne, upoštevaje pomembnost položaja, ki ga v demokratični družbi po
določbah Konvencije uživa pravica do poštenega sojenja. Sodišče zato ni sprejelo razlogov, da
se je pritožnica odpovedala pravici do obrambe in da ji je bila dana možnost doseči ponovno
vsebinsko obravnavo spornega zahtevka (v smislu učinkovitega pravnega sredstva).
Pomen pravice do poštenega postopka je do sedaj že večkrat poudarilo tudi Ustavno sodišče
Republike Slovenije (USRS).
Tako je npr. v zvezi z fikcijo vročitve po ZPP v zadevi U-I-279/08724 razveljavilo četrti, peti in
šesti odstavek 143. člena Zakona o pravdnem postopku. Pri tem je zavzelo stališče, da
razveljavljene določbe ZPP vzpostavljajo fikcijo vročitve na formalno prijavljenem prebivališču
(naslovu za vročanje), čeprav naslovnik tam dejansko ne biva oziroma je neznan ali se je
preselil ali odselil v tujino za več kot tri mesece. Z izpodbijano zakonsko ureditvijo je
zakonodajalec želel zagotoviti učinkovito sodno varstvo tožnika oziroma upnika, po drugi strani
pa je dopustil možnost, da je nasprotna stranka (toženec oziroma dolžnik) dejansko prikrajšana
za pravico do sodelovanja v postopku. Ker izpodbijani določbi vzpostavljata fikcijo vročitve na
formalno prijavljenem prebivališču (naslovu za vročanje), čeprav naslovnik tam dejansko ne
biva, ni realno pričakovanje, da se bo naslovnik s pisanjem pravočasno seznanil in da bo
dejansko lahko izkoristil pravico do izjave v postopku. Po oceni Ustavnega sodišča uresničitev
tožnikove pravice do učinkovitega sodnega varstva ne pretehta nad pomembnostjo s posegom
prizadete pravice toženca do izjave v postopku. Zato po presoji Ustavnega sodišča izpodbijana
zakonska ureditev pomeni prekomeren poseg v toženčevo pravico iz 22. člena Ustave.

4.4 Pravica do enakopravnega obravnavanja
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Vsi so pred
zakonom enaki (14. člen Ustave RS).
Vsakomur je tudi zagotovljeno enako varstvo njegovih pravic v postopku pred sodiščem in pred
drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o
njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih (načelo enakega varstva pravic – 22. člen
Ustave RS).
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Z dne 9. 7. 2009, Uradni list RS, št. 121/2008, Uradni list RS, št. 57/2009 in OdlUS XVIII, 35.
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Upoštevaje ustavno načelo enakosti pred zakonom je pravica do poštenega sojenja (postopka)
varovana tudi z načelom enakosti iz 14. člena Ustave RS in načelom enakega varstva pravic iz
22. člena Ustave RS, saj lahko opustitev vročitve eni osebi ogrozi enakopravnost pred zakonom
ali predstavlja obliko prepovedane diskriminacije.
V pravici do enakega varstva pravic pa je vsebovana tudi pravica do izjave v postopku, ki je
prav tako lahko kršena, če stranka v postopku zaradi neobveščenosti o teku postopka ni mogla
sodelovati.
Stališče o tem, da je vročanje velikega pomena za varstvo ustavnih pravic je večkrat zavzelo
tudi USRS pri odločanju o ustavnih pritožbah.
Tako je v zadevi Up-831/04725 razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. IV Cp 77/2004
z dne 13. 10. 2004 in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje. To je utemeljilo z dejstvom,
da sta se v spisu pravdnega postopka, v katerem je bil izdan izpodbijani sklep Višjega sodišča
o zavrženju pritožničine pritožbe, nahajala dva sklepa sodišča prve stopnje z isto opravilno
številko in z istim datumom, od katerih je bil eden očitno napačno datiran. K sklepu, zoper
katerega je bila vložena pritožba, sta poleg vročilnice, ki dokazuje vročitev pooblaščencu
tožene stranke, bili pripeti dve povratnici, ki dokazujeta dvakratno vročitev istega sklepa
pooblaščenki tožeče stranke. Ob tej ugotovitvi in dejstvu, da imata oba sklepa sodišča prve

stopnje enako opravilno številko in datum, kar tudi kaže na možnost, da je pri vročanju sklepov
sodišča prve stopnje prišlo do napake, bi moralo Višje sodišče natančneje raziskati okoliščine
v zvezi z vročitvijo s pritožbo izpodbijanega sklepa. Zlasti bi se moralo opredeliti do zgoraj
navedenih okoliščin in se ne zadovoljiti zgolj s sklicevanjem na eno priloženo vročilnico. Zaradi
navedenega zgolj razlogi, s katerimi Višje sodišče v obrazložitvi izpodbijanega sklepa
utemeljuje svojo odločitev o zavrženju pritožničine pritožbe, ne zadoščajo kriterijem, ki jih
Ustava v okviru jamstva obrazloženosti sodnih odločb zagotavlja v 22. členu. Ustavno sodišče
je zato izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo Višjemu sodišču v Ljubljani v novo sojenje.

4.5 Pravica do izjave v postopku
Pošteno sojenje terja tudi dosledno uveljavitev načela kontradiktornosti. Strankam v postopkih
mora biti namreč poleg pravice da podajajo dejstva in dokaze omogočeno tudi poznavanje
dejstev in dokazov, ki jih predloži nasprotna stran, imeti morajo možnost, da se izjasnijo o
navedbah nasprotne stranke.726 Za zagotavljanje pravice do izjave (kontradiktornega postopka)
ne zadostuje zgolj možnost, da stranke pogledajo spis in si tako pridobijo kopije vlog nasprotne
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Z dne 27. 10. 2005, Uradni list RS, št. 100/2005.
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Nideröst-Huber proti Švici, št. 18990/91, sodba z dne 18. 2. 1997.
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stranke. Tako je v zadevi Göć proti Turčiji727, ESČP zavzelo stališče, da pravičnost zahteva, da
ustavno sodišče obvesti pritožnika, da je nasprotna stran vložila v spis vlogo in da lahko na to
vlogo odgovori.728
Pri tem se ESČP ni ukvarjalo s tem ali je nevročanje pisanj povzročilo stranki dejansko škodo,
saj lahko kršitev pravic iz EKČP obstaja tudi brez škode. S tem ko se strankam ne omogoči
pravo sodelovanje v postopku, gre za poseg v njihovo pravico do poštenega sojenja.729
Tudi USRS je v zvezi s pravico do izjave že zavzelo stališče, ko je npr. v zadevi Up-419/10730
razveljavilo sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 780/2009 z dne 22. 12. 2009 in sklep
Okrajnega sodišča v Kopru št. Z 11/2009 z dne 14. 10. 2009 in zadevo vrnilo Okrajnemu
sodišču v Kopru v novo odločanje. Pri tem je poudarilo, da iz pravice do enakega varstva pravic

po 22. členu Ustave med drugim izhaja tudi pravica stranke do izjavljanja v postopku. Iz te
pravice izhaja, da mora biti stranki tudi v postopku odločanja o začasni odredbi zagotovljena
pravica, da se lahko izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločitev o njeni
pravici, in sicer tako o dejanskih kot o pravnih vidikih zadeve. Pravica do informacije je
bistvenega pomena za uresničevanje pravice do izjave v postopku. Najpomembnejši procesni
institut, ki služi uresničevanju pravice do informacije, je vročanje. V postopkih za izdajo
začasnih odredb je zaradi učinkovitosti izdane začasne odredbe sicer dopustno, da
kontradiktornost ni vzpostavljena že pred izdajo odredbe, temveč šele v postopku z ugovorom,
vendar še vedno v postopku pred sodiščem prve stopnje. Tudi če ni izrecne zakonske norme,
ki bi določala, ali je neko vlogo treba vročiti nasprotniku v opredelitev ali ne, mora sodišče
odločitev o vročanju sprejeti ob upoštevanju težnje po varovanju bistva človekove pravice do
izjave. Ustava od sodišč ne zahteva, da bi strankam sodnih postopkov omogočala opredelitev
do vlog, ki ne morejo vplivati na izid postopka, oziroma do prepoznih, nedopustnih, očitno
pravno nepomembnih ali neutemeljenih navedb nasprotnika, in do vlog, ki ne vsebujejo ničesar
novega.
Tudi v zadevi Up-416/09731 (kjer je sicer USRS zavrnilo ustavno pritožbo zoper sodbo
Upravnega sodišča št. U 2199/2008 z dne 18. 11. 2008), je v odločitvi poudarilo, da je bistvena

vsebina pravice iz 22. člena Ustave v tem, da posamezniku zagotavlja možnost, da se udeležuje
postopka, v katerem se odloča o njegovi pravici, ter možnost, da se izjavi o dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembne za odločitev o njegovi pravici. Ta ustavna pravica stranki v
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postopku omogoča, da se izjavi o vseh dejanskih in pravnih vidikih zadeve. Ker vročitev
vsebinsko praznega odgovora na tožbo ne more varovati in zagotavljati pravice do izjave, saj
se na tak odgovor na tožbo stranka nima o čem izjaviti, sodišče z opustitvijo njegove vročitve
ni kršilo pritožničine pravice do izjave iz 22. člena Ustave.
O pomembnosti pravice do izjave se je USRS izreklo tudi v zadevi Up-1352/11732. USRS je v
svoji odločbi razveljavilo sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1890/2010 z dne 25. 8. 2010
in zadevo vrnilo temu sodišču v novo odločanje.
Pri tem je Ustavno sodišče poudarilo pomen pravice do izjave v vseh sodnih postopkih, pri
čemer pri opredeljevanju njene vsebine upošteva posebnosti posameznih postopkov. Zaradi
posebnosti zemljiškoknjižnega postopka, ki se po eni strani odražajo v potrebi po pospešenem
odločanju zemljiškoknjižnega sodišča, po drugi strani pa v načelu formalnosti tega postopka,
v skladu s katerim sodišče presoja le, ali so izpolnjeni določeni formalni pogoji za dovolitev
vpisa v zemljiško knjigo, je ustavno sprejemljiva ureditev, ki zemljiškoknjižnemu sodišču
omogoča, da nasprotnega udeleženca o zemljiškoknjižnem postopku praviloma ne seznani
takoj, ampak šele po sprejetju odločitve. Udeleženčeva pravica do izjave bo namreč praviloma
kljub temu v zadostni meri varovana. Kajti nasprotni udeleženec se ima še vedno možnost
izjaviti o zadevi v celotnem obsegu s tem, ko lahko zoper takšno odločitev vloži ugovor kot
posebno nedevolutivno pravno sredstvo, o katerem še vedno odloča sodišče prve stopnje.
Pritožnici v obravnavani zemljiškoknjižni zadevi ni bila zagotovljena možnost izjave v nobeni
fazi zemljiškoknjižnega postopka. S postopkom je bila seznanjena šele po njegovem
pravnomočnem zaključku, to je z vročitvijo sklepa pritožbenega sodišča. Zato je bilo z
izpodbijano odločitvijo pritožbenega sodišča, s katero je to sodišče spremenilo odločitev
sodišča prve stopnje v škodo pritožnice le na podlagi navedb predlagateljice zemljiškoknjižnega
postopka, ne da bi se ukvarjalo z vprašanjem, ali je bila pritožnici dana možnost izjave o
relevantnih vidikih zadeve in s tem možnost, da vpliva na odločitev sodišča, nedopustno
poseženo v pritožničino pravico do izjave. Pravica do izjave iz 22. člena Ustave namreč
ni le sredstvo za čim bolj popolno razjasnitev spornih dejanskih vprašanj, pač pa
zagotavlja stranki (kot izraz spoštovanja človekove osebnosti in zahteve po
enakopravni obravnavi strank v postopku pred sodiščem) tudi možnost vplivati na
pravno presojo sodišča v zadevi, ki posega v njene pravice oziroma interese.

4.6 Pravica do pravnega sredstva
Vsakomur je na podlagi 25. člena URS zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega
sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in
nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih
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interesih.
V citiranem členu gre predvsem za konkretnejšo izpeljavo ustavnega načela enakosti. Ustava
namreč posebej zagotavlja enakost obeh strank v postopku.733 Ker je pravica do pravnega
sredstva posebna ustavna pravica, je treba poseg vanjo presojati po strogem testu
sorazmernosti734. Jerovšek poudarja, da je poseg v to pravico dopusten samo, če je neizogibno
potreben za varstvo pravic drugih (pri čemer morajo biti pravice drugih takšne, da je njihovi
zagotovitvi treba dati prednost pred pravico do pravnega sredstva).
Pravica do pravnega sredstva torej mora biti zagotovljena vsem strankam v sodnih postopkih,
le-ta pa je lahko kršena oz. odvzeta v primerih, kadar stranka nima informacije o tem, da glede
nje teče kakšen sodni postopek, da so bila v postopku opravljena določena procesna dejanja,
ali da je bila izdana odločba. V tem primeru lahko stranka zamudi roke za uveljavljanje pravice
do pravnega sredstva, v posledici česar jo lahko zadenejo posledice pravnomočne sodbe.
Tako je npr. USRS v zadevi U-I-135/00735 glede zatrjevanega neskladja z ustavo 2. odst. 29.
člena in 3. odst. 32. člena Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod), ki sta določala
način vročanja sklepa o začetku postopka izbrisa in sklepa o izbrisu podjetja, ugotovilo, da leto ni podano. Po mnenju Ustavnega sodišča Ustava v 25. členu določa, da je vsakomur
zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo
o njegovih pravicah dolžnostih ali pravnih interesih. Smisel tega ustavnega zagotovila ni le v

tem, da zagotavlja posamezniku pravico do vložitve pravnega sredstva, temveč predvsem v
tem, da lahko z vložitvijo pravnega sredstva učinkovito brani in varuje svoje pravne interese.
Eden od elementov učinkovitosti je tudi pravilna vročitev. Praviloma je to osebna vročitev.
Izključitev osebne vročitve zato lahko pomeni poseg v 25. člen Ustave, ki je dopusten samo
pod pogoji iz tretjega odstavka 15. člena Ustave. Drugačen pa je položaj v primeru, če osebna
vročitev ni mogoča oziroma je toliko otežena, da bi zahteva po osebni vročitvi ogrozila samo
pravico do pravnega sredstva. Pred presojo izpodbijane ureditve je bilo zato treba najprej
ugotoviti, ali bi bila osebna vročitev vsakemu posameznemu družbeniku sploh mogoča oziroma
pravno in dejansko izvedljiva.
ZFPPod v drugem odstavku 37. člena določa, da se za izbris smiselno uporabijo določbe 3.
poglavja tega zakona; v tretjem odstavku istega člena pa, da so sodišča dolžna v roku treh
mesecev od uveljavitve zakona izdati sklepe o izbrisu pravnih oseb, ki se niso uskladile z
določbami ZGD. ZFPPod določa, da lahko družbeniki zoper sklep o začetku postopka izbrisa
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vložijo ugovor (30. člen), zoper sklep o izbrisu družbe pa pritožbo (34. člen). Sklep o začetku
postopka izbrisa se vroči gospodarski družbi (drugi odstavek 29. člena ZFPPod) in vpiše v sodni
register (četrti odstavek istega člena). Proti navedenemu sklepu je dovoljen ugovor v roku
dveh mesecev od vročitve sklepa (prvi odstavek 30. člena). Če proti sklepu ni bil vložen ugovor
oziroma če je ugovor zavržen oziroma zavrnjen, registrsko sodišče izda sklep o izbrisu
gospodarske družbe iz sodnega registra (sklep o izbrisu). Sklep o izbrisu se vroči gospodarski
družbi (tretji odstavek 32. člena) in objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (prvi odstavek
33. člena). Zoper navedeni sklep je dovoljena pritožba (tudi družbenikov) v roku 30 dni; rok
za pritožbo teče od vročitve sklepa o izbrisu gospodarski družbi, če je pritožbo vložila
gospodarska družba, v vseh ostalih primerih pa od objave sklepa o izbrisu. Osebe, ki so
dejanski družbeniki družbe z omejeno odgovornostjo, so v vsakem trenutku lahko znani samo
družbi sami oziroma poslovodji te družbe. Družbeniki, ki so vpisani v sodni register, torej niso
vedno tudi dejanski družbeniki. Še manj pa dejanskemu stanju glede lastniške strukture
ustreza navedba ustanoviteljev v sodnem registru pri delniški družbi. Spremembe delničarjev
se namreč sploh ne vpisujejo v sodni register. Zato bi bila osebna vročitev posameznim

(dejanskim) družbenikom oziroma delničarjem (upoštevaje tudi hitrost postopka izbrisa) ne
samo časovno zamudna, ampak v mnogih primerih celo nemogoča. Da bi torej zakonodajalec
sploh lahko omogočil pravico do pritožbe, je moral namesto osebne vročitve določiti drugo
vrsto vročitve, ki je glede na okoliščine primerna. Glede na z ZGD predpisano dolžnost ravnanja
poslovodje oziroma uprave družbe in družbenikov oziroma delničarjev samih (po ZFPPod pa je
dolžnost skrbnega ravnanja poslovodje in uprave ter tudi družbenikov urejena še znatno
strožje), glede na eno oziroma dvomesečni rok, ki ga je zakonodajalec dal za vložitev pravnega
sredstva, ter glede na javno objavo navedenih sklepov v sodnem registru oziroma Uradnem
listu, je po oceni Ustavnega sodišča z ZFPPod predpisana vročitev družbi najprimernejša. Zato
v tem primeru ne gre za poseg v pravico iz 25. člena Ustave, temveč za določitev načina
uresničevanja pravice do pritožbe (drugi odstavek 15. člena Ustave).
V delno odklonilnem delno pritrdilnem ločenem mnenju je ustavna sodnica Wedam-Lukićeva
zavzela stališče, da bi morali imeti družbeniki dejansko možnost, da sodelujejo v postopku
izbrisa, in to ne glede na to, ali odgovarjajo za obveznosti družbe ali ne. Izbris družbe, katere
družbeniki so, ima že sam po sebi posledice za njihov pravni položaj, saj z izbrisom izgubijo
status družbenikov. Pravilna vročitev pa je temeljna predpostavka za zagotovitev pravice do

poštenega sojenja iz 22. člena Ustave, saj se prizadeti le tako lahko seznani z uvedbo postopka
in dobi možnost, da se izjavi in v postopku sodeluje. Strinjala se je z večinsko odločbo, da je
pravilna vročitev praviloma osebna vročitev. Izključitev osebne vročitve zato ne pomeni samo
posega v pravico do pritožbe, temveč tudi poseg v pravico do poštenega sojenja iz 22. člena
Ustave. Nadomestne oblike vročanja pridejo v poštev predvsem takrat, kadar je bila osebna
vročitev prej neuspešno poskušena, ter v primerih, kadar zaradi velikega in nepreglednega
števila udeležencev ni mogoča. Po njenem mnenju pa zlasti pri družbah z omejeno
odgovornostjo ni tako. Samo to, da v nekaterih primerih družbeniki morda niso več tisti, ki so
vpisani v register, še ni zadosten razlog, da se jim vsaj ne bi poskusila opraviti osebna vročitev.
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V primerih, ko to dejansko ni mogoče, pa bi prišla v poštev objava v Uradnem listu ali kakšna
druga oblika nadomestne vročitve, pri čemer pa se sklep o začetku postopka ne objavi niti v
Uradnem listu. Tega, da se sklep o začetku postopka vpiše v sodni register (četrti odstavek 29.
člena ZFPPod), pa po njenem mnenju ni mogoče šteti niti za nadomestno obliko vročitve. Zato
je zavzela stališče, da izpodbijana ureditev krši pravico družbenikov do poštenega sojenja iz
22. člena Ustave.

4.7 Sklepno
Na podlagi vsega navedenega lahko zaključimo, da EKČP jamči vsaki stranki civilnega postopka
razumno priložnost, da predstavi svoja stališča pod pogoji, ki je ne postavljajo v občutno slabši
položaj v primerjavi z nasprotnikom. Bistveno je, da mora biti stranka obveščena o tem, da se
je zoper njo začel nek postopek. ESČP konvencijo razlaga tako, da države sicer smejo
organizirati svoj pravosodni sistem tako, da so postopki hitri in ekonomični, vključno z
možnostjo izdaje zamudnih sodb, vendar to ne sme iti na račun pomembnih konvencijskih
jamstev, kot je tudi enakost orožij. Stranka pa se vedno lahko svobodno odloči, da se postopka
ne bo udeleževala. To pomeni, da se lahko odpove pravici do sodelovanja v postopku, če temu
ne nasprotuje kakšen pomemben javni interes. To je treba ugotoviti jasno in nedvoumno,
obstajati morajo minimalne varovalke, ki naj zagotovijo predvsem, da je stranka o procesnih
dejanjih zoper sebe pravilno informirana, kar je pogoj za svobodno odpoved sodelovanju v
postopku. Če ni bila, je bistveno, da ima stranka primerno možnost, da tudi po formalnem
izteku rokov za procesna dejanja ali celo po sprejemu sodne odločitve vnovič "odpre" zadevo
in dobi možnost izjaviti se o svojih pravicah in dolžnostih.736
Glede temeljnih pravic, ki varujejo interes stranke do poštenega postopka je potrebno
poudariti, da obstaja dolžnost zakonodajalca sprejemati zakonsko ureditev, ki čim bolj
izključuje možnost arbitrarnega in samovoljnega poseganja državnega organa v navedene
temeljne pravice. Pri tem mora upoštevati načelo zakonitosti in sorazmernosti. Sorazmernost
pomeni, da je poseg v pravice neizogibno potreben in nujen v demokratični družbi. Za pravno
dopustnost takšnega posega ni dovolj, da zakonodajalec zasleduje legitimni cilj (npr.
ekonomičnost postopka), izkazana mora biti tudi sorazmerna povezava med uporabljenimi
sredstvi in ciljem, ki ga naj uresniči zakonska ureditev. Poseg v temeljne pravice mora torej
temeljiti na zasledovanju legitimnega cilja oz. na stvarnem in razumnem razlogu. Šele, če je ta
pogoj izpolnjen, je poseg dopusten ob pogoju, če je podana razumna sorazmerna povezava
med uporabljenimi sredstvi in želenim ciljem ter so takšne omejitve pravic nujne v demokratični
družbi. Pri tem pojem nujnosti vključuje, da poseg ustreza prisiljujoči družbeni potrebi in da je
v sorazmerju z legitimnim želenim ciljem.
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EKČP torej v 6. členu v okviru pravice do poštenega sojenja, bolj kot sam izzid sojenja poudarja
potek postopka. Omogoča se namreč pravica dostopa do sodišča in poštenega teka postopka
pred določenim sodiščem. V okvir poštenega sojenja sodijo tudi obstoj možnosti predstavitve
dokazov, kontradiktornost postopka, javna obravnava zadeve in obrazložena sodba.737
V zvezi z ustavnimi garancijami in vročanjem je potrebno opozoriti, da je v okviru pravice do
poštenega sojenja tako po Ustavi RS kot EKČP zagotovljeno varstvo tudi v primeru kršitve
pravil o vročanju. V zvezi s konvencijskim varstvom pa je potrebno opozoriti, da je ESČP v
zadevi Zavodnik v Slovenia izpostavilo nekatere kriterije, ki so pomembni za presojo
primernosti sistema vročanja. Med drugim, ob upoštevanju celovitosti sistema vročanja, je
izpostavilo kot problematične tudi kratke roke in učinke prekluzije na uveljavljanje »civilnih
pravic in obveznosti«, kar je upoštevalo tudi v zadnji odločitvi Adžajić proti Sloveniji.
Iz ustavnosodne prakse USRS lahko zaključimo, da je način vročanja temeljnega pomena za
uveljavljanje procesnih pravic strank ali udeležencev v postopkih. Zgolj udeleženec, ki je
obveščen o tem, da se zoper njega oz. glede njega vodi postopek in ki je obveščen o
posameznih procesnih dejanjih organa ali nasprotnega udeleženca, ima možnost enakopravno
sodelovati v postopku in uveljavljati svoje procesne pravice. Zaključimo lahko, da je ustrezen
način vročitve v postopku sestavni del t.i. pravice do poštenega postopka (due process oz. fair

process) oz. pravice sodelovati v postopku. Že Ustava RS v 2. členu izpostavlja zahtevo po
poštenem postopku, saj določa RS kot pravno državo. Ta zahteva je podrobneje opredeljena v
temeljnih pravicah, ki predstavljajo ustrezna procesna jamstva, pravico do obrambe in
poštenega sojenja. Ugotovili smo, da je ta pravica varovana tudi z načelom enakosti pred
zakonom iz 14. člena in enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave Republike Slovenije, saj
lahko opustitev vročitve eni osebi ogrozi enakopravnost pred zakonom ali predstavlja obliko
prepovedane diskriminacije.738 V pravici do enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS je
vsebovana tudi pravica do izjave v postopku, ki je prav tako lahko kršena, če udeležencu v
postopku zaradi neobveščenosti o teku postopka ni bilo mogoče sodelovati. Kot posebej
pomembnega je treba izpostaviti še 23. člen Ustave RS, 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 pa mu lahko samo
sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej določenih z zakonom in s sodnim redom. Ta pravica je
lahko kršena, če udeleženec pravice do upravnega sodnega varstva ne more uporabiti, ker ji v
predhodnih upravnih postopkih ni bilo omogočeno sodelovati v postopku in se izjavljati o vseh
dejstvih ter opravljati ustrezna procesna dejanja. V zvezi s to ustavno garancijo je neposredno
povezana pravica do pravnega sredstva, ki je varovana s 25. členom Ustave RS. Ta določa, da
je vsakomur zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam
sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil, s
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Glej tudi Galič v Galil/Betetto, Evropsko civilno procdesno pravo I, str. 74-76.
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katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.
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5. DEL – ČEZMEJNO VROČANJE
V okviru celovite obravnave instituta vročitve posebno pozornost zasluži tudi vročitev v tujino.
Pri tem je treba ločiti med različnimi primeri, ko se uporabi takšna vročitev.
Po ZPP739 pride čezmejno vročanje v poštev v naslednjih primerih:
-

kadar se prvo pisanje vroča toženi stranki, ki je v tujini (2. odst. 146. člena ZPP),

-

kadar se pisanje vroča osebi ali ustanovi v tujini ali tujcu, pa ta uživa imunitetno pravico740
(135. člen ZPP),

-

kadar se vroča pisanje državljanu Republike Slovenije v tujini (v tem primeru se praviloma
vročitev opravi po pristojnem konzularnem predstavniku ali po diplomatskem predstavniku
Republike Slovenije, ki opravlja konzularne zadeve v tuji državi. Če naslovnik pisanja ne
želi sprejeti, se mu vroča v skladu z mednarodnimi konvencijami o pravni pomoči).

Skupni imenovalec vročitvi v tujino je, da se naslovnik pisanja nahaja v tujini. S tem pa se
pojavijo nove dimenzije težav pri vročanju. Praviloma namreč pri vročanju v tujino pride do
stika različnih pravnih ureditev, zato prihaja do jezikovnih težav (pojavi se potreba po
prevajanju), potrebna je uporaba posebnih načinov vročitve, nesporno pa se pojavi tudi
vprašanje časovne komponente in stroškov.741
Pričakovanja strank so pri vročanju vedno različna. Tožnik pričakuje hitro in učinkovito vročitev.
Z vročitvijo tožbe namreč pride do litispendence, s tem pa do ustalitve pristojnosti v tožnikovi
državi.742 Učinkovita pa je zgolj tista vročitev, ki je dokumentirana in je ni mogoče izpodbiti.743
Po drugi strani toženec potrebuje ustrezno informacijo o tem, kakšen postopek teče zoper
njega (v tujini). Le to pa se lahko zagotovi le tako, da pisanje, ki mu je vročeno razume (je
torej prevedeno v jezik, ki ga toženec razume). Pri tem je pomembno tudi, da ima toženec na

739

Smiselno enako ureditev pozna nZPO v par. 183.

740

V tem primeru se praviloma vročitev opravlja po diplomatski poti, razen, če bi mednarodna pogodba

ali ZPP določala drugače.
741

Glej Geimer, Neuordnung des internationalen Zustellungsrechts, str. 5.

742

Prim. Geimer, English Substitited Service (Service by an Alternative Method) and the Race to the

Courthouses, str. 205.
743

Pri tem Hess poudarja, da je bistven zlasti odgovor na vprašanje ali ima tuje potrdilo o vročitvi

(vročilnica) enako dokazno moč kot domače, saj se s tem izognemo sporom o pristojnosti. – Hess,
Europäisches Zivilprozessrecht, str. 447.
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voljo ustrezen rok, v katerem se lahko pripravi (odloči ali se bo spustil v pravdo).744
Pri tem ne smemo pozabiti, da je ureditev sistema vročanja odraz državne suverenosti, med
državami pa tudi pri ureditvi vročanja nesporno obstajajo konceptualne razlike. Če common
law države uporabljajo za vročanje zlasti sistem zasebnega vročanja, poznajo germanske in
romanske (kontinentalne) države oficialni sistem vročitve. Po drugi strani pa je med romanskimi
in germanskimi državami razlika pri organih vročitve. Pri romanskih državah je organ vročitve
zlasti sodni izvršitelj (Gerichtsvollzieher, huissier de justice745), vročitev sama (fizični osebi) pa
je pogosto povezana z ustnimi navodili (mündliche Belehrung) sodnega izvršitelja.746 Druge
države članice EU pa npr. za vročanje uporabljajo zlasti pošto oz. zasebne vročevalce.747
Čezmejno vročanje je zato pomembno zlasti pri vročitvi prvih pisanj (tožbe, plačilnega
naloga, …). Zato se čezmejno vročanje vedno obravnava v okviru pravosodnega sodelovanja
med državami.
Upoštevaje gornja izhodišča, bodo v nadaljevanju predstavljeni različni sistemi čezmejnega
vročanja.

744

Tako je npr. sodišče EU v zadevi Ingenieurbüro Michael Weiss und Partner GbR proti Industrie- und

Handelskammer Berlin, C-14/07 (ECLI:EU:C:2008:264) zavzelo stališče, da je treba pojem pisanja za
vročitev iz člena 8 Uredbe št. 1348/2000, če je to pisanje tožba, razlagati tako, da dokazila, ki opravljajo
zgolj dokazno funkcijo in niso neločljivo povezana s tožbo, tako da bi bila nujna za razumevanje
predmeta in podlage tožnikovega zahtevka, niso njen sestavni del. Zato da je treba 1. odst. 8. člena
Uredbe št. 1348/2000 razlagati tako, da naslovnik tožbe za vročitev, ki lahko uveljavi svoje pravice v
okviru sodnega postopka v državi članici prosilki, nima pravice zavrniti sprejema te tožbe, če so tožbi
priložene priloge z dokazili, ki sicer niso napisane v jeziku zaprošene države članice ali v jeziku države
članice prosilke, ki ga naslovnik razume, vendar opravljajo zgolj dokazno funkcijo in niso nujne za
razumevanje predmeta in podlage zahtevka. Nacionalno sodišče mora preveriti, ali tožena stranka glede
na vsebino tožbe lahko uveljavlja svoje pravice ali pa mora pošiljatelj zagotoviti prevod priloge, ki jo je
treba nujno priložiti.
745

V zvezi z vročitvijo tožbe tožencu, ki je v tujini je treba izpostaviti institut remise au parquet, ki ga

pozna francosko ureditev. V tem primeru se je namreč vročitev opravila tako, da je zasebni vročevalec
tožbo formalno vročil francoskemu državnemu tožilcu in s tem je bila vročitev opravljena. Tožencu pa je
državni tožilec poslal zgolj obvestilo o vročitvi ( notification). Takšna ureditev je bila v sodni praksi sodišča
ES spoznana kot nedopustna (glej primere Scania Finance SA proti Rockinger GmbH &Co (C-522/03).
Prim. Galič v Galič/Betteto, Evropsko civilno procesno pravo I, str. 73.
746

Fleischhauer, Inlandszustellung an Ausländer, str. 161.

747

Takšno ureditev pozna tudi ZPP, nZPO in aZPO.
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5.1 Sistemi čezmejnega vročanja
Ko govorimo o čezmejnem vročanju je za uspešno vročitev bistveno, da uporabimo pravilni
sistem vročitve. Pri čezmejnem vročanju v še večji meri prihaja do razlik med kontinentalnim
in anglosaškim pravnim redom. V državah s kontinentalnim pravnim redom je vročanje akt
državne oblasti ter tako izraz državne suverenosti.748 Ker je torej vročanje oblastno dejanje,
načelo suverenosti države prepoveduje, da bi se vročanje opravljalo tudi na ozemlju tuje
države.749
Kot najstarejši način čezmejnega vročanja je treba izpostaviti vročanje po diplomatski poti,
vendar je treba že na tem mestu izpostaviti, da gre v tem primeru za zelo zapleten sistem
vročanja.
Da bi strankam olajšali vročanje so bile zato na mednarodni ravni sprejete različne
multilateralne konvencije, bilateralne konvencije ipd., ki bi olajšale mednarodno vročanje.
Pomemben premik k poenostavitvi čezmejnega vročanja predstavlja sprejetje Haaške
konvencije z dne 15. novembra 1965 o vročanju sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali
gospodarskih zadevah v tujini.750

Ureditev iz Haaške konvencije se še vedno uporablja, če se listine vročajo v državo, ki
ni članica Evropske unije.
Ažuriran seznam podpisnic Haaške konvencije je vedno dostopen na spletni strani Haaške
konference za mednarodno zasebno pravo.751
Svet Evropske unije je z aktom z dne 26. maja 1997 na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski
uniji sestavil Konvencijo o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih
zadevah v državah članicah Evropske unije (UL 1997, C 261), ki pa nikoli ni začela veljati, saj
je države članice niso ratificirale pred začetkom veljavnosti Amsterdamske pogodbe. Ne glede

748

Galič A., Vročanje sodnih pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah, Pravni letopis 2010, GV

Založba, Ljubljana, str. 51.
749

Sladič J., Vročanje v civilnih in gospodarskih zadevah, Podjetje in delo, št. 6-7, GV Založba, Ljubljana

2005, str. 1131, Štebal, Vročanje sodnih listin v civilnih in gospodarskih zadevah v tujino, Pravna praksa,
2004, št. 40, str. 9.
750

Uradni list RS - MP, št. 19/2000.

751

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=17 (zadnji dostop 25.3.2016).

Haaško konvencijo je podpisalo 71 držav. Od naših bližnjih sosed npr. Avstrija ni podpisnica Haaške
konvencije.
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na to bistven del vsebine kasnejše Uredbe ES št. 1348/2000 temelji na Konvenciji iz leta
1997.752
Za države članice EU (razen Danske) je tako Haaško konvencijo nadomestila Uredba (ES)
1348/2000 z dne 29. maja 2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali
gospodarskih zadevah v državah članicah, katera je bila razveljavljena z Uredbo (ES)
1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah v državah
članicah (Uredba o vročanju). Uredba o vročanju velja tudi za Dansko, ki je s posebnim
vzporednim sporazumom pristopila že k Uredbi (ES) 1348/2000753 ter z izjavo754 na podlagi
vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo tudi k Uredbi o vročanju.
Uredba o vročanju velja za vse članice EU, pri čemer iz 23. tč. Preambule Uredbe o vročanju
izhaja, da Uredba med državami članicami pogodbenicami prevlada nad določbami
dvostranskih ali večstranskih sporazumov ali dogovorov z istim področjem uporabe, sklenjenih
med državami članicami, zlasti nad Protokolom, ki je priložen k Bruseljski konvenciji z dne 27.
9. 1968755 in Haaško konvencijo z dne 15.11.1965756.

Pri tem pa Uredba ne preprečuje državam članicam pogodbenicam, da ohranijo
obstoječe sporazume oz. sklenejo nove sporazume oz. dogovore za pospešitev ali
poenostavitev pošiljanja pisanj, v kolikor so združljivi z Uredbo o vročanju.757
Med državami članicami in državami nečlanicami EU še vedno obstajajo različni veljavni
dvostranski sporazumi.758
Uredba o vročanju tudi ne vpliva na uporabo 23. člena Konvencije o civilnem postopku z dne

752

Glej 3. in 4. točko Preambule Uredbe o vročanju.

753

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v

civilnih ali gospodarskih zadevah, Uradni list L 300, 17.11.2005, str. 0055 – 0060.
754

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v

civilnih ali gospodarskih zadevah, Uradni list L 331/21, 10.12.2008, str. 21.
755

Bruseljska konvencija z dne 27.9.1968 o sodni pristojnosti in izvrševanju sodb v civiln ih in

gospodarskih zadevah (UL C 27, 26.1.1998 – prečiščeno besedilo).
756

Haaška konvencija z dne 15. 11. 1965 o vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih

zadevah v tujini.
757

Pri tem pa morajo v skladu z 20. členom Uredbe o vročanju države članice poslati Komisiji kopije

sporazumov ali dogovorov, sklenjenih med državami članicami, in osnutke takih sporazumov ali
dogovorov, ki jih nameravajo skleniti in vsako odpoved ali spremembo teh sporazumov ali dogovorov.
758

Tako so npr. bilateralni sporazumi, ki jih je sklenila Republika Slovenija oz. pravna prednica SFRJ

objavljeni

na

spletni

strani

Ministrstva

za

pravosodje:

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_pogodbe_s_podrocja_pravosodja/bil
ateralni_sporazumi/(zadnji dostop 25.3.2016).
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17. julija 1905, 24. člena Konvencije o civilnem postopku z dne 1. marca 1954 ali 13. člena
Konvencije o mednarodnem dostopu do sodišča z dne 25. oktobra 1980 med državami
članicami, ki so pogodbenice teh konvencij (21. člen Uredbe o vročanju).759

5.1.1 Haaška konvencija o vročanju (1965)

5.1.1.1 Obseg uporabe
Haaška konvencija se lahko v civilnih ali gospodarskih zadevah uporablja v vseh primerih, kadar
se pošiljajo sodne ali zunajsodne listine za vročitev v tujini.760
Ni pa mogoče vročati po Haaški konvenciji, če naslov osebe, ki se ji vroča ni znan (2. odst. 1.
člena Haaške konvencije).

5.1.1.2 Definicija sodnih/zunajsodnih pisanj
Za definicijo zunajsodnih pisanj, ki se lahko vročajo po Haaški konvenciji je treba upoštevati
Praktični priročnik o delovanju Haaške konvencije o vročanju761, ki izpostavlja, da se
»izvensodna pisanja […] razlikujejo od sodnih pisanj, ker niso neposredno povezana s
postopkom, in od popolnoma zasebnih listin, ker zahtevajo posredovanje, javnega organa ali
sodnega uradnika«.762 Priročnik tako kot izvensodna pisanja šteje pozive za plačilo, odpovedi
najemnih pogodb ali pogodb o zaposlitvi, proteste menice in komercialne zapise, če jih je
pripravil javni organ ali sodni izvršitelj.763 V osnutku revizije navedenega priročnika, ki ga je
759

Gre za t.i. pravno pomoč.

760

Haaška konvencija o vročanju pojma civilna in gospodarska zadeva ne definira, zato se to presoja po

nacionalnem pravu. - Adolphsen, Europäisches Zivilverfahrensrecht, str. 241.
761

Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye, Stalni urad Haaške

konference o mednarodnem zasebnem pravu, 3. izdaja, Wilson & Lafleur, Montreal, 2006. Priročnik se
neprestano posodablja, zato je trenutno na spletni strani Stalnega urada Haaške konference dostopno
revidiriano

besedilo

z

dne

maj

2014,

dostopno

na

http://www.hcch.net/upload/wop/2014/2014sc_pd02en.pdf (zadnji dostop 21.8.2015). Glej tudi Mnenje
ECLI:EU:C:2015:364.
762

Točka 67, str. 87 Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention Notification de La Haye,

Stalni urad Haaške konference o mednarodnem zasebnem pravu, 3. izdaja, Wilson & Lafleur, Montreal,
2006. Glej tudi Mnenje ECLI:EU:C:2015:364.
763

Zunajsodno pisanje se razlikuje od zasebnega dokumenta takrat, ko je v nastanek zunajsodnega

pisanja vključena uradna oseba (npr. notar, sodni izvršitelj, ipd.). – Glej pri Galič A., Vročanje sodnih
pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah, ibidem, str. 58.
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(nazadnje) maja 2014 pripravil Stalni urad Haaške konference o mednarodnem zasebnem
pravu, so na ta seznam dodani notarske listine, vabila na mediacijo, zahtevki, ki jih upniki
vročijo dolžnikom, oporoke, obvestila upravičencem do zapuščine, odločbe o plačilu preživnine
za otroke in odločbe o odobritvi prenehanja življenjske skupnosti ali razveze zakonske zveze,
ki jih izda upravni organ, akti sodnega izvršitelja, akti in dokumenti v zvezi z izvršbo, ki jo
opravi sodni izvršitelj.764
Priročnik posebej izpostavlja, da je opredelitev pisanja kot sodnega oz. izvensodnega odvisna
od države pošiljateljice (države izvora).765 S pravom države pošiljateljice so namreč določene
pristojnosti njenih javnih organov in sodnih uradnikov za pripravo posameznega dokumenta.
Pojem sodna in izvensodna pisanja je zato treba razlagati široko.766
Zato se v revidiranem priročniku posebej izpostavlja, da se tudi listine, ki so izdane v arbitražnih
postopkih štejejo kot izvensodna pisanja, ki se lahko vročajo po določbah Haaške konvencije.
Pri tem je treba upoštevati, da se v arbitražnih postopkih praviloma vroča v skladu z
arbitražnimi pravili, ki so jih izbrale stranke.767
Po drugi strani pa opredelitev sodnega pisanja ni odvisna od ravni sodne odločitve (level of
ruling). Pritožba zoper sodbo, revizija, vabilo na narok so sodna pisanja, ki se lahko vročajo v
skladu s Haaško konvencijo.768

5.1.1.3 Sistem vročitve
Haaška konvencija iz leta 1965 določa sistem pošiljanja listin preko osrednjih organov769, ki jih
določi vsaka država pogodbenica. Haaška konvencija pa omogoča tudi vročitev po diplomatski
poti in t.i. neposredno vročitev v tujino.

764

Osnutek

revizije

Priročnika

je

na

voljo

na

spletnem

naslovu

http://www.hcch.net/upload/wop/2014/2014sc_pd02en.pdf (zadnji dostop 21.8.2015).
765

Tč. 74 Priročnika, ibidem.

766

Tč. 76 Priročnika, ibidem.

767

Tč. 78-80 Priročnika, ibidem.

768

Tč. 75 Priročnika, ibidem, kjer je tudi posebej izpostavljeno »napačno« stališče floridskega sodnika

(ZDA), da samo vabilo na narok, ne pa tudi ostala komunikacija med sojenjem (zlasti vložitev pritožbe)
sodi v obseg uporabe Haaške konvencije (case Chabert v. Bacquie, 14 Maj 1997, 694 So2d 805 (Fla.
Dist. Ct. App. 1997)).
769

Država pogodbenica lahko poleg osrednjega organa imenuje še druge organe in določi obseg njihovih

pristojnosti. Prosilec pa ima v vseh primerih pravico nasloviti zaprosilo neposredno na osrednji organ.
Konvencija izrecno določa, da lahko zvezne države imenujejo več kot en osrednji organ (18. člen Haaške
konvencije).
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V skladu s tem sistemom pristojni organi770 v državi članici posredujejo listine, ki jih je treba
vročiti v tujino, osrednjemu organu, določenemu v zadevni državi, le-ta pa jih vroči naslovniku.
Pristojni organ v državi članici pošiljatelja mora izpolniti zaprosilo.771 Zaprosilu se priloži listina,
ki jo je treba vročiti, ali njena kopija. Zaprosilo in listina se pošljeta v dvojniku.
Osrednji organ ne more zahtevati nobenih dodatnih formalnosti, kot je na primer zakonodaja.

5.1.1.4 Zavrnitev zaprosila
Po prejemu zaprosila lahko osrednji organ, če meni, da zaprosilo ni v skladu z določbami
konvencije, o tem takoj obvesti prosilca in navede svoje ugovore na zaprosilo (4. člen Haaške
konvencije).
V primeru, ko je zaprosilo za vročitev v skladu z določbami Haaške konvencije, lahko zaprošena
država vročitev zavrne, če meni, da bi izpolnitev zaprosila pomenila kršitev njene suverenosti
ali varnosti.772 Haaška konvencija torej še vedno državam dopušča, da državno suverenost
postavijo pred procesne pravice strank (pravice do učinkovitega vročanja za tožnika in pravico
do obrambe in izjave za toženca).
Zaprosila pa ne sme zavrniti samo zato, ker trdi, da ima po svojem notranjem pravu izključno
sodno pristojnost glede zadeve ali da njeno notranje pravo ne dovoljuje postopka, na katerem
temelji zaprosilo (13. člen Haaške konvencije).
V primeru zavrnitve osrednji organ o tem takoj obvesti prosilca in navede razloge za
zavrnitev.773
Haaška konvencija izrecno določa, da se težave, ki nastanejo v zvezi s pošiljanjem sodnih listin
za vročitev, rešujejo po diplomatski poti (14. člen).
770

Sodišče države članice torej posreduje listine za vročanje centralnemu organu v državi v kateri se

vroča (praviloma je to ministrstvo za pravosodje). Le ta posreduje pisanje organu, ki je pristojen za
vročanje (npr. sodišče), ki dejansko pisanje vroči naslovniku.
771

Overitev ali kakšna druga formalnost ni potrebna (1. odst. 3. člena Haaške konvencije). Stalni izrazi

iz vzorca v prilogi k Haaški konvenciji morajo biti vedno napisani v francoščini ali angleščini. Lahko so
napisani tudi v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov države, iz katere listine izvirajo. Ustrezna
prazna mesta v obrazcu se morajo izpolniti v jeziku zaprošene države ali v francoščini ali v angleščini.
772
773

T.i. pridržek javnega reda – ordre public.
Možna je zavrnitev, ker pisanje ni v uradnem jeziku države v kateri se vroča. - Adolphsen,

Europäisches Zivilverfahrensrecht, str. 243.
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5.1.1.5 Vročitev
Če s strani zaprošene države ni zadržkov za izvedbo vročitve se le-ta lahko opravi na dva
načina. Prvi način je vročitev na način, ki je po pravu zaprošene države predpisan za vročanje
listin osebam, ki prebivajo na njenem ozemlju (t.i. vročitev po nacionalnih pravilih o vročanju).
Osrednji organ lahko v tem primeru zahteva, da je listina napisana v uradnem jeziku ali enem
od uradnih jezikov zaprošene države ali v tak jezik prevedena.
Druga možnost je vročitev na poseben način, ki ga zahteva prosilec, če ta ni v nasprotju s
pravom zaprošene države. Na ta način se lahko listina vedno vroči naslovniku, če jo le-ta
prostovoljno sprejme (2. odst. 5. člena Haaške konvencije).
Po uspešno izvedeni vročitvi osrednji organ zaprošene države ali drug pooblaščen organ izpolni
potrdilo po vzorcu iz priloge k Haaški konvenciji. V potrdilu je treba navesti, da je bila listina
vročena, ter način, kraj in datum vročitve ter osebo, ki ji je bila listina vročena. Prosilec lahko
zahteva, da potrdilo, ki ga ni izpolnil osrednji ali sodni organ, sopodpiše eden od teh dveh
organov. Potrdilo se vrne neposredno prosilcu.
Če listina ni bila vročena, morajo biti v potrdilu navedeni razlogi, ki so preprečili vročitev.

5.1.1.6 Posebnost pri vročanju sodnih vabil
Uporaba Haaške konvencije je relativno zapletena pri vročanju sodnih vabil. Že konvencija
sama predpisuje namreč številne pravne posledice v primeru »neuspešne« vročitve.
15. člen Haaške konvencije namreč določa, da v primeru, ko je bilo po Haaški konvenciji v
tujino vročeno sodno vabilo ali enakovredna listina in toženec ni prišel na obravnavo, sodbe ni
mogoče izreči, dokler se ne ugotovi:
a) ali je bila listina vročena na način, ki je predpisan po pravu zaprošene države za vročanje
listin osebam, ki so na njenem ozemlju, oziroma
b) ali je bila listina dejansko dostavljena tožencu ali v njegovo prebivališče na drug način,
predviden s konvencijo, in da je bila v obeh primerih vročena ali dostavljena dovolj zgodaj,
da lahko toženec pripravi svojo obrambo.
Navedena določba predstavlja precejšnjo oviro za vodenje sodnih postopkov, saj se lahko
sojenje preloži za dlje časa, kar je povsem v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka, za
sodnika pa to neobhodno predstavlja delo zunaj postavljenih časovnih standardov.
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Država pogodbenica sicer lahko izjavi, da lahko sodnik ne glede na zgoraj navedeno izreče
sodbo, tudi če ni prejel potrdila o vročitvi ali dostavi, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
-

da je bila listina poslana na enega od načinov, predvidenih v konvenciji,

-

da je od datuma odpošiljanja listine preteklo najmanj šest mesecev, če sodnik meni, da je
to v določeni zadevi dovolj dolgo obdobje,

-

da kljub razumnim prizadevanjem za pridobitev potrdila po pristojnih organih zaprošene
države ni bilo prejeto nikakršno potrdilo.

Sodnik pa lahko ne glede na siceršnje določbe konvencije v nujnem primeru odredi začasne ali
zaščitne ukrepe.

5.1.1.7 Drugi načini vročitve

5.1.1.7.1 Vročitev po diplomatski poti
Haaška konvencija izrecno omogoča vsaki državi pogodbenici, da lahko sodne listine vroči
osebam v tujini neposredno po svojih diplomatskih ali konzularnih predstavnikih, pri tem pa ne
sme uporabiti prisile. Država na ozemlju katere bi se na tak način vročalo pa lahko izjavi, da
nasprotuje taki vročitvi na svojem ozemlju, razen če se listina vroča državljanu države, iz katere
listina izvira (8. člen Haaške konvencije).
Država pogodbenica lahko za vročitev uporabi tudi konzularne poti za pošiljanje listin organom
druge države pogodbenice, ki jih je ta država za to določila. V izjemnih okoliščinah lahko država
pogodbenica v ta namen uporabi diplomatske poti.

5.1.1.7.2 Neposredna vročitev v tujino
Če namembna država temu ne nasprotuje, Haaška konvencija ne vpliva na:
-

pravico, da se sodne listine pošljejo po pošti neposredno osebi v tujini,
pravico sodnih uradnikov, državnih uradnikov ali drugih pristojnih oseb v državi izvora, da
vročijo sodne listine neposredno po sodnih uradnikih, državnih uradnikih ali drugih
pristojnih osebah namembne države,

-

pravico vsake osebe, ki ima interes v sodnem postopku, da vroči sodne listine neposredno
po sodnih uradnikih, državnih uradnikih ali drugih pristojnih osebah namembne države (10.
člen Haaške konvencije).
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Haaška konvencija tudi ne preprečuje državam pogodbenicam, da določijo ali sprejmejo
enostavnejše sisteme, npr. možnost pošiljanja listin naslovnikom neposredno po pošti.
Haaška konvencija pri neposredni vročitvi v tujino ne daje nobenih jamstev glede pravice do
uporabe lastnega jezika niti ne predvideva odklonitve pisanja, ki ni v jeziku, ki ga naslovnik
razume (v tem delu torej nima t.i. jezikovne klavzule).774 Galič opozarja, da ni nujno, da taka
vročitev zadosti zahtevam po kontradiktornem postopku v državi izvora (kar se presoja v
tekočem postopku) ali državi vročitve (kar je lahko ovira za priznanje tuje sodne odločbe).775

5.1.1.8 Stroški vročitve
Pri vročitvi sodnih listin, ki prihajajo iz določene države pogodbenice, zaprošena država ne sme
dopustiti nobenega plačila ali povračila pristojbin ali stroškov za svoje storitve. Prosilec plača
ali povrne stroške:
a) storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu namembne države,
b) uporabe določenega načina vročitve.

5.1.2 Vročanje po Uredbi ES št. 1393/2007 o vročanju sodnih in izvensodnih
pisanj v civilnih in gospodarskih zadevah v državah članicah (Uredba o
vročanju)776

5.1.2.1 Cilji Uredbe o vročanju
Bistven cilj, ki ga zasleduje Uredba o vročanju je zagotoviti učinkovito pravosodno sodelovanje
in omogočiti čim hitrejše vročanje. Za pravilno delovanje notranjega trga je namreč potrebno
boljše in hitrejše pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah pri
vročanju med državami članicami (tč. 2 Preambule Uredbe o vročanju). Zaradi učinkovitosti in
hitrosti sodnih postopkov v civilnih zadevah mora pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj
potekati neposredno in s hitrimi sredstvi med lokalnimi organi, ki jih imenujejo države članice.
Pri tem pa je treba v skladu z Uredbo o vročanju (tč. 9 Preambule) vročitev pisanja opraviti
čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu po njegovem prejemu s strani organa za
774

Tako tudi Galič, Vročanje sodnih pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah, ibidem, str. 52.

775

Galič v Galič/Betteto, Evropsko civilno procesno pravo I, str. 82.

776

OJ L 324, 10. 12. 2007.
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sprejem.
Eden izmed pomembnih ciljev Uredbe o vročanju je tudi zagotovitev učinkovitosti uredbe, zato
je možnost zavrnitve pisanja omejena na izjemne primere.
Po drugi strani pa učinkovito in hitro vročanje ne sme pripeljati do tega, da bi bila kršena
pravica dostopa do sodišča tožencu, ki je v tujini.777
S sprejemom in uveljavitvijo Uredbe o vročanju pa tudi varstvo državne suverenosti izgublja
na pomenu, saj se v ospredje postavljajo zlasti procesna jamstva (pravica do obrambe –
pravica do izjave, pravica do jezika, učinkovita vročitev).778

5.1.2.2 Obseg uporabe
Uredba o vročanju se v skladu z 1. členom uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, kadar
je treba sodno779 ali izvensodno pisanje poslati iz ene države članice v drugo državo članico z
namenom vročitve v slednji državi članici. Ne uporablja pa se za davčne, carinske ali upravne
zadeve ali za odgovornost države in opustitev dejanj pri izvajanju javne oblasti (acta iure

imperii).
Izpostaviti je treba, da se bo za čezmejno vročitev med državami članicami EU primarno
uporabljala Uredba o vročanju. Za čezmejno vročitev med državami, ki niso hkrati tudi članice
EU pa se še vedno uporablja Haaška konvencija o vročanju.
Enako kot velja pri vročanju po Haaški konvenciji, tudi po Uredbi o vročanju vročitev ni mogoča,
če naslov osebe, ki se ji vroča ni znan.
Uredba o vročanju se ne glede na stalno prebivališče stranke ne sme uporabljati za vročitev
pisanja pooblaščenemu predstavniku stranke v državi članici, kjer poteka postopek (tč. 8
Preambule Uredbe o vročanju).780
V zvezi z področjem uporabe Uredbe o vročanje je trebe izpostaviti tudi primer Alder781, kjer

777

Heiderhoff v Rauscher, Europäisches Zivillprozess- und Kollisionsrecht, Kommentar, 2. knjiga, str. 765.

778

Galič A., Vročanje sodnih pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah, ibidem, str. 52.

779

Med sodna pisanja štejejo tožbe, sklepi sodišča (tudi procesni sklepi) in sodbe. – Hess, Europäisches

Zivilprozessrecht, str. 450.
780

Uredba o vročanju torej ne pride v poštev, če gre za vročitev (»domačemu«) pooblaščencu stranke.

781

Krystyna Alder in Ewald Alder proti Sabina Orlowska in Czeslaw Orlowski , C-325/11

(ECLI:EU:C:2012:824), sodba z dne 19.12.2012.
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se je sodišče EU ukvarjalo z vprašanjem ali mora nacionalno pravo določiti, v katerih primerih
je treba v skladu z Uredbo o vročanju pisanj poslati pisanje za vročitev med državami članicami.
V tej zadevi sta dva državljana, ki prebivata v Nemčiji, na poljskih sodiščih sprožila postopek
zoper dva državljana, ki prebivata na Poljskem. Na podlagi poljskega procesnega prava morajo
tuje tožeče stranke imenovati pooblaščenca za sprejemanje vročanja pisanj na Poljskem. Če
tega ne storijo, se pisanja vložijo v spis in s tem štejejo za vročena. Tožeči stranki nista
imenovali pooblaščenca in njuna tožba je bila po obravnavi, na kateri nista bili navzoči,
zavrnjena. Sodišče je ugotovilo, da je treba vročanje sodnih pisanj nujno opraviti v skladu z
zahtevami Uredbe o vročanju pisanj iz leta 2007, kadar naslovnik pisanja prebiva v drugi državi
članici. Zato sistem, s katerim se v državi članici sodišča zahteva, da imajo stranke, ki prebivajo
v drugih državah članicah, pooblaščenca za vročanje sodnih pisanj ni v skladu z Uredbo o
vročanju pisanj iz leta 2007.782

5.1.2.3 Definicija izvensodnih pisanj
Za potrebe vročanja po Uredbi o vročanju je treba definirati tudi pojem izvensodnega pisanja,
ki se lahko po tej uredbi vroča. V skladu s sodbo Roda Golf & Beach Resort783 je pojem
izvensodno pisanje samostojen pojem prava Unije. Pri tem pa pravo Unije tega pojma posebej
ne opredeljuje, čeprav ga uporablja na več mestih.784
Uredba o vročanju več ne predvideva sestave glosarja (kot je to zahtevala predhodna Uredba
o vročanju št. 1348/2000). Države članice so namreč po Uredbi št. 1348/2000 Komisiji

782

Podrobneje o zadevi Alder glej pri Dolžan, Neskladnost nacionalnih pravil glede postopka vročitve po

fikciji z Uredbo o vročanju, Pravna praksa, 2013, št. 4, str. 26.
783

Case CJEU C-14/08, EU:C:2009:395. Sodišče EU je v navedenem primeru štelo, da je notarska listina

izvensodno pisanje v skladu z določbo 16. člena Uredbe o vročanju št. 1348/2000. Enaka določba pa je
vključena tudi v Uredbo o vročanju št. 1393/2007. Poleg tega je navedlo dodatno pojasnilo, ko je zavrnilo
trditev, v skladu s katero bi široko pojmovanje izvensodnega pisanja pomenilo preveliko obremenitev
sredstev nacionalnih sodišč s tem, da je poudarilo, da obveznosti glede vročanja, ki izhajajo iz Uredbe
št. 1348/2000, ne bremenijo nujno nacionalnih sodišč. – tč. 59.
784

Glej 4. odst. 67. člena PDEU, ki določa, da Unija olajšuje dostop do sodnega varstva, zlasti z načelom

vzajemnega priznavanja „sodnih in izvensodnih odločb“ v civilnih zadevah; 81. člen PDEU, ki določa, da
Unija razvija pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami, ki temelji na načelu
vzajemnega priznavanja „sodnih odločb in odločb v izvensodnih zadevah“, ter da Evropski parlament in
Svet sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je
zagotoviti vzajemno priznavanje in izvrševanje „sodnih odločb in odločb v izvensodnih zadevah“ med
državami članicami ter čezmejno vročanje sodnih in izvensodnih listin, itd. Glej tudi Vatovec, Vročanje
zunajsodnih pisanj zunaj sodnega postopka, Pravna praksa, 2009, št. 26, str. 24-25.
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posredovale informacije o tem, katera izvensodna pisanja se lahko vročijo.785
V zvezi z problematiko definiranja izvensodnega pisanja je bil 7. maja 2014 na sodišče EU
vložen predlog za prejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo sodišče Juzgado de Primera
Instancia nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Španija) v zadevi Tecom Mican S.L. proti Man

Diesel & Turbo SE (Zadeva C-223/14). Predložitveno sodišče predlaga, da sodišče EU odgovori
zlasti na vprašanje ali je mogoče popolnoma zasebno pisanje, ne glede na to, da ga ni izdal
noben sodni organ ali javni uradnik, v skladu s členom 16 Uredbe o vročanju šteti za
„izvensodno pisanje“? Ter dalje, če to velja, ali se lahko za izvensodno pisanje šteje vsako
zasebno pisanje ali pa mora to pisanje imeti nekatere konkretne značilnosti?
Sodišče EU je predmetni zadevi odločilo s sodbo z dne 11.11.2015 (ECLI:EU:C:2015:744).
Zanimivo je zlasti stališče generalnega pravobranilca (Yves Bota), ki je v svojih sklepnih
predlogih predlagal, da je s pojmom „izvensodno pisanje“ v smislu člena 16 Uredbe o vročanju
zajeto pisanje, ki ga sestavi ali potrdi javni organ, sodni uradnik ali druga za to pristojna oseba
v skladu z zakonodajo države članice izvora, in vsako pisanje, katerega pošiljanje naslovniku
je potrebno za uveljavljanje, dokazovanje ali varstvo pravice. Taka razširitev bi po mnenju
generalnega pravobranilca lahko zagotovila večjo pravno varnost tako za pošiljatelja kot za
naslovnika teh pisanj, predvsem zaradi možnosti uporabiti pošiljanje med organi za pošiljanje
in organi, pristojnimi za sprejem pisanj.786
Sodišče je v citirani sodbi sledilo predlogu generalnega pravobranilca in zavzelo stališče, da je
treba člen 16 Uredbe št. 1393/2007 razlagati tako, da pojem „izvensodno pisanje“ iz tega člena
ne vključuje samo pisanj, ki jih sestavi ali overi javni organ ali pravosodni uradnik, ampak tudi
zasebne listine, katerih uradno pošiljanje njihovemu naslovniku, ki prebiva v tujini, je nujno za
izvrševanje, dokaz ali ohranitev pravice ali pravnega zahtevka v civilnih ali gospodarskih
zadevah. Čezmejno pošiljanje takih listin z mehanizmom vročanja, vzpostavljenega z Uredbo
št. 1393/2007, po stališču sodišča EU namreč prav tako krepi pravilno delovanje notranjega
trga na področju sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah in postopno vzpostavlja
območje svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji.
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Tako so npr. nekatere države članice zgolj na splošno navedle, da so izvensodna pisanja zajeta v

pisanjih, ki se lahko vročijo (npr. Irska, Italija, Nizozemska, Luxembourg, Švedska). Nekatere države so
pojem izvensodno pisanje jasno omejile le na pisanja, ki jih sestavi javni organ ali sodni uradnik (npr.
Belgija, Španija, Francija). Nekatere države članice pa so upoštevale široko razlago, ki lahko zajema
zasebne listine (npr. ZR Nemčija, Avstrija, Velika Britanija). Nekatere države članice so sestavile
podroben seznam pisanj, ki se po njihovem mnenju lahko vročijo, ne da bi razlikovale med sodnimi in
izvensodnimi pisanji (npr. Portugalska, Finska). Glej tudi Mnenje ECLI:EU:C:2015:364.
786

Mnenje ECLI:EU:C:2015:364.
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5.1.2.4 Sistem vročitve
Uredba o vročanju določa različne sisteme vročitve:
-

prenos prek organov za pošiljanje in organov za prejem (vročitev s pomočjo pravne

-

pomoči),
prenos po konzularnih in diplomatskih kanalih,

-

vročanje po pošti in

-

neposredno vročanje.

V skladu z Uredbo so organi za pošiljanje pristojni za pošiljanje sodnega ali izvensodnega
pisanja, ki ga je treba vročiti v drugi državi članici. Organi za prejem pa za prejem sodnega ali
izvensodnega pisanja iz druge države članice (2. člen Uredbe o vročanju). Osrednji organ je
odgovoren za zagotavljanje informacij organom za pošiljanje in iskanje rešitev za kakršne koli
težave, ki se lahko pojavijo med pošiljanjem pisanja za vročitev. V izjemnih primerih in na
zaprosilo organa za pošiljanje pa lahko osrednji organ posreduje zaprosilu za vročitev
pristojnemu organu za sprejem (3. člen Uredbe o vročanju).
Načini vročanja po Uredbi o vročanju veljajo tako za vročanje sodnih kot tudi izvensodnih pisanj
(16. člen Uredbe o vročanju).
Uredba o vročanju nima posebnih določb, ki bi urejale sodobne načine vročanja z uporabo
informacijsko komunikacijske tehnologije (t.i. elektronsko vročanje). Ne glede na to že v tč. 7
preambule Uredba o vročanju izrecno pojasnjuje, da hitrost pošiljanja opravičuje uporabo vseh
ustreznih sredstev, če so izpolnjeni določeni pogoji glede čitljivosti in zanesljivosti prejetega
pisanja. Zaradi varnosti pošiljanja mora biti pisanju, ki se pošilja, priložen standardni obrazec,
ki mora biti izpolnjen v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov kraja, kjer naj se vročitev
opravi, ali v drugem jeziku, ki je za zadevno državo članico sprejemljiv.
Pomembno oviro za hitro vročitev predstavlja zahteva po prevodu pisanja, ki se vroča v tujino
(5. člen Uredbe o vročanju). Za varstvo pravic tožene stranke (naslovnika pisanja) je prevod
nepogrešljiv.787 Kljub temu pa je sodišče EU v zadevi v zadevi Ingenieurbüro Michael Weiss

und Partner GbR proti Industrie- und Handelskammer Berlin788 zavzelo stališče, da je treba
pojem pisanja za vročitev razlagati tako, da naslovnik tožbe za vročitev, ki lahko uveljavi svoje
pravice v okviru sodnega postopka v državi članici prosilki, nima pravice zavrniti sprejema te
tožbe, če so tožbi priložene priloge z dokazili, ki sicer niso napisane v jeziku zaprošene države
članice ali v jeziku države članice prosilke, ki ga naslovnik razume, vendar opravljajo zgolj
dokazno funkcijo in niso nujne za razumevanje predmeta in podlage zahtevka.

787

Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 453.

788

C-14/07 (ECLI:EU:C:2008:264).
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5.1.2.5 Varstvo osebnih podatkov in poslanih informacij
V skladu z 24. tč. Preambule in 22. členom Uredbe o vročanju morajo biti informacije, ki se
pošiljajo v skladu s to uredbo ustrezno varovane. Zato je treba upoštevati določbe Direktive
95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov789 ter Direktive 2002/58/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu
zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih
komunikacijah)790.

Organi za sprejem morajo zagotoviti zaupnost teh informacij v skladu s svojim
nacionalnim pravom. Pri tem pa ta ureditev ne vpliva na nacionalno pravo, ki omogoča
subjektom, na katere se osebni podatki nanašajo, da so obveščeni o uporabi informacij,
poslanih po tej uredbi.

5.1.2.6 Zavrnitev zaprosila
Tudi po Uredbi o vročanju je v skladu z 8. členom zavrnitev zaprosila zelo omejena. Uredba o
vročanju namreč ne določa zadržka javnega reda, zato zaprosila za vročitev sodnega pisanja
ni mogoče zavrniti iz razlogov državne suverenosti (pridržek ordre public).791
Organ za sprejem mora uporabiti standardni obrazec iz Priloge II k Uredbi o vročanju in poučiti
naslovnika, da lahko:
-

zavrne sprejem pisanja za vročitev v trenutku vročitve ali

-

pisanje vrne organu za sprejem v enem tednu,

789

UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL

L 284, 31.10.2003, str. 1).
790

UL L 201, 31.7.2002, str. 37. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2006/24/ES (UL L 105,

13.4.2006, str. 54).
791

Glej tudi Sladič, Vročanje v civilnih in gospodarskih zadevah, ibidem, str. 1131 – 1150; Hess,

Europäisches Zivilprozessrecht, str. 452.
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in sicer samo v primeru če ni sestavljeno ali prevedeno v jezik, ki ga naslovnik razume792 ali v
uradni jezik zaprošene države članice ali, če je v tej državi več uradnih jezikov, v uradni jezik
ali v enega od uradnih jezikov kraja, kjer je treba opraviti vročitev (t.i. jezikovna klavzula).
Odprto ostaja vprašanje na kakšen način se dokazuje, da naslovnik razume jezik v katerem je
napisano pisanje, ki se vroča. Tako npr. Schütze793 izpostavlja, da je vprašljivo ali lahko
naslovnik, ki se šele uči jezika (npr. francoščino) razume pravno terminologijo v tožbi, ki se mu
vroča in pri tem zavzema negativno stališče. Prevod pisanja ne bo potreben, ko je jezikovno
znanje naslovnika dobro znano.794 Zlasti problematično je, kako bo vročevalec ob poskusu
vročitve preveril ali naslovnik razume jezik sodnega pisanja.795 Po našem stališču bi se v
primeru, ko bi se npr. v tujino vročalo naslovniku z dvojnim državljanstvom lahko štelo, da v
zadostni meri razume jezik v katerem je sestavljeno pisanje, če ima državljanstvo države
pošiljateljice (glej tudi 2. odst. 135. člena ZPP).
Uredba tudi nima odgovora na vprašanje kakšna mora biti kvaliteta prevoda pisanja (ali se
zahteva prevod po sodno zapriseženem tolmaču ali ne). V tem primeru je treba odgovor
poiskati v nacionalnem pravu lex fori. Konkretno to za primer Slovenije pomeni, da se uporablja
ZPP, ki v 146a. členu določa, da sodišče v primeru, če je treba vlogo vročiti v tujino v tujem
jeziku, pozove stranko, katere vloga se vroča, da založi stroške za prevod ali predloži overjeni
prevod vloge v jezik, v katerem bo vloga lahko vročena. To velja tudi za priloge.796
V primeru, ko je organ za sprejem obveščen, da naslovnik zavrača prejem pisanja v skladu z
1. odstavkom 8. člena Uredbe o vročanju, mora s potrdilom iz člena 10 o zavrnitvi nemudoma
obvestiti organ za pošiljanje ter vrniti zaprosilo in pisanja, za katera se zahteva prevod.
V primeru takšne naslovnikove zavrnitve sprejema pisanja, se lahko vročitev pisanja naslovniku
opravi tako, da se mu v skladu z določbami Uredbe o vročanju vroči pisanje, ki mu je priložen
prevod v jezik iz 1. odstavka 8. člena. V tem primeru je dan vročitve pisanja datum, na katerega
se v skladu s pravom zaprošene države članice vroči pisanje, ki mu je priložen prevod. Kadar
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Naslovnikova pravica do obravnavanja pred sodiščem je varovana, če naslovnik zanesljivo razume

jezik v katerem je pisanje sestavljeno oz. prevedeno. - Schmidt, Europäisches Zivilprozessrecht in der
Praxis, str. 94 in 97.
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Schütze, Übersetzungen im europäischen und internationalen Zivilprozessrecht – Probleme der

Zustellung, str. 352.
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To velja še posebej, ko se izvršilni naslov potrjuje kot evropski nalog za izvršbo (28. člen Uredbe EIN

– Uredba ES št. 805/2004 z dne 21. 4. 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih
zahtevkov).
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Stadler, Kritische Anmerkungen zum Europäischen Vollsteckungstitel, str. 806. Podobno izpostavlja

tudi Mayr/Czernich, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 182.
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Tako tudi Mayr, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 315.
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pa je treba v skladu s pravom države članice pisanje vročiti v določenem roku, se v zvezi s
prosilcem upošteva dan vročitve začetnega pisanja, določen v skladu z 2. odst. 9. člena Uredbe
o vročanju.797
Takšna nadomestna vročitev po Uredbi je povsem v skladu s stališči sodišča EU v zadevi Leffler

proti Berlin Chemie AG798.
Zavrnitev zaprosila se uporablja tako za vročanje sodnih kot izvensodnih pisanj (4. odst. 8.
člena Uredbe o vročanju).
Tudi če se vroča do diplomatskem ali konzularnem predstavniku ali po pošti, lahko naslovnik iz
zgoraj navedenih razlogov zavrne sprejem pisanja, vendar mora v teh primerih diplomatski ali
konzularni predstavnik (oz. pošiljatelj, če se vroča po pošti), poučiti naslovnika, da lahko zavrne
sprejem pisanja in da mora zavrnjeno pisanje poslati tem predstavnikom ali organu oz. osebi.
Neutemeljena zavrnitev sprejema pomeni, da je vročitev veljavno opravljena.799
S problematiko prevodov pisanj in zavrnitvijo sprejema se je večkrat ukvarjalo sodišče EU, ki
je v zadevi Leffler proti Berlin Chemie AG800 izpostavilo, da je v primeru pravne praznine glede
določb Skupnosti notranji pravni red vsake države članice tisti, ki uredi postopkovna pravila
pravnih sredstev, namenjenih za varovanje pravic, ki jih stranke izvedejo iz neposrednega
učinka prava Skupnosti. Vendar pa ti načini ne morejo biti manj ugodni od teh, ki se nanašajo
na pravice, katerih izvor bi bil v notranjem pravnem redu (načelo enakovrednosti), in v praksi
ne morejo onemogočiti ali preveč otežiti izvedbe pravic, ki jih daje pravni red Skupnosti (načelo
učinkovitosti). Poleg tega mora načelo učinkovitosti pripeljati do tega, da nacionalni sodnik
uporabi postopkovna pravila, ki jih določa njegov notranji pravni red, le toliko, da ne ogrozijo
obstoja in namena Uredbe. Iz tega sledi, da kadar Uredba št. 1348/2000 o vročanju sodnih in
zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah ne predvideva
posledic določenih dejanj, je nacionalni sodnik tisti, ki v načelu uporabi svoje nacionalno pravo
ob upoštevanju polne učinkovitosti prava Skupnosti, kar ga lahko pripelje do tega, da se, če je
to potrebno, nacionalno pravilo, ki je bilo določeno ob upoštevanju izključno notranjega
položaja, ne uporabi za zadevni čezmejni položaj.
Sodišče poudarja, da nobena določba Uredbe ne določa, da zavrnitev pisanja zaradi

797
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Prim. Mayr, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 314.
Zadeva C-443/03, (ECLI:EU:C:2005:665), sodba z dne 8. november 2005. Prim. tudi Ekart,

Nepravilnosti pri čezmejnem vročanju neprevedenega sodnega pisanja, Pravna praksa, 2006, št. 15-16,
str. 26-27.
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Velja procesno pravo posamezne države. Npr. 144. člen ZPP, 2. odst. par. 179 nZPO.
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Zadeva C-443/03, (ECLI:EU:C:2005:665), sodba z dne 8. november 2005.
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nespoštovanja navedenega člena 8 povzroči ničnost tega akta. Nasprotno, čeprav Uredba
natančno ne določa točnih posledic zavrnitve pisanja, pa več njenih določb daje misliti, da se
lahko zagotovi nadomestna rešitev, kadar ni zagotovljen prevod.
Člen 8 Uredbe št. 1348/2000 o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih
zadevah v državah članicah je treba razlagati tako, da kadar je naslovnik pisanja le-to zavrnil,
ker ni bilo sestavljeno v uradnem jeziku zaprošene države članice ali v jeziku izvorne države
članice, ki ga ta naslovnik razume, se lahko zagotovi nadomestna rešitev za to situacijo tako,
da se v najkrajšem možnem roku pošlje prevod pisanja na načine, ki jih predvideva ta uredba.
Za rešitev težav, povezanih z načinom, na katerega je treba zagotoviti nadomestno rešitev,
kadar ni zagotovljen prevod, in ki niso predvidene s to uredbo, je nacionalni sodnik tisti, ki
uporabi svoje nacionalno procesno pravo tako, da se ob spoštovanju namena Uredbe zagotovi
njen polni učinek.

5.1.2.7 Vročitev
Uredba o vročanju zasleduje predvsem željo po čim hitrejšem vročanju v čezmejnih zadevah.
Iz tega razloga poteka pošiljanje sodnih pisanj med organi za pošiljanje/sprejem neposredno
in čim hitreje. Iz 2. odst. 4. člena Uredbe o vročanju izhaja, da lahko pošiljanje pisanj, zaprosil,
potrditev, potrdil o prejemu, drugih potrdil in vseh drugih listin med organi za pošiljanje in
organi za sprejem poteka na kakršen koli primeren način, pod pogojem, da ostane vsebina
prejete listine istovetna vsebini poslane listine in da so vse informacije v njej dobro čitljive.
Uredba o vročanju tudi ne loči med formalno (osebno) in neformalno (neosebno) vročitvijo,
saj ureja samo formalno (osebno) vročitev. Po uredbi pa je možno tudi neosebno vročanje,
vendar le, če gre za vročitev pisanja, za katerega ni predpisana osebna vročitev.801
Na podlagi navedenega določila je možna med organi za pošiljanje/sprejem tudi elektronska
komunikacija.802
Organ za pošiljanje mora najprej pripraviti pisanje v skladu z zahtevami Uredbe o vročanju. To
v praksi pomeni, da je treba pisanju, ki se pošilja priložiti zaprosilo, izpolnjeno na standardnem
obrazcu iz Priloge I. Obrazec mora biti izpolnjen v uradnem jeziku zaprošene države članice ali,
če je v tej državi članici več uradnih jezikov, v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov
kraja, kjer je treba opraviti vročitev, lahko pa tudi v drugem jeziku, ki ga je država članica
801

Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 450.
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Tako tudi Strnad, ki izrecno izpostavlja komuniciranje z uporabo elektronske pošte. – Strnad I.,

Uredba Sveta (ES) o vročanju – izkušnje in predlogi sprememb, Podjetje in delo, št. 3-4, GV Založba,
Ljubljana 2006, str. 617-630.
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navedla kot sprejemljivega. Vsaka država članica poleg svojega uradnega jezika navede še
uradni jezik ali jezike institucij Evropske unije, ki je/so zanjo pri izpolnjevanju obrazca
sprejemljivi.803
Pisanj in nobene od listin, ki se pošiljajo, ni treba overjati oziroma se za njih ne zahteva kakšna
druga enakovredna formalnost.
Po Uredbi o vročanju ima organ za pošiljanje tudi možnost, da v primeru, ko želi, da se izvod
pisanja vrne skupaj s potrdilom (kot to določa 10. člen Uredbe o vročanju), pošlje pisanje v
dvojniku.
Že ob prejemu pisanja, ki se bo vročalo, mora organ za pošiljanje poučiti prosilca, od katerega
prejme pisanje v pošiljanje, da lahko naslovnik odkloni sprejem pisanja, če ta ni v enem od
jezikov, kot to izhaja iz določbe 8. člena Uredbe o vročanju. Prosilec je tudi tisti, ki nosi vse
stroške prevajanja, nastale pred pošiljanjem pisanja, brez poseganja v morebitno naknadno
odločitev sodišča ali pristojnega organa o teh stroških (5. člen Uredbe o vročanju).
Po pripravi pisanja (pisanje in zaprosilo) se pisanje vroči organu za sprejem.
Ob prejemu pisanja organ za sprejem čim prej, v vsakem primeru pa v sedmih dneh po
prejemu, pošlje organu za pošiljanje potrdilo o prejemu po najhitrejši možni poti, pri čemer
uporabi standardni obrazec iz Priloge I.
Že v tej fazi Uredba o vročanju predvideva možnost, da v primeru, ko na podlagi poslanih
informacij ali pisanj, zaprosila za vročitev ni mogoče izpolniti, organ za sprejem po najhitrejši
možni poti804 naveže stik z organom za pošiljanje, da se zagotovijo manjkajoče informacije ali
pisanja.
Če organ za sprejem ugotovi, da je zaprosilo za vročitev očitno izven področja uporabe Uredbe
o vročanju ali če neizpolnjevanje zahtevanih formalnih pogojev onemogoča vročitev, poslano
zaprosilo in pisanja ob prejemu vrne organu za pošiljanje skupaj z obvestilom o vračilu z
uporabo standardnega obrazca iz Priloge I.
Če organ za sprejem, ki prejme pisanje za vročitev ni krajevno pristojen za njegovo vročitev,
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Vsaka država članica je sporočila kateri jeziki so zanjo sprejemljivi. Seznam držav in njihovih sporočil
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komunikacije.
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mora pisanje skupaj z zaprosilom poslati krajevno pristojnemu organu za sprejem v isti državi
članici, pod pogojem, da zaprosilo izpolnjuje vse predpisane pogoje, o tem pa s standardnim
obrazcem iz Priloge I obvestiti organ za pošiljanje. Organ za sprejem mora obvestiti organ za
pošiljanje o prejemu pisanja na najhitrejši možni način (glej 1. odst. 6. člena Uredbe o
vročanju).
Organ za sprejem je tisti, ki vroči pisanje ali poskrbi za njegovo vročitev v skladu s pravom
zaprošene države članice ali na poseben način, ki ga zahteva organ za pošiljanje, če je ta način
združljiv s pravom te države članice. Organ za sprejem mora sprejeti vse potrebne ukrepe, da
se vročitev pisanja opravi čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu po prejemu.

5.1.2.8 Nezmožnost izvedbe zaprosila
V primeru, ko vročitev v enem mesecu po prejemu ni bila mogoča mora organ za sprejem o
tem nemudoma obvestiti organ za pošiljanje s potrdilom na standardnem obrazcu iz Priloge I,
ki se izpolni se izpolni v skladu z 2. odst. 10. člena Uredbe o vročanju (v uradnem jeziku ali v
enem od uradnih jezikov izvorne države članice ali v drugem jeziku, za katerega je izvorna
država članica navedla, da je zanjo sprejemljiv) in še naprej izvajati vse potrebne ukrepe za
vročitev pisanja, če se vročitev zdi mogoča v razumnem roku, razen če organ za pošiljanje ne
določi drugače.805
Organ za sprejem bi moral tudi v primerih, ko vročitve ni bilo mogoče opraviti v enem mesecu,
na primer, ker je bil toženec zdoma zaradi dopusta ali ga ni bilo v službi zaradi službenega
potovanja, nadaljevati z vsemi potrebnimi ukrepi za vročitev pisanja. Vendar pa je treba organu
za pošiljanje dati možnost, da v standardnem obrazcu določi rok, po katerem vročanje ni več
potrebno, s čimer se organu za sprejem ne nalaga neomejene obveznosti nadaljevati z vsemi
ukrepi za vročitev pisanja806.

5.1.2.9 Datum vročitve
Dan vročitve pisanja je datum, na katerega se vročitev opravi v skladu s pravom zaprošene
države članice (lex loci executionis). Kadar pa je treba v skladu s pravom države članice pisanje
vročiti v določenem roku, se v zvezi s prosilcem upošteva dan, ki ga določa pravo te države
članice (9. člen Uredbe o vročanju). Navedeno velja tudi v primeru, če se vroča po diplomatski
oz. konzularni poti, po pošti ali neposredno.

805

Navedeno je tudi v skladu s cilji Uredbe o vročanju, ki izhajajo iz 13. tč. Preambule.
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14. tč. Preambule Uredbe o vročanju.
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5.1.2.10 Potrdilo o vročitvi in izvod vročenega pisanja
Po izpolnitvi formalnosti v zvezi z vročitvijo pisanja organ za sprejem na standardnem obrazcu
iz Priloge I sestavi potrdilo o izpolnitvi teh formalnosti in ga pošlje organu za pošiljanje. Če je
organ za pošiljanje zahteval, da se izvod pisanja vrne skupaj s potrdilom, mora organ za
sprejem poslati potrdilo skupaj z izvodom vročenega pisanja (10. člen Uredbe o vročanju).
Potrdilo mora biti vedno izpolnjeno v uradnem jeziku ali v enem od uradnih jezikov izvorne
države članice ali v drugem jeziku, za katerega je izvorna država članica navedla, da je zanjo
sprejemljiv. Vsaka država članica poleg svojega uradnega jezika navede še uradni jezik ali
jezike institucij Evropske unije, ki je/so zanjo za izpolnitev obrazca sprejemljivi.

5.1.2.11 Posebnosti pri vročitvi, v primeru, ko se toženec ne spusti v
postopek
Uredba o vročanju vsebuje posebne določbe za primer, ko se po Uredbi o vročanju pošlje v
drugo državo članico pisanje, na podlagi katerega se začne postopek, ali enakovredno pisanje
in se toženec ne spusti v postopek807.
V takem primeru se sodba ne izreče, dokler se ne ugotovi, ali:
-

je bilo pisanje vročeno na način, ki je po pravu zaprošene države članice predpisan za

-

vročanje pisanj v notranjih postopkih osebam, ki se nahajajo na ozemlju te države članice;
je bilo pisanje dejansko dostavljeno tožencu ali je bilo dostavljeno na naslov, kjer ima
toženec stalno prebivališče, na drug način, predviden Uredbo o vročanju;

-

in ali je bila v obeh primerih vročitev oziroma dostava opravljena dovolj zgodaj, da je
toženec lahko pripravil svojo obrambo.

Ne glede na to, pa lahko vsaka država članica v skladu s 1. odst. 23. člena izjavi, da lahko
sodnik ne glede na določbe 1. odst. 19. člena Uredbe o vročanju lahko izreče sodbo, čeprav ni
prejel potrdila o vročitvi oziroma o dostavi, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
-

da je bilo pisanje poslano na enega od načinov, predvidenih v Uredbi o vročanju,

-

da je od dne pošiljanja pisanja preteklo obdobje, ki ga sodnik v vsaki posamezni zadevi
oceni kot dovolj dolgo in ki ni krajše od šestih mesecev,
da kljub razumnim prizadevanjem za pridobitev potrdila pri pristojnih organih zaprošene

-

države članice ni bilo mogoče pridobiti nikakršnega potrdila.

807

Ureditev je drugačna kot po Haaški konvenciji, ki podobno predvideva v primeru, ko toženec ne pride

na glavno obravnavo (glej 15. člen Haaške konvencije).
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Kot smo izpostavili že pri Haaški konvenciji lahko tudi navedena določba Uredbe o vročanju
vpliva na vodenje postopka in zlasti trajanje sodnih postopkov. Za vročanje po Uredbi o
vročanju so namreč predpisani roki, ki neposredno pripomorejo k hitrejšemu teku postopka.
Ne glede na vse navedeno pa lahko sodnik v nujnem primeru odredi začasne ali zaščitne
ukrepe.
Uredba o vročanju določa tudi posebno izredno pravno sredstvo vrnitev v prejšnje
stanje za vložitev pritožbe, če so izpolnjeni določeni pogoji.
Če je bilo treba pisanje, na podlagi katerega se začne postopek, ali enakovredno pisanje v
skladu z določbami Uredbe o vročanju z namenom vročitve poslati v drugo državo članico in je
bila proti tožencu, ki se ni spustil v postopek, izrečena sodba, lahko sodnik tožencu v zvezi z
rokom za vložitev pritožbe dovoli vrnitev v prejšnje stanje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
-

da toženec brez svoje krivde s pisanjem ni bil seznanjen dovolj zgodaj, da bi lahko pripravil
svojo obrambo, ali ni bil seznanjen s sodbo dovolj zgodaj, da bi lahko vložil pritožbo in
da ima obramba toženca v glavni stvari prima facie možnosti za uspeh.

Navedena določba pa se ne more uporabiti, ko gre za sodbe v zvezi s statusom ali sposobnostjo
oseb (5. odst. 19. člena Uredbe o vročanju)
Uredba o vročanju ne pove v kakšnih rokih se lahko vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje,
saj določa samo, da se lahko predlog za vrnitev v prejšnje stanje vloži samo v razumnem roku
po tem, ko je bil toženec seznanjen s sodbo.
Ob tem je treba izpostaviti, da lahko vsaka država članica lahko v skladu s 1. odst. 23. člena
Uredbe o vročanju izjavi, da takega predloga ne bo obravnavala, če je vložen po preteku roka,
ki ga navede v izjavi, vendar pa ta rok v nobenem primeru ne sme biti krajši od enega leta po
datumu sodbe.

5.1.2.12 Drugi načini vročitve
Uredba o vročanju dopušča tudi druge načine vročitve, pri čemer je sodišče EU v zadevi Plumex
proti Young Sports NV808 že zavzelo stališče, da je treba Uredbo o vročanju razlagati tako, da
ne vzpostavlja nobene hierarhije med pošiljanjem in vročanjem po organih iz členov od 4 do
11 in vročanjem po pošti iz člena 14, in je zato sodno pisanje mogoče vročiti na enega ali
808

Zadeva C-473/04 (ECLI:EU:C:2006:96), sodba z dne 9.2.2006.
253

drugega od teh načinov ali kumulativno. Prvič, niti iz uvodnih izjav niti iz določb te uredbe
namreč ni razvidno, da bi imel en način pošiljanja in vročanja, opravljen v skladu s to uredbo,
manjšo vrednost od vročanja po organih. Drugič, glede na to, da je iz strukture in cilja te
uredbe razvidno, da je njen namen zagotoviti učinkovito vročitev sodnih pisanj in pri tem
upoštevati legitimne interese njihovih naslovnikov, in ker lahko načeloma vsi načini vročanja,
predvideni s to uredbo, zagotavljajo spoštovanje teh interesov, je treba omogočiti uporabo
enega ali drugega ali celo hkrati dveh ali več načinov vročanja, ki se glede na okoliščine primera
izkažejo za najprimernejše ali najustreznejše.

5.1.2.12.1 Vročitev po konzularni in diplomatski poti
V skladu z Uredbo o vročanju ima vsaka država članica možnost, da v izjemnih okoliščinah z
namenom vročitve uporabi konzularne ali diplomatske poti za pošiljanje sodnih pisanj organom
za pošiljanje/sprejem oz. osrednjim organom druge države članice (12. člen Uredbe o
vročanju).
Prav tako ima vsaka država članica možnost, da osebam s stalnim prebivališčem v drugi državi
članici vroči sodno pisanje neposredno po svojih diplomatskih ali konzularnih predstavnikih,
vendar brez vsakršne prisile.
Vsaka država članica pa lahko v skladu z 1. odst. 23. člena Uredbe o vročanju izjavi809, da
nasprotuje taki vročitvi na svojem ozemlju, razen če se morajo pisanja vročiti državljanom
države članice, iz katere pisanja izvirajo (13. člen Uredbe o vročanju).

5.1.2.12.2 Vročitev po pošti
Vsaka država članica ima možnost, da osebam s stalnim prebivališčem v drugi državi članici
vroča sodna pisanja neposredno z uporabo poštnih storitev, in sicer s priporočenim pismom z
vročilnico ali na drug, enakovreden način (14. člen Uredbe o vročanju).
Uredba o vročanju torej onemogoča državam, da bi nasprotovale poštnim vročitvam810, kljub
temu pa omogoča naslovniku (ki mora biti poučen o svojih pravicah) učinkovito varstvo
njegovih pravic.811

809

Tudi te informacije je morala vsaka država članica posredovati Komisiji, ki jih je objavila v Priročniku,

ki je dosegljiv na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za civilne zadeve.
810

In na ta način ugovarjale, da gre za akt državne suverenosti.

811

Galič, Vročanje sodnih pisanj v tujino v civilnih in gospodarskih zadevah, str. 52.
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Veljajo torej določbe glede t.i. jezikovne klavzule, glede zavrnitve sprejema (člen 8 Uredbe o
vročanju).812

5.1.2.12.3 Neposredno vročanje
Vsaka oseba, ki ima interes v sodnem postopku, lahko vroča sodna pisanja neposredno po
sodnih uradnikih, uradnikih ali drugih pristojnih osebah zaprošene države članice, kadar pravo
te države članice dopušča takšno neposredno vročitev (15. člen Uredbe o vročanju).
Uredba torej ne omogoča, da bi stranke same vročale pisanja, ampak se morajo za vročitev v
tujino vedno obrniti na pristojne osebe (sodišče – sodni uradniki), če želi opraviti vročitev v
tujino.813
Kljub ureditvi neposrednega vročanja v Uredbi o vročanju pa ta mehanizem ni bil splošno
sprejet, saj neposredno vročanje ni mogoče v Bolgariji, na Češkem, v Estoniji, Španiji, na
Irskem, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, v Avstriji, na Poljskem, v Romuniji, Sloveniji, na
Slovaškem in v Združenem kraljestvu (v Angliji, Walesu in na Severnem Irskem). V Nemčiji je
sprejem neposrednega vročanja odvisen od narave pisanj za vročitev. V Luksemburgu je
neposredno vročanje dovoljeno na podlagi vzajemnosti. Ta način pošiljanja pisanj pa je
uspešen zlasti v državah članicah, v katerih vročanje pisanj izvajajo sodni izvršitelji, npr. v
Franciji, na Cipru, v Grčiji ali Belgiji. Komisija zato že razmišlja o uvedbi minimalnih standardov,
ki bi omogočili, da bi ta način postal sprejemljiv za vse države članice.814

5.1.2.13 Stroški vročitve
Načeloma velja, da se za vročitev sodnih pisanj iz držav članic za storitve zaprošene države
članice ne zahteva nikakršno plačilo ali povračilo taks ali stroškov.
Ne glede na to pa mora prosilec plačati ali povrniti stroške storitev sodnega uradnika ali osebe,
pristojne po pravu zaprošene države članice in uporabe posebnega načina vročitve.
Stroški storitve sodnega uradnika ali osebe, pristojne po pravu zaprošene države članice,
812

Springer,

Die

direkte

Postzustellung

gerichtlicher

Schriftstücke

nach

der

Europäischen

Zustellungsverordnung (EG) Nr. 1348/2000, str. 86.
813

Pri tem pa Hess izpostavlja, da nZPO že sedaj v določenih primerih dopušča, da pisanja vročajo

stranke neposredno, zato ne bi smelo biti ovir, da bi enako veljalo tudi pri vročanju v tujino. – Heß,
Europäisches Zivilprozessrecht, str. 458.
814

Poročilo Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1393/2007, str. 14.
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ustrezajo enotni fiksni taksi, ki jo ta država članica določi vnaprej v skladu z načeloma
sorazmernosti in nediskriminacije. Države članice so fiksne takse sporočile Komisiji. Vse
potrebne informacije pa so objavljene na spletni strani Evropskega pravosodnega atlasa za
civilne zadeve815.

5.2 Vročanje in druge Uredbe EU
Zaradi celovitosti obravnavane tematike je treba izpostaviti tudi pomen drugih Uredb EU v
povezavi z vročanjem.

5.2.1 Uredba Bruselj Ia – prenovitev816
Ne glede na področje uporabe (člen 1 BU-Ia prenovitev) tudi ta uredba določa vročitev
posameznih pisanj. BU-Ia stremi predvsem k temu, da se tožencu zagotovi možnosti, da
pripravi ustrezno obrambo. Tako mora sodišče prekiniti postopek za toliko časa, dokler se ne
ugotovi, da je bilo tožencu omogočeno prejeti pisanje o začetku postopka ali enakovredno
pisanje pravočasno, da je lahko pripravil obrambo, ali da so bili storjeni vsi potrebni koraki v
tej smeri (2. odst. 28. člena BU-Ia).
Če je treba v skladu z navedeno uredbo poslati iz ene države članice v drugo državo članico
pisanje o začetku postopka ali drugo enakovredno pisanje, se na podlagi 3. odst. 28. člena BUIa namesto 2. odst. 28. člena BU-Ia uporabi 19. člen Uredbe o vročanju. Če se Uredba o
vročanju ne uporablja, se uporabi člen 15 Haaške konvencije z dne 15. novembra 1965 o
vročitvi sodnih in zunajsodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini, če je treba
pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje poslati v tujino v skladu z navedeno
konvencijo (4. odst. 28. člena BU-Ia).
V zvezi z nastopom litispendence BU-Ia v 32. členu določa, da se šteje, da je sodišče začelo
postopek:
a) v trenutku, ko je pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje vloženo pri sodišču,
če tožnik pozneje ni opustil dejanj, ki bi jih moral opraviti v zvezi z vročitvijo pisanja
tožencu, ali

815

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/ds_docs_sl.htm.

816

Uredba (EU) št. 1215/2012 z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju

sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (prenovitev) – Bruselj I – prenovitev.
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b) če je treba vročiti pisanje še pred vložitvijo na sodišče, v trenutku, ko ga prejme organ, ki
je odgovoren za vročitev, če tožnik pozneje ni opustil dejanj, ki bi jih moral opraviti v zvezi
z vložitvijo pisanja pri sodišču.
Organ, pristojen za vročitev, iz točke (b) je prvi organ, ki prejme pisanja, ki jih je treba vročiti.
Sodišče ali organ, ki je pristojen za vročitev zabeleži datum vložitve pisanja o začetku postopka
oziroma enakovredno pisanje ali datum prejema pisanj, ki jih je treba vročiti.
V zvezi z odpravo eksekvature je treba zlasti opozoriti na določbo 2. odst. 42. člena BU-Ia v
skladu s katero mora vlagatelj za namene izvršitve sodne odločbe o začasnih ukrepih, vključno
z ukrepi zavarovanja, izdane v drugi državi članici, v državi članici, predložiti organu,
pristojnemu za izvršitev:
a) izvod sodne odločbe, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za potrditev njegove verodostojnosti;
b) potrdilo, ki je izdano v skladu s členom 53 in vsebuje opis ukrepa ter potrjuje, da je:


sodišče pristojno za odločanje o glavni stvari;



sodna odločba izvršljiva v državi članici izvora, in

c) dokaz o vročitvi sodne odločbe, če je bil ukrep odrejen, ne da bi bil toženec vabljen pred
sodišče.817
V primeru, ko se zahteva izvršitev sodne odločbe, izdane v drugi državi članici, se potrdilo,
izdano v skladu s členom 53, osebi, zoper katero se zahteva izvršitev, vroči pred prvim izvršilnim
ukrepom. Potrdilu je priložena sodna odločba, če mu še ni bila vročena (43. člen BU-Ia).
Razlog za zavrnitev priznanja po 45. členu BU-Ia je tudi primer, če je bila sodna odločba izdana
v odsotnosti toženca, če tožencu ni bilo vročeno pisanje o začetku postopka ali
enakovredno pisanje pravočasno in na tak način, da bi lahko pripravil obrambo, razen če
toženec ni začel postopka za izpodbijanje sodne odločbe, čeprav je imel to možnost.

5.2.2 Uredba (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15.
maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih

817

Podrobneje o izvršitvi začasnih ukrepov glej pri Možina, Evropsko civilno procesno pravo, str. 1109.
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računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in
gospodarskih zadevah818
V skladu z Uredbo o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov, se morajo nalog za
zamrznitev, vsi dokumenti, ki jih upnik predloži sodišču v državi članici izvora, in potrebni
prevodi dolžniku vročiti nemudoma po izvedbi naloga. Sodišče bi moralo imeti diskrecijsko
pravico, da priloži vse morebitne dodatne dokumente, na podlagi katerih je sprejelo svojo
odločitev in ki bi jih lahko dolžnik potreboval za uveljavljanje pravnih sredstev, kot so dobesedni
prepisi morebitnega zaslišanja (tč. 31 preambule).
Dolžniku mora biti na voljo pravno sredstvo, če mu nalog in izjava o zamrznitvi nista bila
vročena, kot je določeno v tej uredbi, ali če dokumenti, ki so mu bili vročeni, niso izpolnjevali
jezikovnih zahtev, določenih v tej uredbi. Tem pravnim sredstvom pa se ne bi smelo ugoditi,
če se neizpolnitev obveznosti vročitve ali prevoda odpravi v določenem roku. Da bi se odpravila
neopravljena vročitev, bi moral upnik pri organu, ki je v državi članici izvora pristojen za
vročitev, podati zahtevo za vročitev ustreznih dokumentov po priporočeni pošti dolžniku ali pa
bi moral, če se je dolžnik strinjal, da dokumente dvigne na sodišču, sodišču zagotoviti potrebne
prevode dokumentov. Taka zahteva ne bi smela biti potrebna, če je bila neizpolnitev obveznosti
vročitve že drugače odpravljena, na primer če je sodišče v skladu z nacionalnim pravom
vročitev uvedlo na lastno pobudo (tč. 32. preambule).
Upnik lahko zahteva izdajo naloga za zamrznitev pred začetkom postopka o glavni stvari. Če
je upnik vložil vlogo za izdajo naloga za zamrznitev pred začetkom postopka v glavni stvari,
začne ta postopek in sodišču, pri katerem je bila vložena vloga za izdajo naloga za zamrznitev,
predloži dokazilo o takem začetku bodisi v 30 dneh od datuma, ko je vlogo vložil, bodisi v 14
dneh od datuma izdaje naloga, kar je pozneje. Sodišče lahko ta rok na zahtevo dolžnika tudi
podaljša, na primer zato, da strankama omogoči dogovor o poravnavi glede zahtevka, pri
čemer obe stranki o tem obvesti (1. odst. 10. člena).
Šteje se, da se postopek v glavni stvari začne:
a) v trenutku, ko je dokument o začetku postopka ali enakovreden dokument vložen pri
sodišču, pod pogojem, da upnik pozneje ne opusti ukrepov, ki bi jih moral sprejeti, da
bi omogočil vročitev dolžniku, ali
b) če je treba dokument vročiti še pred vložitvijo pri sodišču, v trenutku, ko ga prejme
organ, ki je odgovoren za vročitev819, pod pogojem, da upnik pozneje ne opusti
ukrepov, ki bi jih moral sprejeti, da bi omogočil vložitev dokumenta pri sodišču.
818

UL L 189, 27.06.2014. Uporablja se od 18. januarja 2017, razen 50. člena, ki se uporablja od 18.

julija 2016.
819

To je prvi organ, ki prejme dokumente, ki jih je treba vročiti.
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Praviloma upnik odgovarja za vsakršno škodo, ki jo dolžnik utrpi zaradi naloga za zamrznitev
po krivdi upnika, pri čemer dokazno breme nosi dolžnik. Krivda upnika pa se med drugim
predpostavlja, če se nalog prekliče ali se njegova izvršitev ustavi, ker upnik ni izpolnil svojih
obveznosti iz te uredbe bodisi v zvezi z vročitvijo ali prevodom dokumentov bodisi v zvezi z
odpravo neizpolnitve obveznosti vročitve ali prevoda (tč. d 2. odst. 13. člena).
28. člen ureja vročitev dolžniku. Nalog za zamrznitev, ostali potrebni dokumenti (iz. 5. odst.
28. člena)820 in izjava v skladu s členom 25 se vročijo dolžniku v skladu s tem členom.
Kadar ima dolžnik stalno prebivališče v državi članici izvora, se mu dokumenti vročijo v skladu
s pravom te države članice. Postopek vročitve sproži sodišče, ki je nalog izdalo, ali upnik –
odvisno od tega, kdo je v državi članici izvora odgovoren za sprožitev tega postopka – do konca
tretjega delovnega dne po dnevu prejema izjave v skladu s členom 25, ki dokazuje zamrznitev
zneskov.
Kadar ima dolžnik stalno prebivališče v državi članici, ki ni država članica izvora, sodišče, ki je
nalog izdalo, ali upnik – odvisno od tega, kdo je v državi članici izvora odgovoren za sprožitev
postopka vročitve – do konca tretjega delovnega dne po dnevu prejema izjave v skladu s
členom 25, ki dokazuje zamrznitev zneskov, potrebne dokumente v skladu s členom 29
posreduje pristojnemu organu države članice, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče. Ta organ
nemudoma sprejme potrebne ukrepe, s katerimi omogoči vročitev dokumentov dolžniku v
skladu s pravom države članice, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče.
Kadar je država članica, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče, edina država članica izvršitve,
se potrebni dokumenti posredujejo pristojnemu organu te države članice takrat, ko se
posreduje nalog v skladu s členom 23(3). V takem primeru ta pristojni organ sproži postopek
vročitve vseh dokumentov do konca tretjega delovnega dne po dnevu prejema ali izdaje izjave
v skladu s členom 25, ki dokazuje zamrznitev zneskov.
Pristojni organ mora o rezultatu vročitve dolžniku obvestiti sodišče, ki je nalog izdalo, ali upnika,
odvisno od tega, kdo je posredoval dokumente za vročitev.
Z vidika vročanja je pomembna je zlasti določba 4. odst. 28. člena, saj se v primeru kadar ima
dolžnik stalno prebivališče v tretji državi, vročitev opravi v skladu s predpisi o mednarodni
vročitvi, ki se uporabljajo v državi članici izvora.

820

Dolžniku se vročijo naslednji dokumenti, ki jim je po potrebi priložen prevod ali transliteracija, kot je

določeno v 1. odst. 49. člena:
a) nalog za zamrznitev z uporabo delov A in B obrazca iz 2. in 3. odst. 19. člena,
b) vloga za izdajo naloga za zamrznitev, ki jo je upnik predložil sodišča,
c) kopije vseh dokumentov, ki jih je upnik predložil sodišču za pridobitev naloga.
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Kadar nalog za zamrznitev zadeva več kot eno banko, se dolžniku v skladu s tem členom vroči
le prva izjava v skladu s 25. členom, ki dokazuje zamrznitev zneskov. O morebitnih naknadnih
izjavah v skladu s 25. členom se dolžnika nemudoma obvesti.
Pravilnost vročanja je lahko razlog za vložitev pravnega sredstva zoper nalog za zamrznitev.
Nalog za zamrznitev se na podlagi vloge dolžnika, naslovljene na pristojno sodišče države
članice izvora, prekliče ali, kadar je ustrezno, spremeni, če:
a) pogoji ali zahteve iz te uredbe niso bili izpolnjeni,
b) dolžniku v 14 dneh od zamrznitve njegovega računa oziroma računov niso bili vročeni
nalog, izjava v skladu s členom 25 in/ali ostali dokumenti iz člena 28(5),
c) dokumenti, ki so bili dolžniku vročeni v skladu s členom 28, ne izpolnjujejo jezikovnih
zahtev iz člena 49(1),
d) zamrznjeni zneski, ki presegajo znesek iz naloga, niso bili sproščeni v skladu s členom 27,
e) je bil zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom, v celoti ali delno
plačan,
f) je bil zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom, s sodno odločbo o
glavni stvari zavrnjen ali
g) je bila sodna odločba o glavni stvari ali sodna poravnava ali javna listina, katere izvršitev
je želel upnik zagotoviti z nalogom, razveljavljena ali odpravljena, odvisno od primera.
Pravnemu sredstvu, ki ga dolžnik vloži zaradi neopravljene vročitve (tč. b 1. odst. 33. člena)
se ugodi, razen če se prvotno neopravljena vročitev opravi v 14 dneh po tem, ko je bil upnik
obveščen o vlogi dolžnika za pravno sredstvo na podlagi točke (b) odstavka 1.
Uredba pa omogoča tudi odpravo napak pri vročanju. Saj se v primeru, če prvotno neopravljena
vročitev ni bila že opravljena na drugačen način, za presojo, ali se pravno sredstvo na podlagi
točke (b) odstavka 1 ugodi ali ne, šteje, da je opravljena:
a) če upnik vročitev dokumentov dolžniku zahteva od organa821, ki je na podlagi prava države
članice izvora pristojen za vročitev, ali

821

Organ, ki je na podlagi prava države članice izvora pristojen za vročitev, na zahtevo upnika nemudoma

vroči dokumente dolžniku po priporočeni pošti s potrdilom o prejemu na naslov, ki ga dolžnik navede v
skladu z 5. odst. 33. člena.
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b) kadar je upnik v svoji vlogi za pravno sredstvo navedel, da se strinja, da dokumente dvigne
na sodišču države članice izvora822, in kadar je bil za zagotovitev prevodov odgovoren
upnik, če slednji temu sodišču posreduje prevode, potrebne v skladu s členom 49(1).
Kadar je za sprožitev postopka vročitve dokumentov iz člena 28 odgovoren dolžnik, se lahko
prvotno neopravljena vročitev opravi le, če upnik dokaže, da je sprejel vse potrebne ukrepe, s
katerimi bi omogočil prvotno vročitev dokumentov.
Države članice do dolžne do 18. julija 2016 med drugim sporočiti tudi kateri organ ali organi
so pristojni za sprejem, posredovanje in vročitev naloga za zamrznitev in drugih dokumentov
v skladu s to uredbo (točka 14 člena 4) – tč. e 1. odst. 50. člena.

5.2.3 Uredba (EU) št. 606/2013 z dne 12. junija 2013 o vzajemnem
priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah823
Uredba ob upoštevanju cilja preprostosti in hitrosti določa uporabo preprostih in hitrih metod
uradnega obveščanja osebe, ki povzroča tveganje, s stopnjami postopka. Te posebne metode
uradnega obveščanja se morajo uporabljati le za namene te uredbe zaradi posebne narave
njenega predmeta urejanja in ne bi smele pomeniti precedensa za druge instrumente v civilnih
in gospodarskih zadevah ter ne bi smele vplivati na katere koli obveznosti države članice v
zvezi z vročanjem sodnih in izvensodnih dokumentov v civilnih zadevah v tujini, ki izhajajo iz
dvostranskih ali večstranskih dogovorov, sklenjenih med to državo članico in tretjo državo (tč.
26 preambule).
Uredba ureja pravila za preprost in hiter mehanizem priznavanja zaščitnih ukrepov, ki jih
odredijo države članice v civilnih zadevah (1. člen). Uredba se uporablja za čezmejne primere.
Primer pa se šteje za čezmejnega, kadar se priznanje zaščitnega ukrepa, izdanega v eni državi
članici, zahteva v drugi državi članici (2. odst. 2. člena).
Uredba odpravlja eksekvaturo saj predvideva, da se zaščitni ukrep, ki se odredi v državi članici,
v drugih državah članicah prizna brez kakršnega koli posebnega postopka in je izvršljiv brez
razglasitve izvršljivosti.

822

Dolžnik mora v svoji vlogi za pravno sredstvo na podlagi točk (b) in (c) odstavka 1 člena 33 navesti

naslov, na katerega se pošljejo dokumenti in prevodi iz 28. člena, ali pa navede, da se strinja, da
dokumente dvigne na sodišču države članice izvora.
823

UL EU L 181/4 z dne 29.6.2013, ki se uporablja od 11. januarja 2015.
261

Uredba izrecno omogoča, da se lahko potrdilo824 izda tudi, če je bil ukrep odrejen v
nenavzočnosti, vendar le, če je bil osebi, ki povzroča tveganje, vročen dokument o začetku
postopka ali enakovreden dokument ali če je bila, kadar je to ustrezno, v skladu s pravom
države članice izvora kako drugače obveščena o začetku postopka pravočasno in na tak način,
ki tej osebi omogoča pripravo njene obrambe (3. odst. 6. člena).

5.2.4 Uredba (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega
naloga za izvršbo nespornih zahtevkov (Uredba EIN)825
Uredba o vročanju je povezana tudi z Uredbo EIN. Namen Uredbe EIN je uvedba evropskega
naloga za izvršbo za nesporne zahtevke, da bi z določitvijo minimalnih standardov omogočili
prost pretok sodb, sodnih poravnav in javnih listin po vseh državah članicah brez vsakršnih
vmesnih postopkov, ki bi jih bilo treba opraviti v državi članici izvršbe pred priznanjem in
izvršitvijo (1. člen). Treba je namreč uvesti minimalne standarde za postopke, ki vodijo do
sodbe, da bi zagotovili obveščenost dolžnika o postopkih, ki jih je sodišče uvedlo proti njemu,
o zahtevah za njegovo aktivno sodelovanje v postopkih za ugovarjanje zahtevku in o posledicah
njegovega nesodelovanja, in sicer pravočasno in na tak način, ki mu omogoča pripraviti
obrambo (tč. 12 preambule).
Uredba EIN se uporablja za sodbe, sodne poravnave in javne listine o nespornih zahtevkih.
Zahtevek se šteje za nespornega, če:
a) se je dolžnik izrecno strinjal z njim s pripoznanjem ali s poravnavo, ki jo je potrdilo
sodišče ali je bila sklenjena pred sodiščem med postopkom, ali
b) mu dolžnik med sodnim postopkom ni nikoli ugovarjal skladno z ustreznimi
postopkovnimi pravili na podlagi zakonodaje države članice izvora, ali
c) dolžnik ni bil navzoč ali zastopan na obravnavi sodišča glede navedenega zahtevka po
tem, ko je na začetku ugovarjal zahtevku med sodnim postopkom, če tako ravnanje
pomeni tiho pripoznanje zahtevka ali dejstev, ki jih je navedel upnik v skladu z
zakonodajo države članice izvora, ali
d) se je dolžnik izrecno strinjal z njim v javni listini.
Sodba o zahtevku, ki je nesporen v smislu člena tč. b in c. 1. odst. 3. člena se torej lahko potrdi
kot evropski izvršilni nalog samo, če je sodni postopek v državi članici izvora izpolnjeval
postopkovna pravila, kot so določena v III. poglavju Uredbe EIN (12. člen Uredbe EIN). To
824

Organ izdajatelj države članice izvora na zahtevo zaščitene osebe izda potrdilo na večjezičnem

standardnem obrazcu, pripravljenem v skladu z 19. členom, ki vključuje informacije iz 7. člena, ki določa
vsebino potrdila.
825

OJ L 143/15 z dne 30.4.2004.
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pomeni, da pride do preverjanja minimalnih procesnih standardov le v primerih, ko gre za
izdajo sodb na podlagi pasivnosti strank (npr. zamudna sodba po 318. členu ZPP).826

5.2.4.1 Minimalni postopkovni standardi
V III. poglavju uredba EIN ureja minimalne standarde na področju vročanja. Primarno je treba
izpostaviti, da v skladu s tč. 13 preambule Uredbe EIN noben način vročanja, ki temelji na
pravni fikciji glede izpolnjevanja teh minimalnih standardov, ne more šteti kot zadosten za
potrditev sodbe kot evropskega naloga za izvršbo. Sodba, ki je bila izdana na podlagi fikcije
vročitve se torej ne more potrditi kot evropski nalog za izvršbo. Za vse načine vročanja, naštete
v členu 13 in členu 14, je značilna bodisi popolna gotovost (člen 13) ali zelo visoka stopnja
verjetnosti (člen 14), da je vročeni dokument dosegel naslovljenca. V drugi kategoriji se sodbo
potrdi kot evropski nalog za izvršbo samo, če ima država članica izvora vzpostavljen ustrezen
mehanizem, ki omogoča dolžniku zoper sodbo vložiti pravno sredstvo pod pogoji, določenimi
v členu 19, v tistih izjemnih primerih, ko dokument ne doseže naslovljenca kljub temu, da se
je ravnalo v skladu s členom 14.
Navedeni minimalni postopkovni standardi za vročanje so ekvivalent razlogu za zavrnitev
priznanja tuje sodbe v postopku eksekvature po točki b. 1. odst. 45. člena BU Ia – kršitev
načela kontradiktornosti (gre za zavrnitev priznanja in izvršitve tuje sodne odločbe, ker pisanje
o začetku postopka ali enakovredno pisanje, npr. tožba, sklep o izvršbi na podlagi verodostojne
listine, tožencu ali sploh ni bilo vročeno ali pa mu ni bilo vročeno pravočasno, da bi lahko
pripravil svojo obrambo).827
Uredba EIN namreč loči med vročitvijo z dokazilom o dolžnikovem prejemu (13. člen) in
vročitvijo brez dokazila o dolžnikovem prejemu (14. člen). Pri tem je treba izpostaviti, da sta
oba navedena načina vročanja enakovredna, kar pomeni, da ni treba najprej vročati osebno in
šele, če je osebna vročitev ni bila uspešna, je dopustna neosebna vročitev (npr. 140 – 143.
člen ZPP).828
Smisel ureditve minimalnih postopkovnih standardov v Uredbi EIN je torej v tem, da se ugotovi
ali je sodbo slovenskega sodišča mogoče potrditi kot evropski izvršilni nalog.829

826

Prim. Nunner-Krautgasser, Mindeststandards der Zustellung, Nebra, strokovno gradivo, Ljubljana

2006, str. 14. Enako Rijavec, Postopek potrditve Evropskega izvršilnega naslova, Podjetje in delo, 2007,
št. 5, str. 791.
827

Nunner-Krautgasser, Mindeststandards der Zustellung, str. 14.

828

Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 182.

829

Določbe o vročanju po Uredbi EIN torej ne prevladajo nad domačo ureditvijo vročanja (npr. po ZPP).

- Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 182.
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5.2.4.1.1 Vročitev z dokazilom o dolžnikovem prejemu (osebna vročitev)
Listina o začetku postopka ali enakovredna listina830 se lahko vroči dolžniku na enega
od naslednjih načinov:
a) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo o prejemu, vključno z datumom prejema, ki
ga podpiše dolžnik831;
b) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje dokument, podpisan s strani pristojne osebe, ki je
opravila vročitev, z navedbo, da je dolžnik prejel listino ali je brez pravne utemeljitve
zavrnil njen sprejem, ter datum vročitve;
c) s poštno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo o prejemu, vključno z datumom prejema, ki
ga dolžnik podpiše in vrne;
d) z vročitvijo preko elektronskega sredstva prenosa, kot je telefaks ali e-pošta, ki jo
potrjuje potrdilo o prejemu, vključno z datumom prejema, ki ga dolžnik podpiše in vrne.
Vsi sodni pozivi na sodno obravnavo se lahko vročijo dolžniku v skladu z 1. odst. 13. člena ali
ustno na prejšnji sodni obravnavi o istem zahtevku in se zapišejo v zapisniku te prejšnje sodne
obravnave.832

5.2.4.1.2 Vročitev brez dokazila o dolžnikovem prejemu (nadomestna vročitev)
Vročitev listine o začetku postopka ali enakovredne listine in vseh sodnih pozivov na sodno
obravnavo dolžniku se lahko opravi tudi na enega od naslednjih načinov:
a) z osebno vročitvijo na osebnem naslovu dolžnika osebam, ki živijo v istem
gospodinjstvu kot dolžnik ali so tam zaposlene;
b) v primeru samozaposlenega dolžnika ali pravne osebe z osebno vročitvijo v poslovnih
prostorih dolžnika osebam, ki jih zaposluje dolžnik;
c) z oddajo listine v poštni nabiralnik dolžnika;
d) z deponiranjem listine na poštnem uradu ali pri pristojnem javnem organu in oddajo
pisnega obvestila o tem deponiranju v poštni nabiralnik dolžnika, če pisno obvestilo

830

V bistvu gre za prvo pisanje, ki pomeni začetek postopka.

831

Ekvivalent tej določbi je osebna vročitev iz 142. člena ZPP.

832

Takšno možnost dopušča tudi slovensko pravo. – Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, zakon s

komentarjem, 1. knjiga, str. 540.
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jasno označuje naravo listine kot sodne listine ali pravni učinek pisnega obvestila kot
izvršitev vročitve in začetek teka rokov;
e) s poštno vročitvijo brez dokazila na podlagi odstavka 3, ko ima dolžnik svoj naslov v
državi članici izvora;
f) z elektronskimi sredstvi prenosa, ki jih potrdi avtomatska potrditev oddaje, če je dolžnik
to metodo vročanja izrecno sprejel vnaprej.
Nadomestna vročitev pa ni sprejemljiva, če dolžnikov naslov ni poznan z gotovostjo (2. odst.
14. člena).

Vročitev na podlagi tč. a) do d), se potrdi z:
a) dokumentom, podpisanim s strani pristojne osebe, ki je opravila vročitev, z navedbo:
(i) uporabljenega načina vročitve; in
(ii) datuma vročitve; in
(iii) kadar je bila listina vročena drugi osebi in ne dolžniku, imena te osebe in njenega
razmerja do dolžnika; ali
b) potrdilom o prejemu s strani osebe, ki ji je bila listina vročena, za namen odstavkov
1(a) in (b).

5.2.4.1.3 Vročilnica kot pogoj za potrditev EIN
Ne glede na način vročitve (po 13. ali 14. členu Uredbe EIN) je potrdilo o vročitvi (vročilnica)
predpostavka za potrditev sodbe kot EIN (tč. c 1. odst. 6. člena Uredbe EIN). Osebne oz.
nadomestne vročitve namreč ni mogoče dokazovati na drug način.833

5.2.4.1.4 Primeri ko veljavna vročitev po ZPP ne ustreza minimalnim postopkovnim
standardom po Uredbi EIN
Fiktivna vročitev
Kot že izpostavljeno, se kot EIN ne more potrditi sodba, ki je bila izdana v posledici fiktivne
vročitve (tč. 13 preambule).
Vročitev tudi ni sprejemljiva, če dolžnikov naslov ni poznan z gotovostjo (2. odst. 14. člena
Uredbe EIN).
833

Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 189 in tam citirana dela.
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To praktično pomeni, da minimalnim standardom iz Uredbe EIN tudi ne ustreza vročitev po 82.
členu ZPP (vročitev začasnemu zastopniku). V skladu z določbo 4. tč. 2. odst. 82. člena ZPP se
namreč toženi stranki postavi začasni zastopnik, če je prebivališče ali sedež tožene stranke
neznan, pa tožena stranka nima pooblaščenca oz. če je tožena stranka ali njen zakoniti
zastopnik, ki nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji, v tujini in se ni mogla opraviti vročitev
(5. tč. 2. odst. 82. člena ZPP).
Toženo stranko se v teh primerih »obvesti« z nabitjem na sodno desko in objavo v Uradnem
listu RS (84. člen ZPP). V tem primeru se torej dolžnikovo vedenje o postopku fingira, kar ni v
skladu z minimalnimi standardi Uredbe EIN.834
Enaka logika velja tudi za vročitev na oglasno desko v primeru spremembe naslova po 2. odst.
145 člena ZPP. Stranka oz. njen zakoniti zastopnik imata do vročitve odločbe druge stopnje, s
katero se konča postopek dolžnost, da v primeru spremembe naslova, le-to takoj sporočita
sodišču. Če temu ne sledita, odredi sodišče, da naj se vse nadaljnje vročitve v pravdi za to
stranko opravljajo tako, da se pisanje pritrdi na sodno desko. Vročitev velja za opravljeno po
preteku osmih dni, odkar je bilo pisanje pritrjeno na sodno desko. Tudi v tem primeru gre za
obvestitev po fikciji.835
Gotovost dolžnikovega naslova je lahko težava tudi v primeru izdaje zamudne sodbe. V skladu
318. členom ZPP sodišče v primeru, če toženec v roku 30 dni od vročitve tožbe ne odgovori na
tožbo, izda (ugodilno) zamudno sodbo, če so izpolnjene naslednje predpostavke:
-

da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor,

-

da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji odstavek 3. člena
ZPP),

-

da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v tožbi,

-

da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki jih je
predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana.

V primeru neodpravljive nesklepčnosti tožbe pa bo sodišče izdalo zavrnilno zamudno sodbo (4.
odst. 318. člena ZPP).
V praksi sodišče vroča tožencu tožbo na naslov, ki ga navede tožnik v tožbi. Če se vrne pisanje
z oznako »ni dvignil« pa sodišče šteje, da je bila vročitev veljavno opravljena. V teh primerih
sodišče (če so izpolnjene druge predpostavke) izda zamudno sodbo in naslova tožene stranke
834

Stein, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen tritt in Kraft – Aufruf zu

einer nüchternen Betrachtung, str. 188; Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 195.
835

Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 196.
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ne preverja. Da pisanje tožencu ni bilo vročeno na pravi naslov se zato največkrat ugotovi šele
v postopku s pravnimi sredstvi. Zato ni jasno, kako bi naj sodišča preverjala in zadostila
predpostavki iz 14. člena Uredbe EIN, da je dolžnikov naslov znan z gotovostjo.836
Mora pa sodišče izvora v postopku potrditve EIN pri organu ali osebi, ki je opravila vročitev,
preveriti, ali je bila vročitev gotovo opravljena na dolžnikovem naslovu.837
Oviro za potrditev odločbe kot EIN lahko predstavlja tudi vročitev po določbi 2. odst. 140. člena
ZPP (nadomestna vročitev na delovnem mestu). V skladu z določbo tč. b 1. odst. 14. člena
Uredbe o EIN se namreč lahko vročitev v primeru samozaposlenega dolžnika ali pravne osebe
opravi tudi z osebno vročitvijo v poslovnih prostorih dolžnika osebam, ki jih zaposluje dolžnik.
2. odst. 140. člena pa določa, da se v primeru nadomestne vročitve na delovnem mestu, če
tistega, ki naj se mu vroči, ni najti tam oziroma se nahaja na delovnem mestu, do katerega
vročevalci zaradi organiziranosti delovnega procesa nimajo dostopa, pisanje vroči osebi,
pooblaščeni za sprejemanje pošte, ki je pisanje dolžna sprejeti, ali osebi, ki je zaposlena na
tistem mestu, če v to privoli. Če se vročitev opravi na zgoraj opisan način se lahko odločba
potrdi kot EIN le, če je toženec samozaposlena oseba838 (v smislu Uredbe o EIN). Galič
poudarja, da je treba pojem delovnega mesta presojati v vsakem konkretnem primeru glede
na organizacijo dela.839
V skladu z določbo 133. člena ZPP pa se lahko podjetnikom posameznikom vroča tudi tako, da
se pisanje izroči osebi, ki je pooblaščena za sprejem, ali delavcu, ki je v pisarni oziroma v
poslovnem prostoru ali na sedežu. Če gre za prvo pisanje (pisanje o začetku postopka v smislu
Uredbe EIN) se mora podjetniku posamezniku, ki je fizična oseba vročitev opraviti v skladu z
določbo 142. člena ZPP (osebna vročitev). Zato v primeru, ko je treba pisanje podjetniku
posamezniku vročiti osebno in se vroča po določbi 133. člena ZPP, takšna vročitev ni skladna
z zahtevami Uredbe EIN.840

A contrario torej minimalnim postopkovnim standardom po Uredbi EIN ustrezajo naslednji
načini vročitve:
-

osebna vročitev tožencu po 1. odst. 142. člena ZPP (je skladna z tč. a in c 1. odst. 13.
člena Uredbe EIN),

836

To izpostavljata tudi Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 195.

837

Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, str. 51.

838

Samozaposlene osebe (Selbstständiger, self-employed debtor) so samostojni podjetniki in

predstavniki svobodnih poklicev. – Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 610;
839

Galič v Ude et al., Pravdni postopek, 1. knjiga, str. 561.

840

Rijavec v Ude et al., Pravdni postopek, 1. knjiga, str. 544.
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-

osebna vročitev v primeru odklonitve sprejema iz 144. člena ZPP (je skladna z tč. b 1.
odst. 13. člena Uredbe EIN),

-

vročitev v hišni ali izpostavljenem predalčnik na naslovu stanovanja – 1. odst. 141.
člena ZPP (je skladna z zahtevo iz tč. d 1. odst. 14. člena Uredbe EIN, če pisno obvestilo
jasno označuje naravo listine kot sodne listine841),

-

nadomestna vročitev kateremu od odraslih članov gospodinjstva toženca po 1. odst.
140. člena ZPP (je skladna z tč. a 1. odst. 14. člena Uredbe EIN),

-

nadomestna vročitev na delovnem mestu tistega, ki naj se mu vroči, pa tega ni najti
tam in se pisanje vroči osebi, ki je zaposlena na tistem mestu, ob predpostavki, da ga
hoče sprejeti – 2. odst. 140. člena ZPP (je skladna le, če gre za samozaposleno osebo
oz. samostojnega podjetnika posameznika),

-

vročitev pravni osebi po prvem odstavku 133. člena ZPP (je skladna s tč. b 1. odst. 14.
člena Uredbe EIN),

Če je bila vročitev na kateri od zgoraj naštetih načinov opravljena v skladu z določbo 137. in
138. člena ZPP opravljena zastopniku ali pooblaščencu toženca prav tako ustreza minimalnim
postopkovnim standardom vročanja po 15. členu Uredbe EIN.

5.2.4.1.5 Ozdravitev (konvalidacija) napak pri vročanju
Če postopki v državi članici izvora niso bili v skladu s postopkovnimi pravili, kot so določena v
členih 13 do 17 Uredbe EIN, se taka neskladnost popravi in se sodba lahko potrdi kot evropski
nalog za izvršbo, če:
a) je bila sodba vročena dolžniku v skladu s pravili na podlagi člena 13 ali člena 14, in
b) je dolžnik imel možnost zoper sodbo vložiti pravno sredstvo iz vseh razlogov in je bil
dolžnik ustrezno obveščen v sodbi ali skupaj s sodbo o postopkovnih pravilih za vložitev
pravnega sredstva, vključno z imenom in naslovom institucije, pri kateri se mora vložiti,
in, kjer je primerno, rokom za to, in
c) dolžnik zoper sodbo ni vložil pravnega sredstva v skladu z ustreznimi postopkovnimi
pravili (1. odst. 18. člena Uredbe EIN).

Pomanjkljivost pri vročanju po 13. oz. 14. členu Uredbe EIN pa lahko ozdravi (in je
torej sodbo mogoče potrditi kot EIN), če ravnanje dolžnika v sodnem postopku

841

Pri nas navedeno izhaja že iz same pisemske ovojnice, ki mora biti v skladu z zahtevami Pravilnika o

ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku, kjer je že na prvi pogled jasno, da gre za sodno
pisanje.
268

dokazuje, da je osebno pravočasno prejel listino, ki jo je bilo treba vročiti, da je lahko
pripravil svojo obrambo (2. odstavek 18. člena Uredbe EIN).
18. člen Uredbe EIN torej relativizira pomen minimalnih postopkovnih standardov, saj omogoča
ozdravitev (konvalidacijo) kršitve minimalnih postopkovnih standardov, ko varstvo dolžnika ni
več upravičeno (ker se dolžnik ne odloči izkoristiti pravnih sredstev, ki jih sicer ima na voljo).842
Upoštevaje navedeno se torej zamudna sodba lahko potrdi kot EIN v primerih iz 18. člena
Uredbe EIN (ker dolžnik ni vložil pravnega sredstva, ki ga sicer ima na voljo).
Uredba EIN pa zahteva možnost pritožbe iz vseh razlogov, kar pomeni, da slovenska
ureditev zamudne sodbe tej predpostavki ne ustreza, saj so v skladu z določbo 2. odst. 338.
člena ZPP, razlogi za izpodbijanje zamudne sodbe omejeni. Drugače velja v primerih pravnega
sredstva zoper sklep o izdaji plačilnega naloga (435. člen ZPP) oz. zoper sklep o izvršbi na
podlagi verodostojne listine. Ugovor je namreč možno vložiti iz vseh razlogov, zato lahko (ob
upoštevanju predpostavk iz Uredbe EIN) pride do konvalidacije in se odločba potrdi kot EIN.843

5.2.4.1.6 Minimalni standardi za pravno sredstvo v izjemnih primerih (19. člen)
Dodatno omejitev za potrditev sodbe kot EIN predstavlja 19. člen Uredbe EIN. Tudi, če so
izpolnjeni vsi predhodno določeni minimalni postopkovni standardi (členi 13. - 18.) se sodba
ne more potrditi kot EIN, če niso izpolnjeni dodatni pogoji iz 19. člena Uredbe EIN.
Sodba se namreč lahko potrdi kot evropski nalog za izvršbo samo, če je dolžnik po zakonodaji
države članice izvora upravičen zoper sodbo vložiti pravno sredstvo, kadar:
a)
(i)

je bila listina o začetku postopka ali enakovredna listina ali, kjer je to primerno,
poziv na sodno zaslišanje, vročen na enega od načinov, ki jih določa člen 14, in

(ii)

vročitev brez njegove krivde ni bila opravljena pravočasno, da bi mu omogočila
pripraviti svojo obrambo,

ali
b) je višja sila ali so izredne okoliščine preprečile dolžniku, da bi brez njegove krivde ugovarjal
zahtevku, če v obeh primerih nemudoma ukrepa.

842

Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 620.

843

Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 204.
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Ta člen pa ne posega v možnost držav članic, da omogočijo uveljavljanje pravnega sredstva
zoper sodbo pod ugodnejšimi pogoji, kot so tisti, ki jih predvideva Uredba EIN.
Ker uredba pravnega sredstva podrobneje ne ureja, je to prepuščeno pravnemu redu
posamezne države članice. Takšno pravno sredstvo je npr. v nemškem pravu vrnitev v prejšnje
stanje (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, par. 233 nZPO) ali pa ugovor zoper zamudno
sodbo (Einspruch, par. 338 nZPO).844 V Avstriji je takšno pravno sredstvo npr. vrnitev v prejšnje
stanje, ko gre za primere izdaje zamudnih sodb (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen

Stand, par. 146 aZPO), v primeru nezakonite vročitve v primeru plačilnega naloga ali naloga
za plačilo menice je takšno pravno sredstvo predlog za ponovno vročitev sodne odločbe (Antrag
auf neuerliche Zustellung der Entscheidung), pritožba proti zamudni sodbi (Berufung, par. 461
aZPO. V slovenskem pravu bi lahko za takšno pravno sredstvo šteli predlog za vrnitev v prejšnje
stanje (116. člen ZPP) in obnovo postopka (394. člen ZPP).845

5.2.5 Uredba (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi
postopka za evropski plačilni nalog (Uredba EPN)846
Že iz preambule Uredbe EPN (tč. 19) izhaja, da je zaradi razlik v civilnih postopkih med
državami članicami in predvsem v pravilih, ki urejajo vročanje pisanj, treba določiti posebno in
podrobno opredelitev minimalnih standardov, ki naj se uporabljajo v postopku za evropski
plačilni nalog. Zlasti se noben način, ki temelji na pravni domnevi o izpolnitvi teh standardov,
ne bi smel šteti kot zadosten za vročitev evropskega plačilnega naloga. Tudi Uredba EPN torej
izključuje fiktivne vročitve.
Evropski plačilni nalog (EPN) se izda na posebnem standardnem obrazcu (obrazec E) praviloma
v roku 30 dni od predložitve vloge (1. odst. 12. člena Uredbe EPN).847 V EPN je treba toženo
stranko poučiti, da tožeči stranki plača znesek iz naloga ali v roku 30 dni od vročitve EPN vloži
ugovor na sodišče izvora.

844

Geiger v Zöller, Zivilprozessordnung mit Gerichtverfassungsgesetz, str. 2951.

845

Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 206 – 209, ki poudarjata, da je Slovenija Komisiji sicer kot

pravno sredstvo po 19. členu Uredbe EIN sporočila obnovo postopka, vendar je ta informacija
pomanjkljiva, saj je po ZPP možna zaradi zamude roka tudi vrnitev v prejšnje stanje po 116. členu ZPP.
846

OJ L 399 z dne 30.12.2006

847

V rok 30 dni se ne všteva čas, ki ga je tožeča stranka potrebovala za dopolnitev, popravek ali

spremembo vloge (2. odst. 12. člena Uredbe EPN).
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5.2.5.1 Minimalni postopkovni standardi za vročanje po Uredbi EPN
Iz vidika vročanja je pomembna zlasti določba 5. odst. 12. člena Uredbe EPN, saj mora sodišče
zagotoviti, da se EPN toženi stranki vroči v skladu z nacionalnim pravom na način, ki izpolnjuje
minimalne standarde iz členov 13, 14 in 15.
Podobno kot Uredba EIN tudi Uredba EPN loči med vročitvijo z dokazilom o prejemu s strani
tožene stranke (osebna vročitev) – 13. člen in vročitvijo brez dokazila o prejemu s strani tožene
stranke (nadomestna vročitev) – 14. člen.
Opozoriti je treba, da se v primeru, ko je treba EPN vročiti v Sloveniji, vročitev opravi s tistimi
načini vročanja, ki ustrezajo minimalnim postopkovnim standardom iz Uredbe EPN848, če se
vroča v tujino pa se uporabi Uredba o vročanju (27. člen). Če vročitev ni bila opravljena na
takšen način, vročitev ni veljavna.849
Pri neveljavni vročitvi lahko pride do dveh procesnih situacij:
a) vročitev ni veljavna, toženec pa je pravočasno vložil ugovor – v tem primeru, se bo
postopek nadaljeval v skladu z nacionalnimi civilnimi procesnimi pravili (npr. ZPP),
b) vročitev ni veljavna, toženec pa ugovora ne vloži – EPN se ne sme razglasiti za izvršljivega,
tožnik pa lahko predlaga ponovno vročitev (z upoštevanjem minimalnih postopkovnih
standardov).850

5.2.5.2 Vročitev z dokazilom o prejemu s strani tožene stranke
Evropski plačilni nalog se lahko toženi stranki vroči v skladu z nacionalnim pravom države, v
kateri se mora opraviti vročitev, na enega izmed naslednjih načinov:
a) z osebno vročitvijo s potrdilom o prejemu, ki vključuje datum prejema in ga podpiše
tožena stranka,
b) z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje dokument, podpisan s strani pristojne osebe, ki je
opravila vročitev, z navedbo, da je tožena stranka prejela pisanje ali da je brez
ustreznega razloga zavrnila njegov sprejem, ter z navedbo datuma vročitve,

848

Kateri načini vročitve so skladni z minimalnimi postopkovnimi standardi smo podrobneje obravnavali

še pri Uredbi EIN (glej poglavje 2.4.1.4).
849
850

Galič, Evropski plačilni nalog – med uredbo št. 1896/2006 in slovenskim pravom, str. 282.
Tako Kormann, Das neue Europäische Mahnverfahren im Vergleich zu den Mahnverfahren in

Deutschland und Ӧsterreich, str. 134-135; enako Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 288.
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c) z vročitvijo po pošti s potrdilom o prejemu, ki vključuje datum prejema ter ga tožena
stranka podpiše in vrne,
d) z vročitvijo v elektronski obliki, kot je na primer telefaks ali elektronska pošta, s
potrdilom o prejemu, ki vključuje datum prejema in ga podpiše in vrne tožena stranka.

5.2.5.3 Vročitev brez dokazila o prejemu s strani tožene stranke
Evropski plačilni nalog se toženi stranki lahko vroči v skladu z nacionalnim pravom
države, v kateri se mora opraviti vročitev, tudi na enega od naslednjih načinov:
a) z osebno vročitvijo na osebnem naslovu tožene stranke osebam, ki s toženo stranko
živijo v istem gospodinjstvu ali so tam zaposlene,
b) v primeru samozaposlene tožene stranke ali pravne osebe z osebno vročitvijo v
poslovnih prostorih tožene stranke osebam, ki so zaposlene pri toženi stranki,
c) z oddajo naloga v poštni nabiralnik tožene stranke,
d) z deponiranjem naloga na poštnem uradu ali pri pristojnem javnem organu in oddajo
pisnega obvestila o tem deponiranju v poštni nabiralnik tožene stranke, če pisno
obvestilo jasno označuje naravo pisanja kot sodnega pisanja ali pravni učinek pisnega
obvestila kot opravo vročitve in začetek teka rokov,
e) s poštno vročitvijo brez dokazila iz odstavka 3, če ima tožena stranka svoj naslov v
državi članici izvora,
f) v elektronski obliki z avtomatično potrditvijo dostave, če je tožena stranka to metodo
vročanja vnaprej izrecno sprejela.
Nadomestna vročitev po Uredbi EPN pa je nedopustna, če obstojijo kakršni koli dvomi glede
naslova tožene stranke (2. odst. 14. člena). Drugače kot Uredba EIN (ki govori o gotovosti
naslova) torej Uredba EPN izključuje dvom glede naslova toženca (zadostuje torej že
prepričanje).
Vročitev po odstavku 1(a) do (d) se potrdi:
a) z dokumentom, podpisanim s strani pristojne osebe, ki je opravila vročitev, z navedbo:
(i)
(ii)

uporabljenega načina vročitve,
datuma vročitve,

(iii)

če je bil nalog vročen drugi osebi namesto toženi stranki, imena te osebe in

in
njenega razmerja do tožene stranke
ali
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b) za namene odstavka 1(a) in (b) s potrdilom o prejemu s strani osebe, ki ji je bilo pisanje
vročeno.
Osebna in nadomestna vročitev po Uredbi EPN se lahko opravi tudi zastopniku tožene stranke
(15. člen).851
Za vse načine vročanja, navedene v členih 13 in 14, je značilna bodisi popolna gotovost (osebna
vročitev - člen 13) bodisi zelo visoka stopnja verjetnosti (nadomestna vročitev - člen 14), da
je vročeno pisanje dejansko prišlo v naslovnikove roke (tč. 20 preambule).
Za osebno vročanje določenim osebam, ki niso tožene stranke (zastopniki oz. pooblaščenci),
bi se na podlagi člena 14(1)(a) in (b) moralo šteti, da izpolnjuje zahteve navedenih določb
samo, če so te osebe evropski plačilni nalog dejansko sprejele/prejele (tč. 22 preambule).

5.2.5.4 Elektronsko vročanje po Uredbi EPN
Uredba EPN na več mestih izenačuje elektronsko vročitev z drugimi načini vročitve.

5.2.5.4.1 Elektronska vloga za EPN
Tako se lahko vloga za EPN predloži v papirni obliki ali prek kakršnih koli drugih komunikacijskih
sredstev, tudi elektronskih, ki se sprejemajo v državi članici izvora in ki so dostopna sodišču
izvora (5. odst. 7. člena Uredbe EPN). Oblika vloge se torej presoja po lex fori. Ker je obvezna
sestavina vsake vloge tudi podpis stranke oz. njenega zastopnika, se v primeru elektronske
vloge le-ta podpiše v skladu s členom 2(2) Direktive 1999/93/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis852. Podpis se prizna
v državi članici izvora in v zvezi z njim se ne sme zahtevati izpolnjevanje dodatnih pogojev (6.
odst. 7. člena Uredbe EPN). Takšnega elektronskega podpisa se ne zahteva, če na sodiščih
države članice izvora obstaja alternativni sistem elektronskega komuniciranja, ki je na voljo
določeni skupini vnaprej registriranih potrjenih uporabnikov ter omogoča identifikacijo teh
uporabnikov na varen način. Države članice obvestijo Komisijo o takih komunikacijskih
sistemih.

851

15. člen bi se moral uporabljati za primere, ko se tožena stranka ne more sama zastopati na sodišču,

kot v primeru pravne osebe, in ko osebo, ki jo zastopa, določa zakon, kot tudi v primeru, ko je tožena
stranka pooblastila drugo osebo, predvsem odvetnika, da jo zastopa v določenih sodnih postopkih v
zadevi. – tč. 22 preambule.
852

UL L 13, 19.1.2000.
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Praviloma gre za zaprte sisteme, kjer se mora vsak uporabnik predhodno registrirati na način,
da je možno zanesljivo ugotoviti identiteto uporabnika.
Kljub določbam ZPP, ki ureja elektronsko vlogo (105.b člen) pa oddaja elektronske vloge za
EPN v Sloveniji trenutno še ni mogoča. Elektronska vložitev tožbe ali npr. predloga za izdajo
plačilnega naloga v pravdnem postopku zaenkrat ni možna.853 Drugače je npr. v avstrijski
ureditvi, saj se v okviru spletnega komunikacijskega sistema webERV (web-basierte

Elektronische Rechtsverkehr) večina zahtevkov za plačilo v Avstriji obdela elektronsko v
poenostavljenem in hitrem postopku za izdajo plačilnega naloga.854 Tudi nemška ureditev v
okviru nZPO (kjer je urejen tudi posebni postopek za izdajo plačilnega naloga (Mahnverfahren)
dopušča elektronsko vložitev predloga za EPN. Obstajajo namreč različni vnaprej natisnjeni
obrazci za avtomatizirani postopek za izdajo plačilnega naloga in ročni postopek za izdajo
plačilnega naloga. Postopek za izdajo plačilnega naloga je v večini zveznih dežel avtomatiziran.
Praviloma gre za avtomatizirano obdelavo podatkov na vnaprej predpisanem obrazcu, v
nekaterih zveznih deželah pa je omogočena tudi spletna oddaja vloge (glej npr. spletni portal
855

Online-Mahnantrag856).

5.2.5.4.2 Osebno elektronsko vročanje
V skladu z določbo tč. d 1. odst. 13. člena se lahko EPN toženi stranki vroči v elektronski obliki.
Uredba EPN govori o vročitvi po telefaksu ali elektronski pošti, pri čemer mora potrdilo o vročitvi
(ki vključuje datum prejema) podpisati in vrniti tožena stranka. V nobenem primeru torej ne
pride v poštev vročitev po navadni elektronski pošti.

5.2.5.4.3 Nadomestno elektronsko vročanje

853

Spletni portal VSRS eSodstvo sicer omogoča elektronsko vlaganje nekaterih pisanj v elektronski obliki

(npr. nekatere vrste izvršb (v izvršilnih postopkih se od 10.2.2014 tudi sodna pisanja izdajajo in vročajo
v elektronski obliki odvetnikom in izvršiteljem), vložitev vlog in izdajo odločb v postopkih zaradi
insolventnosti ter vložitev zemljiškoknjižnih predlog in izdajo odločb v zemljiškoknjižnem postopku). https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.
854

Pravno

podlago

za

vzpostavitev

tega

sistema

predstavljajo

določbe

par.

89a

Gerichtsorganisationsgesetz ter Uredbe o elektronskem poslovanju (ERV Verordnung 2006, BGBl. II, št
481/2005 s spr.).
855

Informacija

je

dostopna

na

spletnem

portalu

ePravosodje

justice.europa.eu/content_order_for_payment_procedures-41-de-sl.do?member=1),
27.3.2016.
856

https://www.online-mahnantrag.de/omahn/Mahnantrag?_ts=6034304-

1459079111806&Command=start (zadnji dostop 27.3.2016).
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(https://e-

zadnji

dostop

Uredba EPN v tč. f 1. odst. 14. člena dopušča tudi nadomestno elektronsko vročitev, ko izrecno
določa, da se EPN toženi stranki lahko vroči v elektronski obliki z avtomatično potrditvijo
vročitve, če je tožena stranka to metodo vročanja vnaprej izrecno sprejela.

5.2.5.4.4 Ugovor zoper EPN
Ugovor zoper EPN mora tožena stranka vložiti pri sodišču izvora na standardnem obrazcu F, ki
mora biti tožencu vročen skupaj z EPN (1. odst. 16. člena).
Ugovor se lahko predloži bodisi v papirni obliki bodisi prek drugih sredstev komuniciranja
(vključno z elektronskimi), ki so sprejemljiva za državo članico izvora in dostopna sodišču izvora
(4. odst. 16. člena).
Enako kot velja za vlogo za EPN mora tudi tožena stranka (oz. njen zastopnik) podpisati v
primeri elektronskega ugovora v skladu s členom 2(2) Direktive 1999/93/ES. Podpis se prizna
v državi članici izvora in v zvezi z njim se ne sme zahtevati izpolnjevanje dodatnih pogojev.
Takšnega elektronskega podpisa ne zahteva, če in v tolikšni meri, kolikor na sodiščih države
članice izvora obstaja alternativni sistem elektronskega komuniciranja, ki je na voljo določeni
skupini vnaprej registriranih potrjenih uporabnikov ter omogoča identifikacijo teh uporabnikov
na varen način.

5.2.6 Uredba (ES) št. 861/2007 z dne 11. julija 2007 o uvedbi evropskega
postopka v sporih majhne vrednosti (Uredba SMV) 857
Namen Uredbe SMV je zlasti poenostavitev in pospešitev sodnih postopkov v čezmejnih
sporih majhne vrednosti ter znižanje njihovih stroškov ter tako zagotoviti alternativo
možnostim, ki obstajajo v skladu z zakoni držav članic, ki bodo ostale nespremenjene.
Uredba mora prav tako omogočiti lažje priznavanje in izvrševanje sodb, izdanih v okviru
evropskega postopka v sporih majhne vrednosti v drugi državi članici (8. točka preambule).
Mnoge države članice so uvedle poenostavljene civilne postopke za spore majhne vrednosti,
saj ni nujno, da se stroški, zamude in zapletenost, povezani s sodnim postopkom, zmanjšajo
sorazmerno z vrednostjo zahtevka. Ovire za hitro in ne predrago sojenje so večje v čezmejnih
zadevah. Iz teh razlogov je nujno uvesti evropski postopek v sporih majhne vrednosti. Cilj
takšnega evropskega postopka bi morala biti poenostavitev dostopa do pravnega varstva.

857

OJ L 199/1 z dne 31.7.2007.
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Izkrivljanje konkurence na notranjem trgu zaradi neravnovesja glede delovanja procesnih
sredstev, ki so na voljo upnikom v različnih državah članicah, povzroča potrebo po zakonodaji
Skupnosti, ki zagotavlja enake pogoje za dolžnike in upnike v vsej Evropski uniji. Pri določanju
stroškov za obravnavanje zahtevka v okviru evropskega postopka v sporih majhne vrednosti
bi bilo

treba nujno upoštevati načela enostavnosti, hitrosti in sorazmernosti (tč. 7 preambule).
Izpostaviti je treba, da je področje uporabe uredbe (2. člen) omejeno na čezmejne civilne in
gospodarske zadeve, ne glede na vrsto sodišča, kjer vrednost zahtevka brez vseh obresti,
stroškov in izdatkov ne presega 2.000 EUR v času, ko pristojno sodišče prejme obrazec
zahtevka. Ne uporablja se zlasti za davčne, carinske ali upravne zadeve ali odgovornost države
za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti („acta iure imperii“).

5.2.6.1 Vročanje po Uredbi SMV
Za potrebe celovite obravnave čezmejnega vročanja bomo izpostavili ureditev po uredbi SMV
zgolj v delih, ki se nanašajo na vročanje (bodisi stranke organu bodisi organa stranki).

5.2.6.1.1 Začetek postopka (4. člen)
Tožeča stranka začne evropski postopek v sporih majhne vrednosti z izpolnitvijo standardnega
obrazca zahtevka A iz Priloge I, ki ga vloži neposredno pri pristojnem sodišču po pošti ali s
katerim koli drugim načinom sporočanja, kot je telefaks ali elektronska pošta, ki je sprejemljiv
v državi članici, kjer se postopek začne.858 Obrazec zahtevka vključuje opis dokazil v podporo
zahtevku, po potrebi pa so mu priložene ustrezne dokazne listine.
Kadar je zahtevek izven področja uporabe te uredbe, sodišče o tem obvesti tožečo stranko.
Sodišče obravnava zahtevek v skladu z ustreznim procesnim pravom, ki se uporablja v državi
članici, v kateri teče postopek, razen če ga tožeča stranka ne umakne.

5.2.6.1.2 Predhodni preizkus vloge - dopolnitev vloge
Kadar sodišče meni, da podatki, ki jih je predložila tožeča stranka, niso dovolj jasni ali so
nezadostni, ali kadar vloga ni pravilno izpolnjena in razen če je zahtevek očitno neutemeljen
ali je vloga nedopustna, tožeči stranki omogoči dopolnitev ali popravek obrazca zahtevka ali

858

V Sloveniji tožbe v pravdnem postopku (tudi SMV) trenutno ni mogoče vložiti elektronsko.
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predložitev dodatnih podatkov ali listin, ali pa da vlogo umakne, pri čemer v ta namen določi
rok (Sodišče v ta namen uporabi standardni obrazec B iz Priloge II).
V primeru, ko je zahtevek očitno neutemeljen ali vloga nedopustna ali ko tožeči stranki ne uspe
dopolniti ali popraviti obrazca zahtevka v določenem času, se vloga zavrže (4. odst. 4. člena
Uredbe SMV).
Po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca zahtevka sodišče izpolni del I standardnega obrazca
za odgovore C iz Priloge III.
Sodišče izvod obrazca zahtevka in dokaznih listin, kjer je to ustrezno, skupaj z izpolnjenim
obrazcem za odgovore vroči toženi stranki v skladu s členom 13. Te listine se pošljejo v 14
dneh po prejemu pravilno izpolnjenega obrazca zahtevka.

5.2.6.1.3 Odgovor na tožbo
Tožena stranka poda odgovor v 30 dneh od vročitve obrazca zahtevka in obrazca za odgovore,
tako da izpolni del II standardnega obrazca za odgovore C in po potrebi doda ustrezne dokazne
listine ter vlogo vrne sodišču ali na drug primeren način brez uporabe obrazca za odgovore.
Sodišče mora v 14 dneh od prejema odgovora tožene stranke kopijo odgovora, skupaj z vsemi
ustreznimi dokaznimi listinami, poslati tožeči stranki (4. odst. 5. člena Uredbe SMV).
Če tožena stranka v svojem odgovoru trdi, da vrednost nedenarnega zahtevka presega
vrednost 2.000 EUR, sodišče v 30 dneh po tem, ko je odgovor poslan tožeči stranki, odloči, ali
zahtevek sodi na področje uporabe te uredbe. Take odločitve ni možno spodbijati ločeno. Vedno
ko vrednost presega 2.000 EUR se postopek ne nadaljuje po Uredbi SMV ampak po procesnih
pravilih države članice v kateri teče postopek. Po pravilih ZPP to praktično pomeni dve
možnosti, bodisi, da se bo postopek nadaljeval kot redni pravdni postopek859 bodisi se bo
nadaljeval po posebnih pravilih, ki veljajo v gospodarskih sporih majhne vrednosti860.
V skladu z Uredbo SMV pa lahko tožena stranka vloži tudi nasprotno tožbo (6. tč. 5. člena
Uredbe SMV).

859

V skladu z določbo 443. člena ZPP so SMV spori, v katerih se tožbeni zahtevek nanaša na denarno

terjatev, ki ne presega 2.000 EUR.
860

Vendar samo v primeru, če vrednost zahtevka ne presega 4.000 EUR. V skladu z določbo 495. člena

ZPP so namreč v postopku v gospodarskih sporih spori majhne vrednosti spori, v katerih se tožbeni
zahtevek nanaša na denarno terjatev, ki ne presega 4.000 eurov.
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Uredba SMV ureja tudi jezikovno klavzulo, saj lahko stranka zavrne sprejem listine, če ni
uradnem jeziku države članice naslovnice ali, če je v državi članici več uradnih jezikov, v
uradnem jeziku ali v enem izmed uradnih jezikov kraja, kjer naj se opravi vročitev ali kamor se
dokument pošlje ali jeziku, ki ga naslovnik razume (3. odst. 6. člena Uredbe SMV). Pri tem pa
upoštevaje sodno prakso sodišča EU (glej zadevo Weiss und Partner861), uredba SMV v 2. odst.
6. člena sodišču nalaga, da lahko zahteva prevod te listine le, če se prevod zdi potreben za
izdajo sodbe. A contrario, če gre za prevod listine, ki je potreben za izdajo sodbe bo sodišče
stranki svetovalo, da zagotovi prevod listine, ki se nato ponovno vroči nasprotni stranki.
Ker je postopek v sporih majhne vrednosti po svoji naravi pisni - sumaren postopek, se glavna
obravnava opravi le izjemoma. V luči pospešitve postopka je zato razumeti določbo 8. člen
Uredbe SMV, ki določa, da lahko sodišče izvede glavno obravnavo z video konferenco ali kakšno
drugo komunikacijsko tehnologijo, če so na voljo tehnična

sredstva.862

5.2.6.2 Posebnosti vročanja po Uredbi SMV
Drugače kot Uredba EIN in Uredba EPN, ki določata minimalne postopkovne standarde za
vročanje, Uredba SMV neposredno določa način vročitve, ki se uporablja za vročanje po tej
uredbi. Določba je smiselna, saj je cilj uredbe SMV pospešiti postopek in znižati stroške.
Listine se v skladu z določbo 13. člena Uredbe SMV vročajo s poštnimi storitvami s potrdilom
o prejemu, vključno z datumom prejema.
Če listin na ta način ni možno vročiti, se lahko vročitev v skladu s pravili nacionalnega prava
ali Uredbe o vročanju v skladu z enim izmed načinov, določenih v členu 13 ali 14 Uredbe (ES)
št. 805/2004 (Uredba EIN).863

5.2.6.3 Pravica do izjave in preskus sodbe
Kršitev pravice do izjave je za toženo stranko korigirana s posebnim pravnim sredstvom po 18.
členu Uredbe SMV (t.i. minimalni standardi za preskus sodbe).
Tožena stranka ima namreč pravico zahtevati preskus sodbe, izdane v evropskem postopku v
861

Zadeva C 14/07, sodba z dne 8.5.2008.

862

Na tem mestu je treba izpostaviti, da so npr. slovenska sodišča opremljena tako z sistemi za zvočno

snemanje kot videokonferenčnimi sistemi.
863

Enako Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 304.
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sporih majhne vrednosti pred pristojnim sodiščem države članice, ki je izdalo sodbo, če:
a)
(i)

sta bila obrazec zahtevka ali vabilo na glavno obravnavo vročena na način, kjer ni
dokaza o opravljeni osebni vročitvi, kakor je predvideno v členu 14 Uredbe (ES) št.
805/2004 (neučinkovita nadomestna vročitev), in

(ii)

vročitev brez njene krivde ni bila opravljena pravočasno, da bi ji omogočila pripraviti
obrambo,

ali
b) tožena stranka ni mogla ugovarjati zahtevku zaradi višje sile ali izrednih okoliščin, ki so
nastopile brez njene krivde,
pod pogojem, da v vseh navedenih primerih ravna brez odlašanja.
Kjer ni podan noben od zgoraj naštetih razlogov za pravno sredstvo, sodišče zavrne preskus,
sodba pa ostane v veljavi.
Če sodišče odloči, da je preskus utemeljen iz enega od zgoraj naštetih razlogov, je sodba v
evropskem postopku v sporih majhne vrednosti nična in neveljavna.
Za pravno sredstvo (vrsta, pristojnost, roki, itd.) gre, se presoja po nacionalnem pravu države
članice izvora.864

5.3 Konvencija o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (nova Luganska
konvencija)865
V zvezi z vročanjem je treba izpostaviti tudi povezavo držav podpisnic Luganske konvencije
(Norveška, Švica in Islandija) z EU, s katero se instrumenti, ki jih je uvedla bruseljska uredba
širijo tudi na države nečlanice EU.
Izpostaviti kaže zlasti določbo 26. člena, po kateri se bo sodišče po uradni dolžnosti izreklo za
nepristojno, če je toženec s stalnim prebivališčem v eni od držav, ki jih veže ta konvencija,
tožen v drugi državi, ki jo veže ta konvencija, in se ne spusti v postopek, razen če pristojnost
izhaja iz določb te konvencije.
Sodišče prekine postopek za toliko časa, dokler se ne ugotovi, da je bilo tožencu omogočeno
864

Ekart/Rijavec, Čezmejna izvršba v EU, str. 308.

865

OJ L 339, 21.12.2007.
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prejeti pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje pravočasno, da je lahko pripravil
obrambo, ali da so bili storjeni vsi potrebni koraki v tej smeri.
Namesto prekinitve postopka (2. odst. 26. člena) se uporabi člen 15 Haaške konvencije o
vročitvi sodnih in izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini z dne 15.
novembra 1965, če je treba vročiti pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje v skladu
z navedeno konvencijo.
Države članice Evropske skupnosti, ki jih veže Uredba Sveta (ES) št. 1348/2000 z dne 29. maja
2000 ali Sporazum med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o vročanju sodnih in
izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah, podpisan v Bruslju dne 19. oktobra
2005, v svojih medsebojnih razmerjih uporabijo določbo iz člena 19 te uredbe, če je treba
vročiti pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje v skladu z navedeno uredbo ali
sporazumom.
Tudi nova Luganska konvencija ima posebne določbe v zvezi z litispendenco (30. člen) in
možnostjo zavrnitve priznanja odločbe zaradi napak pri vročitvi (2. odst. 34. člena).

5.4 Problemi pri vročanju sodnih pisanj v tujino
Nesporno je Uredba o vročanju izboljšala in v določeni meri pospešila vročitev pisanj v tujino.
V primerjavi s prej veljavno uredbo (št. 1348/2000) je namreč posebej izpostavljena zahteva,
da se vročitev opravi čim prej, v vsakem primeru pa v enem mesecu po prejemu. Navedeno
pa velja samo za primer, ko vročanje opravi organ za pošiljanje in sprejem (2. odst. 7. člena
Uredbe o vročanju). Po drugi strani pa za druge načine vročitve (neposredna vročitev, po pošti
ali po diplomatsko-konzularni poti) rok za vročitev ni predviden.
Z vidika hitrosti vročanja so po našem mnenju največje možnosti optimizacije možne zlasti z
uvedbo elektronskega vročanja.
Čezmejna vročitev po Uredbi o vročanju tudi ni več »akt suverenosti« ampak »akt
informiranja«, saj je temeljni cilj, da se zagotovi kontradiktornost postopka.866
Kljub temu pa je treba izpostaviti nekatera vprašanja, ki jih Uredba o vročanju bodisi ne ureja
bodisi niso urejena dovolj učinkovito.

866

Hess, Burkhard, Europäisches Zivilprozessrecht, 2009, str. 448; Galič, Vročanje sodnih pisanj v tujino

v civilnih in gospodarskih zadevah, str. 52.
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5.4.1 Vročitev naslovniku v tujino, če naslov ni znan
V skladu z določbo 2. odst. 1. člena Uredbe o vročanju se uredba ne uporablja, kadar naslov
osebe, ki ji je treba vročiti pisanje, ni znan.
Pri tem pa Uredba o vročanju nima nobenega instrumenta, ki bi zagotavljal poizvedbo o
naslovu za vročanje v tujino.867 Da gre za pomembno vprašanje je razvidno tako uredbe BU-I
kot Uredba (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v
zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. V obeh primerih je namreč
predvideno da se postopek prekine za toliko časa, dokler se ne ugotovi, da je bilo tožencu
omogočeno prejeti pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje pravočasno, da je lahko
pripravil obrambo, ali da so bili storjeni vsi potrebni koraki v tej smeri (26. člen BU-I in 18. člen
Uredbe št. 2201/2003).
Pri tem pa je sodišče EU v zadevi Hypoteční banka a.s. proti Udo Mike Lindner 868 zavzelo
stališče, da je treba Uredbo št. 44/2001869 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih
odločb v civilnih in gospodarskih zadevah razlagati tako, da so v položaju, ko se potrošnik, ki
je stranka pogodbe o dolgoročnem nepremičninskem posojilu, v kateri je določena obveznost
obvestiti sopogodbenika o vseh spremembah naslova, odpove svojemu stalnemu prebivališču
pred vložitvijo tožbe zoper njega zaradi kršitve njegovih pogodbenih obveznosti, sodišča države
članice, na ozemlju katere je zadnje znano stalno prebivališče potrošnika, na podlagi člena
16(2) Uredbe št. 44/2001 pristojna za odločanje o navedeni tožbi, če na podlagi člena 59 te
uredbe ne morejo ugotoviti dejanskega stalnega prebivališča tožene stranke in ne razpolagajo
niti z dokazi, ki bi jim omogočili, da ugotovijo, da
ozemlja Unije. Citirano uredbo je treba razlagati
nacionalnega procesnega prava države članice, ki
odkloni sodno varstvo, omogoča izvedbo postopka

ima ta dejansko stalno prebivališče zunaj
tako, da ne nasprotuje uporabi določbe
zaradi izogibanja položaju, v katerem se
zoper osebo, katere stalno prebivališče ni

znano, in ob njeni odsotnosti, če se sodišče, ki mu je spor predložen v odločanje, pred
odločitvijo o tem sporu prepriča, da so bile opravljene vse poizvedbe, pri katerih se zahtevata
skrbnost in dobra vera, da bi našli toženo stranko.
Tudi v zadevi G v Cornelius de Visser870 je sodišče EU izpostavilo, da je treba pravo Unije
razlagati tako, da ne nasprotuje temu, da se izda zamudna sodba zoper toženo stranko, v zvezi
867

V praksi se sicer uporablja Uredba (ES) št. 12036/2001 o sodelovanju med sodišči držav članic pri

pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah, UL L 174, 27.6.2001, kar dodatno zaplete
zadevo, saj se za eno vročanje uporabljata dva različna instrumenta.
868

C-327/10 (ECLI:EU:C:2011:745), sodba z dne 17.11.2011.

869

Uredba ES, št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih

odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, UL L 12 z dne 16.1.2001.
870

Zadeva C-292/10 (ECLI:EU:C:2012:142), sodba z dne 15. 3. 2012.
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s katero je bila v skladu z nacionalnim pravom vloga, s katero se postopek začne, vročena z
javno objavo, ker ni bilo mogoče ugotoviti, kje je ta tožena stranka, če se sodišče, ki mu je
zadeva predložena v odločanje, pred tem prepriča, da so bile opravljene vse
poizvedbe, ki jih zahtevata načeli skrbnosti in dobre vere, da bi se ta tožena stranka
našla.
Pravo Unije je treba razlagati tako, da nasprotuje temu, da se zamudna sodba, izdana zoper
toženo stranko, katere naslov ni znan, potrdi kot evropski nalog za izvršbo v smislu Uredbe
(ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih
zahtevkov.
Upoštevaje slednja izhodišča tako ni jasno, kaj mora ukreniti sodišče oz. drug pristojni organ,
da bi se stranka, katere naslov je neznan, dejansko našla.
Tako bi bilo smiselno v Uredbi za vročanje urediti tudi način, kako naj postopajo centralni
organi v primerih, ko strankin naslov za vročanje ni znan ali pa je znan, vendar je nepravilen
(tudi v tem primeru namreč ni mogoče opraviti učinkovite vročitve).

5.4.2 Elektronsko vročanje
V državah članicah EU je v okviru nacionalne ureditve vročanja praviloma urejen nov način
vročanja pisanj (t.i. elektronsko vročanje). Kot že izpostavljeno Uredba o vročanju elektronske
vročitve izrecno ne ureja. Po drugi strani pa posamezne države članice urejajo elektronsko
vročanje na različne načine (praviloma preko posebnega sistema za elektronsko vročanje). Ker
gre v nacionalnih ureditvah praviloma za zaprt sistem elektronskega vročanja (za uporabo je
potrebno predhodno izvesti posebni registracijski postopek), se utemeljeno postavlja vprašanje
ali se lahko tujci (zlasti npr. pravne osebe) registrirajo v takšen sistem in ali to pomeni, da se
na ta način obide uporaba Uredbe o vročanju, saj je jim vroča po nacionalnem procesnem
pravu.
Ne glede na navedeno pa vsaj v Sloveniji že obstajajo odprti sistemi za elektronsko vročanje,
ki brez večjih tehničnih zahtev omogočajo varno elektronsko vročanje.871
Na ravni EU se sicer trenutno izvaja več pilotnih projektov872, ki se ukvarjajo s problematiko

871

Npr. sistem Pošte Slovenije PoštAR - https://www.postar.eu/si/Home/Index.

872

Npr. projekt »eCodex« in »e-pravosodje za vročanje dokumentov« v okviru katerega naj bi se

vzpostavila dematerializirana in varna izmenjava pisanj prek elektronske platforme med ministrstvi za
pravosodje, sodišči, sodnimi uradniki (sodnimi izvršitelji) in odvetniki. – Poročilo Komisije Evropskemu
parlamentu, svetu in evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o uporabi Uredbe (ES) št. 1393/2007
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elektronskega vročanja. Kljub temu pa Uredba o vročanju v tej smeri zaenkrat še ni bila
spremenjena.
Pri tem ni treba posebej izpostavljati, da lahko elektronsko vročanje bistveno pripomore k
znižanju stroškov vročitve (odpade tiskanje pisanj ) ter pospešitvi same (tehnične) izvedbe
vročitve873.
Po našem stališču pa največjo težavo za učinkovito vzpostavitev čezmejnega elektronskega
vročanja predstavljajo neenotna pravila o varnem elektronskem podpisu, ki je osnova za
zagotavljanje identitete pošiljatelja in naslovnika.
V zvezi z navedenim je treba izpostaviti Uredbo (EU) št. 910/2014 o elektronski identifikaciji in
storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive
1999/93/ES (Uredba eIDAS)874.
EU izhaja iz temeljnega izhodišča, da je ustvarjanje zaupanja v spletno okolje ključ do
gospodarskega in družbenega razvoja. Zaradi pomanjkanja zaupanja, zlasti občutka, da je
pravna varnost pomanjkljiva, potrošniki, podjetja in javni organi oklevajo pri izvajanju
elektronskih transakcij in sprejemanju novih storitev (tč. 1 preambule). Zato je namen uredbe
eIDAS okrepiti zaupanje v elektronske transakcije na notranjem trgu, tako da se zagotovi
skupni temelj za varne elektronske interakcije med državljani, podjetji in javnimi organi, s čimer
bi se povečala učinkovitost javnih in zasebnih spletnih storitev, elektronskega poslovanja ter
elektronskega trgovanja v Uniji (tč. 2 preambule).
Uredba eIDAS je neposredno povezana s problematiko čezmejnega vročanja, saj je eden od
ciljev te uredbe odpraviti obstoječe ovire za čezmejno uporabo sredstev elektronske
identifikacije, ki se v državah članicah uporabljajo za avtentikacijo, vsaj za javne storitve.
Namen te uredbe ni posegati v elektronske sisteme za upravljanje identitete in z njimi povezane
infrastrukture, vzpostavljene v državah članicah. Cilj te uredbe je zagotoviti, da je za dostop
do čezmejnih spletnih storitev, ki jih zagotavljajo države članice, mogoča varna elektronska
identifikacija in avtentikacija (tč. 12 preambule).
Zaupanje v spletne storitve in njihova uporabnost sta ključna, da bi uporabniki izkoristili vse
možnosti elektronskih storitev in se nanje zavestno zanesli. Zato bi bilo treba ustvariti znak
zaupanja EU, s katerim bi označili kvalificirane storitve zaupanja, ki jih zagotavljajo ponudniki

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v
civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj), /* COM/2013/0858 final */, str.
5.
873

Odpade vsa fizična logistika povezana z dejansko vročitvijo naslovniku.
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L 257/73 z dne 28.8.2014. Uporablja se od 1. julija 2016.
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kvalificiranih storitev zaupanja. Na podlagi takšnega znaka zaupanja EU za kvalificirane storitve
zaupanja bi se kvalificirane storitve zaupanja jasno razlikovale od drugih storitev zaupanja, kar
bi prispevalo k preglednosti na trgu. Uporaba znaka zaupanja EU s strani ponudnikov
kvalificiranih storitev zaupanja bi morala biti prostovoljna in ne bi smela nalagati nobenih
drugih zahtev, poleg tistih iz te uredbe (tč. 47 preambule).
Po stališču uredbe eIDAS sta čezmejna interoperabilnost in priznavanje kvalificiranih potrdil
predpogoja za čezmejno priznavanje kvalificiranih elektronskih podpisov. Zato za kvalificirana
potrdila ne bi smele veljati nobene obvezne zahteve, ki presegajo zahteve iz te uredbe. Vendar
bi bilo treba na nacionalni ravni dovoliti vključitev posebnih lastnosti, kot so enolični
identifikatorji, v kvalificirana potrdila, če ne ovirajo čezmejne interoperabilnosti in priznavanja
kvalificiranih potrdil in elektronskih podpisov.
Upoštevaje vse navedeno uredba eIDAS določa pravni okvir za elektronske podpise,
elektronske žige, elektronske časovne žige, elektronske dokumente, storitve elektronske
priporočene dostave (vročitve) in storitve v zvezi s potrdili za avtentikacijo spletišč (tč. c 1.
člena uredbe eIDAS).
Pri tem pa uredba eIDAS na podlagi 2. tč. 2. člena izključuje zagotavljanje storitev zaupanja
znotraj zaprtih sistemov, ki obstajajo na podlagi nacionalnega prava (kot npr. portal VSRS
eSodstvo875).
Uredba eIDAS poskuša na ravni EU zagotoviti enotne pogoje za elektronsko identifikacijo876,
avtentikacijo877, (kvalificiran) elektronski podpis, elektronski žig, elektronski časovni žig878,
storitev elektronske priporočene dostave879, itd..
V zvezi z elektronskim vročanje je treba izpostaviti zlasti 43. člen, ki izrecno določa, da se
podatkom, poslanim in prejetim s storitvijo elektronske priporočene dostave, ne odvzameta
875

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

876

Postopek uporabe identifikacijskih podatkov osebe v elektronski obliki, ki enolično predstavljajo bodisi

fizično ali pravno osebo bodisi fizično osebo, ki zastopa pravno osebo. – 1. tč. 1. odst. 3. člena uredbe
eIDAS.
877

Elektronski postopek, ki omogoča potrditev elektronske identifikacije fizične ali pravne osebe ali izvora

in celovitosti podatkov v elektronski oblik. – 5. tč. 1. odst. 3. člena uredbe eIDAS.
878

Niz podatkov v elektronski obliki, ki so dodani k drugim podatkom v elektronski obliki ali so z njimi

logično povezani, da se zagotovita izvor in celovitost povezanih podatkov. – 25. tč. 1. odst. 3. člena
uredbe eIDAS.
879

Pomeni storitev, ki omogoča prenos podatkov med tretjimi stranmi z elektronskimi sredstvi, zagotavlja

dokaze o ravnanju s prenesenimi podatki, vključno z dokazilom o oddaji in prejemu podatkov, ter
prenesene podatke varuje pred izgubo, krajo, poškodbo ali kakršno koli nepooblaščeno spremembo. –
36 tč. 1. odst. 3. člena uredbe eIDAS.
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pravni učinek in dopustnost kot dokaz v pravnih postopkih le zato, ker so v elektronski obliki
ali ne izpolnjujejo zahtev za kvalificirano storitev elektronske priporočene dostave.
V zvezi s podatki, poslanimi in prejetimi s storitvijo kvalificirane elektronske priporočene
dostave pa se domneva, da so podatki celoviti, da jih je poslal njihov pošiljatelj in prejel njihov
naslovnik, katerih identiteta je ugotovljena, ter da so točni glede datuma in časa oddaje in
prejema podatkov, navedenih v okviru kvalificirane storitve elektronske priporočene dostave.
V 44. členu pa izrecno določa zahteve za kvalificirane storitve elektronske priporočene dostave.

5.4.3 Uporaba jezikovne klavzule
Uredba o vročanju izrecno določa, da je lahko jezik pisanja razlog za zavrnitev sprejema pisanja
(8. člen). Naslovnika namreč lahko zavrne pisanje, če ni napisano v uradnem jeziku kraja, kjer
se opravi vročitev, ali v jeziku, ki ga naslovnik razume.
V zvezi s prevodom pisanja smo že izpostavili sodbo v zadevi Ingenieurbüro Michael Weiss und
Partner GbR proti Industrie- und Handelskammer Berlin880, kjer je sodišče EU zavzelo stališče,
da naslovnik pisanja o začetku postopka nima pravice zavrniti sprejema navedenega pisanja,
če so v neprevedene priloge navedenega pisanja vključena dokazila, ki opravljajo zgolj dokazno
funkcijo in niso nujna za razumevanje predmeta in podlage zahtevka. Pri tem pa je v zvezi z
jezikovno klavzulo zavzelo stališče, da tudi v primeru pogodbene klavzule med naslovnikom in
tožečo stranko, v kateri se je naslovnik strinjal, da bo dopisovanje med strankama potekalo v
jeziku države članice prosilke taka klavzula ne ustvarja domneve o tem, da naslovnik ta jezik
zna, a da je vseeno znak, na katerega se lahko sodišče opre pri ugotavljanju, ali naslovnik
razume jezik države članice prosilke.

5.4.4 Neposredno vročanje po pošti – problematika osebne in nadomestne
vročitve
Med načini neposredne vročitve Uredba o vročanju v 14. členu ureja vročanje po pošti. Iz
dikcije citiranega člena izhaja, da ima vsaka država članica ima možnost, da osebam s
stalnim prebivališčem v drugi državi članici vroča sodna pisanja neposredno z uporabo
poštnih storitev, in sicer s priporočenim pismom z vročilnico ali na drug, enakovreden način.
Ob ozki razlagi te določbe tako pridemo do zaključka, da stranke (kadar so same odgovorne
za vročanje) ne smejo uporabiti tega načina vročitve. Vprašanje pa je tudi ali lahko po pravu
880

C-14/07.
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države članice svojega prebivališča zaprosijo pristojni organ, naj naslovniku v tujino vroči
pisanje po 14. člene te uredbe.
Nekatere države članice sledijo tej ozki razlagi in določbo tega člena razlagajo dobesedno (npr.
Francija881), zato bi bilo nujno treba revidirirati besedilo uredbe v tem delu in odpraviti
dvoumnost v razlagi.882
Dodatno težavo pri vročanju po pošti predstavljajo pravila o tem komu se pisanje lahko vroči.
Nekatere države članice namreč poznajo nadomestno vročitev (npr. Slovenija), ki pa po
procesnem pravu kakšne druge države članice ni dopustna in je treba pisanje vročiti osebno.
Tako lahko pridemo do situacije, ko je bila vročitev z nadomestno vročitvijo veljavno opravljena
po pravu države članice, ki je za vročitev zaprosila, taka vročitev pa ni skladna z načini vročitve
dopustnimi po pravu zaprošene države članice.
Na nek način tako pride do fiktivne vročitve, pri čemer Uredba o vročanju fikcije vročitve izrecno
ne prepoveduje. Lahko pa je to v nasprotju s konvencijskimi pravicami iz 6. člena EKČP (pravica
do sodnega varstva). Tako je sodišče EU v zadevi Scania Finance France SA proti Rockinger
Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.883 izpostavilo, da je treba Konvencijo z dne
27. septembra 1968 o pristojnosti in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih
zadevah, kot je bila spremenjena s Konvencijami o pristopu iz let 1978, 1982, 1989 in 1996 in
člen IV, prvi pododstavek, Protokola, priloženega k navedeni konvenciji, razlagati tako, da se
mora pravilnost vročitve pisanja o začetku postopka toženi stranki, ki se ne spusti v postopek,
če se na tem področju med državo izvora in zaprošeno državo uporablja mednarodna
konvencija, kot je Haaška konvencija o vročanju sodnih in zunajsodnih pisanj v civilnih ali
gospodarskih zadevah, presoditi glede na določbe te konvencije, razen če se (če zaprošena
država temu ni uradno nasprotovala) izbere način dostave z neposrednim pošiljanjem med
uradniki ministrstva skladno s členom IV, drugi pododstavek, Protokola. Oba načina dostave
pisanj, ki ju določa člen IV Protokola, priloženega Konvenciji, se morata namreč izčrpati v tem
smislu, da je mogoče dostavo opraviti v skladu s pravom, ki se uporablja na sodišču države
izvora samo, če ni mogoče uporabiti katere od teh dveh možnosti.
V zvezi z vročitvijo po pošti je treba izpostaviti še, da praviloma pošta (javna ali zasebna) za
vročanje uporablja lastna pravila.884 V vsaki državi članici pa so praviloma urejena posebna
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To npr. izhaja okrožnice ministra za pravosodje št. 11-08 D3 z dne 10. novembra 2008 („Bulletin

officiel du Ministère de la Justice“ št. 2009-01 z dne 28. februarja 2009). Besedilo dostopno na
http://www.textes.justice.gouv.fr/art_pix/1_boj_20090001_0000_p000.pdf (zadnji dostop 26.3.2016).
882

Poročilo Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1393/2007, str. 13.
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Zadeva C-522/03 (ECLI:EU:C:2005:606), sodba z dne 13.10.2005.

884

Največkrat ima določene splošne pogoje poslovanja, za čezmejno vročitev pa se praviloma

uporabljajo pravila Svetovne poštne zveze.
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pravila za izvajanje poštnih storitev. Tako lahko pri uporabi 14. člena Uredbe o vročanju pride
do situacije, ko bo pošta v različnih državah članicah vročala na različen način. Upoštevaje
prakso našega sodišča lahko trdim, da kakšnih večjih težav pri vročanju po pošti v tujino nismo
zaznali (pošte so vedno vročale v skladu s pravili svetovne poštne zveze). Verjetno bi to te
težave lahko prišlo v primerih, ko navzven (iz npr. ovojnice) ne bi bilo razvidno, da gre za sodno
pisanje ampak, bi ga lahko zamenjali za zasebno pisanje.
Iz Poročila885 izhaja tudi statistična analiza težav z izpolnjevanjem vročilnic, kar se prav tako
izpostavlja kot težava pri čezmejnem vročanju po pošti. Kar 41,1 % vročilnic ni v celoti
izpolnjenih, 40,6% vročilnic ni vrnjenih. Na 34% vročilnic pa je podpis nečitljiv. Komisija zato
razmišlja o uvedbi standardne mednarodne vročilnice, ki bi jo uporabljali vsi poštni operaterji.

5.5 Razmerje med Uredbo o vročanju in drugimi uredbami EU
Izpostavili smo že, da je Uredba o vročanju pomemben korak k poenotenju čezmejnega
vročanja. Ne glede na to pa tudi druge uredbe (zlasti Uredba EIN, Uredba BU-Ia, Uredba SMV
in Uredba EPN) poznajo in določajo posamezne specifike pri načinih vročitve.
S tem, ko se odpravlja eksekvatura se v ospredje postavlja vprašanje ali so pravila o vročanju
usklajena v zadostni meri, ali pa je treba tudi ureditve na področju vročanja na ravni EU
določneje uskladiti.
Ob upoštevanju uredbe BU-I, Uredbe o evropskem nalogu za zamrznitev in Uredbe o
vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov je z vidika vročanja potrebno izpostaviti zlasti, da se
predpisi držav članic bistveno razlikujejo glede naslednjih vprašanj:

-

katera pisanja se v sodnih postopkih vročajo strankam

Prva pisanja (ki pomenijo začetek postopka), so praviloma vročena v vseh državah članicah,
razlike pa obstajajo pri vročanju sodnih odločb, vabil na zaslišanje itd. Sodne odločbe so na
primer vročene v nekaterih državah članicah, včasih celo kot pogoj za izvršljivost sodne odločbe
v državi sodišča, medtem ko v drugih državah članicah sodne odločbe na splošno niso vročene,
ampak jih morajo stranke same prevzeti na sodišču.

-

v katerih primerih se pisanja vročajo

V nekaterih državah članicah npr. sodne odločbe niso vročene, kadar so bile stranke v postopkih
prisotne ali zastopane, medtem ko so v drugih državah članicah sodne odločbe obvezno
885

Poročilo Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1393/2007, str. 13-14.
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vročene.

-

kdo so organi vročitve

V nekaterih državah članicah je vročitev na splošno odgovornost strank, medtem ko v drugih
državah članicah za vročitev pisanj poskrbi sodišče. Odgovornosti se v več državah članicah
razlikujejo glede na to, katero vrsto dokumenta je treba vročiti (pisanje, ki uvaja postopke,
vabilo na zaslišanje, sodno odločbo itd.).

-

kdo so subjekti vročitve

V nekaterih državah članicah se pisanja vročijo strankam samim (obvezna osebna vročitev),
medtem ko se lahko ali celo morajo v drugih državah članicah pisanja ali določene vrste pisanj
vročiti njihovemu pravnemu zastopniku v državi sodišča. Pri tem pa je razmejitev kdaj se vroča
v skladu z domačimi in kdaj s pravili čezmejnega vročanja to stvar pravne ureditve posamezne
države članice.886

-

pravne posledice vročitve

Obstajajo razlike med državami članicami npr. glede začetka teka roka za pritožbo, izračun
obresti). Prav tako državen niso poenotene glede posledic nevročitve (npr. začetek uporabe
izrednih pravnih sredstev).
Upoštevaje slednje je zato trenutno nejasno ali garancije, ki jih zagotavlja Uredba o vročanju
(npr. pravica do zavrnitve sprejema pisanja, štetje datuma vročitve, pravica obrambe v primeru
neizpolnjevanja obveznosti) varujejo tuje tožence tudi v primeru uporab zgoraj naštetih uredb.
Ne glede na ureditev posameznih uredb je treba namreč nujno tožencem zagotoviti ustrezno
pravico do obrambe, kar pa bi bilo mogoče z vzpostavitvijo enotnih minimalnih standardov, ki
bi določali katera pisanja se vročajo v tujino, komu se lahko vročijo on kdaj jih je treba vročiti.887
Po drugi strani pa vzpostavljata zlasti Uredba EIN in Uredba EPN minimalne postopkovne
standarde, ki veljajo za vročanje (osebno in nadomestno vročitev). Dodatno Uredba SMV
neposredno ureja vročanje, ki se uporablja v postopkih po tej uredbi (13. člen). Izpostaviti je
treba tudi omejitve glede vročanja po fikciji, ki ga v glavnem vse uredbe zavračajo kot
nezadostnega. Uredbe sicer ne predvidevajo, da bodo države spreminjale svoj sistem vročanja
(npr. tč. 19 preambule Uredbe EIN), edina sankcija v primeru neskladnosti z predpisano
vročitvijo po uredbi je zato njena neučinkovitost.888
886

Hess, Europäisches Zivilprozessrecht, str. 459.
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Povzeto po poročilu Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1393/2007, str. 5-7.
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Heiderhoff v Rauscher, Europäisches Zivillprozess- und Kollisionsrecht, str. 770.
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Uredba o vročanju je v razmerju do Uredbe EIN in Uredbe EPN nekoliko manj stroga, saj se
po obeh uredbah (EIN in EPN) zahteva, da dolžnik dejansko zve za pisanje. Tako lahko pride
do izdaje zamudne sodbe tudi z uporabo Uredbe o vročanju (2. odst. 19. člena Uredbe o
vročanju), čeprav toženec dejansko tožbe ni prejel ali pa je ni prejel pravočasno, da bi mu bila
zagotovljena pravica do obrambe. Upoštevaje ureditev Uredbe EIN takšne zamudne sodbe ni
mogoče potrditi kot EIN.889
Obratno pa je za vročanje po Uredbi EIN potrebno ob posebnih določbah glede minimalnih
standardov vročanja po Uredbi EIN upoštevati tudi določbe Uredbe o vročanju (pravila o
vročanju je treba uporabiti kumulativno).890

5.5.1 Kaj ostaja neurejeno?
Izpostaviti kaže, da Uredba o vročanju dejansko ureja zgolj majhen del mednarodnih vročitev.
S točno določenim področjem uporabe (1. člen) se Uredba o vročanju omejuje na vročitev
sodnega in zunajsodnega pisanja v civilnih in gospodarskih zadevah iz ene države članice v
drugo. Kljub temu da v 9. členu ureja dan vročitve, ne gre za avtonomno ureditev, saj se za
presojo tega vprašanja uporablja pravo države članice.
Uredba o vročanju tudi ne posega v nacionalne ureditve držav članic (npr. glede vprašanja
kraja in časa vročitve, naslova za vročanje, itd.). Tudi konvalidacija napak pri vročanju se
presoja po pravnem redu države članice. Uredba o vročanju tudi ne ureja rokov, ki veljajo za
vročanje. Po prej veljavni Uredbi o vročanju (št. 1348/2000) je bilo določeno izrecno napotilo
(2. odst. 7. člena Uredbe o vročanju 1348/2000), da se rok računa v skladu s pravom zaprošene
države članice. Po sedaj veljavni Uredbi o vročanju pa je ta določba spremenjena, iz tč. 20
preambule pa izrecno izhaja, da se za štetje rokov uporablja Uredba Sveta (EGS, Euratom) št.
1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov.891
Tudi odgovor na vprašanje, kdaj se sploh vroča v tujino, se presoja po nacionalnem pravu.
Uredba o vročanju tako ne ureja razmerja med posebnim načinom »domače« vročitve osebi,
ki stanuje v tujini oz. je v tujini (npr. 135. in 146. člen ZPP).892

889

Rauscher, Der Europäische Vollstreckungstitel für unbestrittene Forderungen, Rn 152.

890

Raucher pri tem opozarja, da je treba računati s tem, da bodo države članice izdale EIN tudi v

primeru, če vročitev ne ustreza zahtevam Uredbe o vročanju. - Der Europäische Vollstreckungstitel für
unbestrittene Forderungen, Rn 106; Enako Heiderhoff v Rauscher, Europäisches Zivillprozess- und
Kollisionsrecht, str. 771.
891

UL L 124 z dne 8.6.1971.

892

Heiderhoff v Rauscher, Europäisches Zivillprozess- und Kollisionsrecht, str. 772.
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V literaturi se izpostavlja, da je treba pri Uredbi o vročanju izhajati iz tega, da se vsa vprašanja
povezano z vročitvijo presojajo po lex fori.893 Pri tem pa je treba pojasniti, da se bo nacionalno
procesno pravo uporabljalo vedno, ko Uredba o vročanju nima posebne ureditve.

893

Geimer v Zӧller, ibidem, str. 698; Heiderhoff v Rauscher, Europäisches Zivillprozess- und

Kollisionsrecht, str. 773.
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6. DEL - ELEKTRONSKO VROČANJE
6.1 Pravna podlaga
Pravno podlago za vpeljavo elektronskega poslovanja v sodne postopke predstavlja določba 1.
člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), kjer je določeno,
da ZEPEP ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki na daljavo z
uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije in uporabo elektronskega podpisa v
pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih
podobnih postopkih.
ZPP do novele ZPP-A ni imel določb o e-poslovanju. Šele novela ZPP-A iz leta 2002 je vsebovala
nekatere določbe, ki so lahko služile kot pravna podlaga za e-poslovanje.
Pomembnejši premik v smeri elektronskega pravdnega postopka predstavlja sprejetje novele
ZPP-C (Uradni list RS, št. 52/2007), ki je pričel veljati 13.6.2007. Temeljni cilj ZPP-C je bil
informatizacija pravdnega postopka v najširšem smislu, z uvedbo elektronskega poslovanja, ki
vključuje tako elektronske vloge, elektronske odločbe, elektronsko vročanje, kot tudi možnost
elektronskega vpogleda v stanje vlog v pravdnem postopku. Pomembna novost zakona je bila
tudi vzpostavitev pravne podlage za zvočno ali slikovno snemanje naroka v pravdnem
postopku.

6.2 Predmet vročitve
Kot smo opredelili že v 3. delu, stranke in sodišče medsebojno komunicirajo z različnimi pisanji.
V okviru obravnave elektronskega vročanja bomo zato izpostavili samo tista pisanja, ki se lahko
vročajo elektronsko.

6.2.1 Elektronske vloge strank
Enako kot velja za vlogo v klasični pisni obliki, mora tudi elektronska vloga izpolnjevati vse
zahteve iz 105. člena ZPP.894

894

Vloga mora biti razumljiva in obsegati vse, kar je treba, da se lahko obravnavo. Predvsem mora

obsegati: navedbo sodišča, ime ter stalno oziroma začasno prebivališče oziroma sedež strank,
morebitnih njihovih zakonitih zastopnikov in pooblaščencev, sporni predmet, vsebino izjave in podpis
vlagatelja.
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Na podlagi izrecne določbe 2. odst. 105. člena ZPP mora vložnik vlogo podpisati, razen če to
zaradi oblike vloge ni mogoče. Za izviren podpis vložnika se šteje njegov lastnoročni podpis
kot tudi podpis z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. Če vložnik ne zna pisati ali se ne more podpisati, pritisne na vlogo namesto podpisa
odtis kazalca. Kadar pa bi sodišče dvomilo o pristnosti take vloge, lahko s sklepom odredi, naj
se predloži vloga z overjenim podpisom.
Sodni red895 sodišču omogoča poslovanje z uporabo telefona, brzojava in telefaksa, pri čemer
na podlagi izrecne določbe 100.a člena sodišče lahko posluje tudi z uporabo drugih sodobnih
telekomunikacijskih sredstev in informacijske tehnologije.
V skladu z določbo 105.b člena ZPP je pisna vloga tudi vloga, ki je v elektronski obliki in je
podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Pisna vloga
se vedno vloži tako, da se pošlje sodišču po pošti, po elektronski poti, z uporabo sredstev
komunikacijske tehnologije. Lahko se izroči neposredno organu ali osebi, ki opravlja
posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se
vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu. Informacijski
sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.
Pri pošiljanju elektronskih vlog je treba upoštevati tudi določbo 106. člena ZPP, ki obvezuje
stranko, da vlogo, ki jo je treba vročiti nasprotni stranki izroči sodišču v toliko izvodih, kolikor
jih je treba za sodišče in nasprotno stranko, ter v taki obliki, da jih sodišče lahko vroči. Enako
pravilo velja tudi za priloge. Prav v takih primerih je treba izpostaviti prednosti, ki jih prinaša
elektronsko poslovanje. V 2. odst. je namreč določeno, da se vloge in priloge, vložene po
elektronski poti, ki jih je treba vročiti nasprotni stranki, pošljejo v enem izvodu. Sodišče naredi
toliko elektronskih kopij ali fotokopij, kolikor jih je treba za nasprotno stranko. Določba je
jasna in smiselna, saj se vsaka elektronska vloga šteje za original. Pri čemer pa je možno brez
večjih težav napraviti večje število kopij te iste vloge oz. prilog.
Čeprav trenutno tožbe (ali drugih pisanj) v pravdnem postopku še ni mogoče vložiti
elektronsko, pa so že sedaj nekateri civilni sodni postopki delno ali v celoti informatizirani. Tako
npr. 125a. člen ZZK-1896 izrecno določa, da mora biti zemljiškoknjižni predlog vložen
elektronsko. ZZK-1 tudi izrecno določa, kdo vse je upravičen vložiti zemljiškoknjižni predlog.
Zemljiškoknjižni predlog mora v imenu predlagatelja vložiti notar kot pooblaščenec
predlagatelja. Razen predloga za vpis zaznambe vrstnega reda in predloga za predznambo ali
vknjižbo v zaznamovanem vrstnem redu, pa lahko zemljiškoknjižni predlog vloži tudi:

895

Ki določa notranjo organizacijo sodišč, poslovanje sodišč v posameznih vrstah zadev, informatizacijo

sodišč, itd..
896

Zakon o zemljiški knjigi, Uradni list RS, št. 58/2003, 45/2008, 37/2008, 28/2009, 25/2011, 14/2015.
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-

vsaka fizična ali pravna oseba v svojem imenu, če ima digitalno potrdilo s svojim varnim
elektronskim podpisom in varni elektronski predal, in je vključena v informacijski sistem za
varno elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih
sodnih postopkih,

-

pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki predlagatelja897 (odvetnik, samostojni podjetnik
posameznik ali gospodarska družba, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje storitev
posredovanja v prometu z nepremičninami po zakonu, ki ureja nepremičninsko
posredovanje, če je posredovala pri sklenitvi prodajne pogodbe ali drugega pravnega posla,
na podlagi katerega je bilo izstavljeno zemljiškoknjižno dovolilo, ki je podlaga za zahtevani
vpis in državno pravobranilstvo Republike Slovenije ali občinsko pravobranilstvo.

ZZK-1 izrecno določa, da mora predlagatelj, ki je sam vložil elektronski zemljiškoknjižni predlog
in notar, odvetnik, nepremičninska družba ali pravobranilstvo, ki zastopa udeleženca v
zemljiškoknjižnem postopku, vse vloge udeleženca vložiti elektronsko (4. odst. 125a. člena
ZZK-1).
Tudi v postopkih, ki jih ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)898 mora npr. upravitelj svoja poročila, sezname preizkušenih
terjatev in druga pisanja upravitelja predložiti sodišču v elektronski obliki, podpisana z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom (4. odst. 98. člena ZFPPIPP). Tudi
odvetnik, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, mora prijavo terjatev in druge
vloge stranke vložiti v elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim
s kvalificiranim potrdilom (1. odst. 123a. člena ZFPPIPP).
Podrobnejša pravila za elektronsko poslovanje v insolvenčnih postopkih pa določa Pravilnik o
elektronskem poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti899.
ZPP daje tudi pristojnost ministru za pravosodje, da določi vloge, ki se lahko vložijo tudi po
telefonu ali po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, overjenega s kvalificiranim
potrdilom, in način identifikacije strank v teh primerih (5. odst. 105b. člena ZPP). Takšen
predpis zaenkrat še ni izdan.

897

Notarju ali odvetniku za zastopanje udeleženca v zemljiškoknjižnem postopku ni treba predložiti

pooblastila. – 5. odst. 125a. člena ZZK-1.
898

Uradni list RS, št. 126/2007, 40/2009, 59/2009, 52/2010, 106/2010, 26/2011, 47/2011, 87/2011,

23/2012, 48/2012, 47/2013, 100/2013, 10/2015, ki ureja finančno poslovanje pravnih oseb, postopke
zaradi insolventnosti nad pravnimi in fizičnimi osebami ter postopke prisilnega prenehanja pravnih oseb
(1. člen).
899

Uradni list RS, št. 97/2010, 4/2011, 28/2011.
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V zvezi z vložitvijo elektronske vloge je treba izpostaviti tudi odločitev ESČP v zadevi Lawyer

partners A. S. proti Slovaški.900 Sodišče je zavzelo stališče, da v primeru, če zakon izrecno
dopušča vlaganje tožb po elektronski poti, ni dopustno, da država tako vloženo tožbo zavrže z
utemeljitvijo, da sodišča niso ustrezno tehnično opremljena za sprejem takih vlog.

6.2.1.1 Standardizirane elektronske vloge
Zakon pa dopušča tudi možnost, da se vloga vloži na predpisanem ali drugače pripravljenem
obrazcu. Ne glede na določbe drugih predpisov pa se za obrazce v elektronski obliki zahteva,
da imajo povsem enako vsebino kot obrazci, ki so predpisani zgolj v fizični obliki. Zakon je
predvidel, da bo pristojni organ sodišča (Center za informatiko pri Vrhovnem sodišču)
vzpostavil enotni informacijski sistem.901 Minister, pristojen za pravosodje, pa je s sprejemom
Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih902 predpisal pogoje in način
vložitve vlog v elektronski obliki oz. po elektronski poti, obliko zapisa vloge v elektronski obliki
ter organizacijo in delovanje informacijskega sistema.
Dodatno je za potrebe izvršilnega postopka ZIZ določil, da sodišče v izvršilnem postopku
postopa na podlagi vlog in drugih pisanj. Minister za pravosodje pa bo predpisal vrste izvršb,
v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge pošiljajo na obrazcih, in vsebino teh obrazcev,
vrste izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge vlagajo po elektronski poti in
obdelujejo v informacijskem sistemu avtomatizirano, ter potek takega postopka (t.i.
standardizirane vloge). Tako iz Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega
izvršilnega postopka903 izhaja, da se na standardiziranih obrazcih pošiljajo predlogi za izvršbo
za izterjavo denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, razen predlogov za izvršbo na
podlagi priložene menice (41.a člen ZIZ), predlogi za nasprotno izvršbo pa v primeru nasprotne
izvršbe zaradi vrnitve denarne terjatve (4. člen Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku
avtomatiziranega izvršilnega postopka). Predlogi za izvršbo in druge vloge se lahko vlagajo po
elektronski poti v vseh postopkih izvršbe in zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče,
če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka (4a. člen
Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka).
Izpostaviti je treba, da je tudi elektronski predlog v zemljiškoknjižnem postopku delno

900

Galič, Pravica do sodnega varstva v novejši praksi Evropskega sodišča za človekove pravice, str. 83

in nasl.
901

V Sloveniji je to informacijski sistem e-Sodstvo, ki vključuje različne module za informacijsko podporo

(npr. eIzvršba, eZK, …).
902

Uradni list RS, št. 64/2010, 23/2011, 67/2015.

903

Uradni list RS, št. 104/2011, 88/2014.
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standardiziran (11. člen Pravilnika o zemljiški knjigi).904

6.2.1.2 Priloge elektronske vloge
Kot dodatni pogoj za pošiljanje elektronskih vlog bo treba upoštevati tudi določbo ZPP, na
podlagi katere je treba vlogi priložiti listine (priloge), ki so lahko v izvirniku ali v prepisu
(107. člen).
Elektronska priloga je v skladu z določbami Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih
sodnih postopkih v elektronsko obliko pretvorjena pisna listina, ki se priloži elektronski vlogi
(2. odst. 5. člena). Kot prepis elektronske vloge ali elektronskih prilog pa se šteje
elektronska vloga ali priloga, ki je pretvorjena v obliko z vsebino, primerno za branje in izpis
na papir (3. odst. 5. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).
Pri tem je treba izpostaviti, da se v skladu z določbo 1. odst. 107. člena ZPP kot prepis listine
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo dokumentarnega gradiva šteje: zajeta in hranjena
mikrofilmska ali elektronska (skenirana) kopija, reprodukcija te kopije ali overjen prepis, lahko
pa tudi navaden prepis ali mikrofilmska, elektronska (skenirana) kopija, fotokopija ali
reprodukcija te kopije.
Na tem mestu kaže izpostaviti, da Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
arhivih - ZVDAGA)905 takšne izrecne določbe nima, saj ureja zgolj pojem "zajeto dokumentarno
gradivo". To je dokumentarno gradivo, ki je nastalo ob pretvorbi izvirnega dokumentarnega
gradiva v novo elektronsko obliko zapisa ali na mikrofilm (2. člen ZVDAGA). Upoštevaje slednje
takšno sklicevanje ZPP na drug predpis niti ni smiselno niti ni potrebno, saj Pravilnik o
elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih to problematiko že ureja.
Dodatne zahteve ima v tej smeri ZIZ, ki za potrebe izvršilnega postopka izrecno določa, da
mora vlagatelj v primeru, ko morajo biti listine predložene v izvirniku in se vloga vlaga po
elektronski poti, pretvoriti listine v elektronsko obliko in jih podpisati s svojim varnim
elektronskim podpisom ter priložiti vlogi (ni dovolj torej, da zgolj pretvori listino v elektronsko
obliko ampak jo mora tudi podpisati z varnim elektronskim podpisom). Takšna določba v bistvu
ustreza ustaljeni praksi, ko se na fotokopiji označi t.i. overitvena klavzula (npr. »kopija je enaka
originalu«). Varen elektronski podpis zagotavlja, da se listina po podpisu ni več spremenila,
kar je koristno zlasti v dokazne namene. Upoštevaje takšno izhodišče bi bilo smiselno v tej
smeri spremeniti tudi obstoječe besedilo 107. člena ZPP.

904

Uradni list RS, št. 30/2011, 55/2011.

905

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Uradni list RS, št. 30/2006,

24/2014 - odl. US, 51/2014.
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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. 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. Predložitev listine v izvirniku lahko zahteva sodišče od vložnika tudi po uradni
dolžnosti (2. odst. 107. člena ZPP).
V zvezi z izvirnikom listine je treba opozoriti, da so možni primeri, ko je listina že v osnovi
nastala elektronsko (npr. elektronska pogodba). Pri tem je treba ločiti primer, ko listina nastane
elektronsko pa se potem natisne na papir. V tem primeru je izvirnik pisna listina (natisnjena in
podpisana). Elektronska listina se šteje kot izvirnik le takrat ko je v elektronski obliki in je
varno elektronsko podpisana z overjenim kvalificiranim potrdilom906. Če se takšna
elektronska listina natisne, pa predstavlja klasična pisna listina zgolj fotokopijo, saj na njej ni
več mogoče preveriti elektronskega podpisa. Varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim
potrdilom in elektronska listina sta namreč neločljivo povezana.
Varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
-

da je povezan izključno s podpisnikom,
da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika,

-

da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod
podpisnikovim nadzorom,

-

da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša
sprememba teh podatkov ali povezave z njimi (4. tč. 1. odst. 2. člena ZEPEP).

Da je varen elektronski podpis izenačen z lastnoročnim podpisom pa se po ZEPEP zanj
zahtevajo dodatne zahteve, saj mora biti overjen s kvalificiranim potrdilom (15. člen ZEPEP).
Kvalificirano potrdilo pa je v smislu ZEPEP potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za
preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno
identiteto in dodatno izpolnjuje zahteve iz 28. člena ZEPEP907 in ki ga izda overitelj, ki deluje v

906

ZEPEP namreč izenačuje lastnoročni podpis z varnim elektronskim podpisom, overjenim s

kvalificiranim potrdilom (15. člen).
907

28. člen ZEPEP:

1) Iz kvalificiranega potrdila mora biti ugotovljivo:
- navedba, da gre za kvalificirano potrdilo;
- ime ali firma in država stalnega prebivališča ali sedeža overitelja;
- ime oziroma psevdonim imetnika potrdila z obvezno navedbo, da gre za psevdonim;
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skladu z zahtevami iz 29. do 36. člena ZEPEP.
Tako npr. določba 28a. člena ZSReg, med drugim določa, da mora notar ali točka VEM, ki v
imenu predlagatelja vloži predlog za vpis v elektronski obliki, v elektronsko obliko pretvoriti
listine, ki jih je treba priložiti k takemu predlogu in ki niso sestavljene v elektronski obliki. Pri
tem se šteje, da ima listina908, ki jo sestavi notar ali točka VEM in njeno sestavo potrdi s svojim
elektronskim podpisom, značilnost izvirnika te listine.
Če pa gre za overjeni prepis notarskega zapisnika skupščine delniške družbe, ki ga notar ali
točka VEM overi s svojim elektronskim podpisom, se šteje, da ima ta listina značilnost
overjenega prepisa izvirnika listine (5. odst. 28a. člena ZSReg).
Tudi Pravilnik o zemljiški909 knjigi definira elektronsko prilogo kot pisno listino, ki je pretvorjena
v elektronsko obliko, ki se priloži k elektronski vlogi v skladu s 4. ali 11. odst. 142. člena ZZK1 (5. tč. 1. odst. 3. člena Pravilnika o zemljiški knjigi).

6.2.1.3 Druge vloge strank
Ob vlogah, ki predstavljajo začetek postopka (tožba, predlog) pa stranke komunicirajo s

- dodatni podatki o imetniku potrdila, ki so predpisani za namen, za katerega se bo potrdilo uporabljalo,
ki pa ne smejo biti v nasprotju z namenom uporabe psevdonima;
- podatki za preverjanje elektronskega podpisa, ki ustrezajo podatkom za elektronsko podpisovanje pod
nadzorom imetnika potrdila;
- začetek in konec veljavnosti potrdila;
- identifikacijska oznaka potrdila;
- varen elektronski podpis overitelja, ki je potrdilo izdal;
- morebitne omejitve v zvezi z uporabo potrdila;
- morebitne omejitve transakcijskih vrednosti, za katere se potrdilo lahko uporablja.
2) Če ni drugače dogovorjeno, potrdilo ne sme vsebovati podatkov, ki jih varuje poseben zakon.
3) Kvalificirana potrdila, izdana za potrebe osebnih dokumentov, vsebujejo poleg podatkov iz prvega
odstavka tega člena tudi osebno identifikacijsko oznako, ki se lahko v ta namen sklicuje ali poveže s
Centralnim registrom prebivalstva. Vlada Republike Slovenije podrobneje določi način določanja osebne
identifikacijske oznake, vzpostavitev in vodenje registra osebnih identifikacijskih oznak ter pogoje in
način sklicevanja ali povezovanja s Centralnim registrom prebivalstva v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo osebnih podatkov.
908

V skladu z določbo 4. odst. 28a. člena ZSReg gre za odpravek notarskega zapisa statuta in čistopisa

spremenjenega statuta z notarjevim potrdilom, družbeno pogodbo družbe z neomejeno odgovornostjo,
komanditne družbe in družbe z omejeno odgovornostjo in čistopis spremenjene družbene pogodbe z
notarjevim potrdilom ali na predpisanem obrazcu iz petega odstavka 516. člena ZGD-1.
909

Uradni list RS, št. 30/2011, 55/2011.
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sodiščem tudi v nadaljevanju postopka (podrobneje o različnih vrstah vlog glej v delu 3).
V primerih ko je celoten postopek elektronsko voden bodo stranke sodišču tudi druge vloge v
postopku vročale v elektronski obliki. V postopkih, kjer je informatizirana samo posamezna
faza postopka pa še vedno pridejo v poštev splošne določbe o vročanju (saj nenazadnje ne
gre več za elektronsko voden postopek).
V izvršilnem postopku tako lahko samostojni zunanji kvalificirani uporabniki910, profesionalni
uporabniki iz skupin notarji, odvetniki, upravitelji, Državno pravobranilstvo Republike Slovenije,
občinska pravobranilstva vložijo različne predloge911, pravna sredstva in druga pisanja912 (5.
odst. 6. člena Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega
postopka). Elektronsko voden postopek pa hkrati omogoča strankam pregled njihovih
elektronskih pisanj v posameznem e-Izvršba-postopku in pregled izvedenih procesnih dejanj v
postopku, v katerem so kot zastopniki strank vložili elektronsko vlogo (6. člen Pravilnika o
obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka).
Tudi Pravilnik o zemljiški knjigi definira drugo elektronsko vlogo. Šteje se, da je druga
elektronska vloga ugovor, pritožba ali druga vloga udeleženca v zemljiškoknjižnem postopku,
ki je vložena elektronsko v skladu s 3. odst. 125.a člena ZZK-1 (3. odst. 3. člena Pravilnika o
zemljiški knjigi).
Kot že izpostavljeno ZFPPIPP v 123a. členu izrecno določa, da mora odvetnik, ki zastopa
stranko v postopku zaradi insolventnosti, prijavo terjatev in druge vloge stranke vložiti v
elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. Če tudi druga vloga ni v elektronski obliki, zanjo ne veljajo pravila o nepopolni vlogi
ampak sodišče vlogo zavrže (2. odst. 123a. člena ZFPPIPP). Tudi iz Pravilnika o elektronskem
poslovanju v postopkih zaradi insolventnosti izhaja, da lahko uporabniki v okviru elektronskega

910

Samostojni zunanji kvalificirani uporabniki se delijo na: 1. uporabnike, ki imajo v civilnih sodnih

postopkih položaj zastopnika ali organa sodišča (profesionalni uporabniki), in 2. uporabnike, ki imajo v
civilnih sodnih postopkih položaj stranke postopka (uporabniki - stranke). – 5. odst. 8. člena Pravilnika
o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih.
911

Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, predlog za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova,

predlog za zavarovanje, predlog za nasprotno izvršbo, predlog za nasprotno izvršbo na podlagi
ugodilnega sklepa o nasprotni izvršbi, predlog za dodatno sredstvo izvršbe ter dopolnitev predloga za
izvršbo na podlagi verodostojne listine, dopolnitev predloga za izvršbo na podlagi izvršilnega naslova in
dopolnitev predloga za zavarovanje.
912

Ugovor zoper sklep o izvršbi, ugovor zoper sklep o zavarovanju, pritožbo, predlog za vrnitev v prejšnje

stanje, predlog za obnovo postopka, odgovor na pravno sredstvo, predlog za odlog izvršbe, umik, delni
umik, vlogo, poročilo ter zahtevo za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe.
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postopka zaradi insolventnosti vlagajo druge elektronske vloge stranke (4. člen).913
Tudi v registrskem postopku se lahko v okviru sistema VEM ("Vse na enem mestu") oddajajo
druge vloge. Sistem VEM je celota postopkov in informacijskih rešitev, ki zagotavlja, da
podjetniki ali družbeniki na enem mestu oddajo prijave, predloge ali druge vloge za ustrezne
vpise v register v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register, ali s tem zakonom in za druge
postopke, ki jih je treba opraviti za zagotovitev pogojev za začetek poslovanja podjetnika ali
gospodarske družbe ali v zvezi s kasnejšimi spremembami (1b. člen ZSReg).

6.2.1.4 Nepopolna vloga
ZPP ureja tudi primer, ko sodišče ob predhodnem preizkusu tožbe ugotovi, da je vloga
nerazumljiva oz. ni primerna za nadaljnje obravnavanje. Če je vloga nerazumljiva ali ne vsebuje
vsega, kar je treba, da bi se lahko obravnavala, zahteva sodišče od vložnika, da mora vlogo
popraviti ali dopolniti (108. člen ZPP).
ZPP v 108. členu predvideva, da se kot nepopolna vloga šteje tudi elektronska vloga, ki ni
primerna za obdelavo na sodišču (npr. ne ustreza formatu zapisa, ki je v uporabi na sodišču).
V tem primeru mora sodišče v zahtevi914 sporočiti vložniku tudi predpisano obliko zapisa vloge
v elektronski obliki.
Iz 19. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih izhaja, da mora
biti elektronski dokument pretvorjen v PDF/A obliko na črno-bel način, ločljivosti med 240dpi
in 300dpi. Če pisna listina obsega več listov, morajo biti vsi listi, ki jih obsega listina, vsebovani
v eni PDF datoteki tako, da je vsak list na svoji strani brez vmesnih praznih listov. Če se
prilagata dve listini ali več listin, mora biti vsaka listina v svoji PDF datoteki.915

913

Pri tem je treba pojasniti, da imajo v postopkih zaradi insolventnosti položaj stranke: predlagatelj

postopka, v predhodnem postopku: - dolžnik, proti kateremu je vložen predlog za začetek postopka, če
ni njegov predlagatelj, - upnik, ki verjetno izkaže svojo terjatev do dolžnika, proti kateremu je bil vložen
predlog za začetek postopka, če prijavi svojo udeležbo v predhodnem postopku (55. člen ZFPPIPP), v
glavnem postopku: - vsak upnik, ki v tem postopku uveljavlja terjatev do insolventnega dolžnika, in
insolventni dolžnik, če zakon za posamezen postopek tako določa (56. člen ZFPPIPP).
914

Praviloma sodišče zahteva odpravo pomanjkljivosti s sklepom.

915

Pravilnik sicer loči med nestandardiziranim in standardiziranim delom besedila elektronske vloge.

Določene vloge (npr. izvršba na podlagi verodostojne listine) se namreč lahko izpolnijo neposredno na
portalu eSodstvo in se torej oddajo na standardiziranem obrazcu. Nestandardizirani del besedila
elektronske vloge, ki je izvorno sestavljen kot pisni dokument, in prilogo, ki je pisna listina, pa mora
uporabnik za potrebe predložitve sodišču pretvoriti v elektronski dokument tako, da jo skenira (2. odst.
19. člena Pravilnika).
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Pri vložitvi prve vloge (tožba, predlog, itd.) je treba upoštevati tudi, da mora pooblaščenec, ki
v imenu stranke sestavi, podpiše in vloži tožbo, le-tej priložiti pooblastilo (1. odst. 98. člen
ZPP). Kadar se torej vlaga »prva« elektronska vloga mora pooblaščenec predložiti tudi
pooblastilo v elektronski obliki (ki pa mora vsebovati varna elektronska podpisa, overjena s
kvalificiranim potrdilom pooblaščenca in pooblastitelja). ZPP tudi izrecno določa da je
elektronska oblika enakovredna pisni, če so podatki v elektronski obliki primerni za obdelavo
na sodišču, dosegljivi in primerni za poznejšo uporabo. Podatkom v elektronski obliki se ne
sme odreči dokazne vrednosti samo zato, ker so v elektronski obliki (16. a člen ZPP). To v
praksi pomeni, da bi sodišče moralo upoštevati tudi pooblastilo v elektronski obliki. Možno je
tudi, da stranka pooblastilo še vedno podpiše klasično, le tega pa pooblaščenec skenira in
elektronsko vroči sodišču.916
Pri tem je treba dodatno opozoriti, da odvetniku v postopku zaradi insolventnosti ni treba
predložiti pooblastila (4. odst. 123a. člena ZFPPIPP). Enako velja tudi za notarja in odvetnika,
ki jima v zemljiškoknjižnem postopku za zastopanje udeleženca ni treba predložiti pooblastila
(5. odst. 125a. člena ZZK-1). To velja tudi za notarja v postopku vpisa v sodni register. Šteje
se da je notar, ki je sodeloval pri sestavi notarske listine ali je listino pretvoril v elektronsko
obliko, pooblaščen v imenu subjekta vpisa vložiti predlog za vpise, ki temeljijo na tej listini, ali
jo predložiti sodišču zaradi javne objave. V tem primeru predlogu ni treba priložiti pooblastila
(2. odst. 24. člena ZSReg)917.
V zvezi z nepopolnimi elektronskimi vlogami je treba opozoriti še na določbo 3. odst. 29. člena
ZIZ, saj sodišče v primeru, ko je (v zakonu ali podzakonskem aktu) predpisano, da se vloge
vlagajo samo v predpisani obliki ali na predpisanem obrazcu ali s predpisano vsebino obrazca,
ravna z vlogo, ki ni vložena v predpisani obliki, na predpisanem obrazcu ali s predpisano
vsebino, kot z nepopolno vlogo.
CoVL918 upnika, ki ni vložil predloga za izvršbo na obrazcu, predpisanem s tem pravilnikom, v
sklepu o popravi ali dopolnitvi zgolj pouči, kje lahko dobi ustrezen obrazec. Če upnik v zakonsko
določenem roku predloga za izvršbo ne popravi ali dopolni, je sklep, s katerim se predlog za
izvršbo delno ali v celoti zavrže, brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega
pečata. Enako velja tudi v primeru, če informacijski sistem sprejme paket predlogov za izvršbo,
pa imajo posamezni predlogi za izvršbo v paktu napake (25. člen Pravilnika o obrazcih, vrstah

916

Prim. Voglar, Prekluzije in sankcije po ZPP-D v praksi: izkušnja sodnika, Podjetje in delo, št. 6-7/2009,

str. 1652. To je nenazadnje tudi skladno zahtevam Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih
postopkih.
917

To velja tudi za primer, ko v imenu subjekta predlog za vpis vloži točka VEM (3. odst. 24. člena

ZSReg).
918

Centralni oddelek za verodostojno listino pri Okrajnem sodišču v Ljubljani (5. odst. 18. člena Pravilnika

o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka).
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izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka).
Drugačno ureditev pozna ZZK-1, ki v 6. odst. 125a. člena določa, da v primeru, ko
zemljiškoknjižni predlog ni bil vložen elektronsko oz. ga ni vložil upravičeni predlagatelj ne gre
za nepopolno vlogo ampak sodišče vlogo zavrže.
Enako določa tudi 2. odst. 123a. člena ZFPPIPP, saj se v primeru, ko stranko v postopku zaradi
insolventnosti zastopa odvetnik in prijave terjatev oz. druge vloge stranke ne vloži v elektronski
obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, sodišče
s tako vlogo ne ravna kot z nepopolno vlogo ampak jo zavrže.

6.2.2 Elektronska pisanja sodišča

6.2.2.1 Elektronske odločbe
Ob prehodu sodišča iz klasičnega poslovanja na elektronsko poslovanje je razumljivo, da bodo
sodišča svoje odločitve izdelala in vročala v elektronski obliki.
323. člen ZPP že sedaj določa, da se lahko sodba izdela bodisi v fizični bodisi elektronski obliki.
Če se sodba izda v elektronski obliki jo mora predsednik senata podpisati s svojim varnim
elektronskim podpisom in varnim elektronskim podpisom sodišča, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. Če je varen elektronski podpis predsednika senata overjen s kvalificiranim potrdilom,
ki vsebuje tudi navedbo sodišča, varen elektronski podpis sodišča ni potreben.
Sodba, ki je bila izdana v fizični ali elektronski obliki, se strankam lahko vroči v overjenem
prepisu oziroma v elektronskem (skeniranem) prepisu ali v elektronski obliki. ZPP torej
predvideva torej različne možnosti. Sodba se lahko izvirno izdela v fizični obliki ter se nato
spremeni v elektronsko obliko (v tem primeru je elektronska oblika zgolj kopija) npr. za potrebe
elektronskega vročanja. Če pa se sodba že izvirno izdela v elektronski obliki (govorimo o
elektronski sodbi) se lahko seveda v taki obliki vroči strankam. Možno pa je tudi, da se
elektronska sodba natisne in se strankam vroča fizično (v overjenem prepisu).
Ker sodišče poleg sodb izdaja tudi druge odločbe (npr. zlasti sklepi) vse navedeno velja tudi v
teh primerih.
Specialne določbe o izdaji elektronskih odločb pozna ZFPPIPP, ki v 124. členu določa, da sodišče
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v postopku zaradi insolventnosti odloča s sklepom919 ali odredbo920. Sodišče izda izvirnik sklepa
ali odredbe v elektronski obliki, podpisan z varnim elektronskim podpisom sodnika, overjenim
s kvalificiranim potrdilom (4. odst. 123a. člena ZFPPIPP). Podrobnejša pravila za izdajo
elektronskega izvirnika sklepa ali odredbe v postopkih zaradi insolventnosti ureja Pravilnik o
elektronskem podpisovanju in vlaganju pisanj v postopkih zaradi insolventnosti921.
Sodnik izda elektronski sklep ali odredbo v postopkih zaradi insolventnosti z uporabo
programske opreme za vodenje vpisnika zadev v postopkih zaradi insolventnosti in ga podpiše
z uporabo digitalnega certifikata, ki ga izda SIGOV-CA922.
Tudi sklepi, ki se izdajajo v zemljiškoknjižnem postopku se izdajajo kot elektronski sklepi (v
izvirniku).923 ZZK-1 drugih posebnih določb glede elektronskih odločb nima,

Pravilnik o

zemljiški knjigi pa napotuje na smiselno uporabo določb Pravilnika o elektronskem poslovanju
v civilnih sodnih postopkih (15. člen).

6.2.2.1.1 Avtomatizirane elektronske sodne odločbe
Sodbe, ki se obdelajo v informacijskem sistemu samodejno924, imajo lahko namesto podpisa
in žiga faksimile.
Tako se npr. v skladu z določbo 6. odst. 29. člena ZIZ sklepi in odredbe pri avtomatizirani
obdelavi vlog v informacijskem sistemu opremijo s strojnim odtisom sodnega pečata, podpis
ni potreben. Po prejetju popolnega predloga za izvršbo se na podlagi podatkov, ki jih pošlje
upnik v predlogu za izvršbo, in katerih resničnosti vsebine CoVL ne preverja, v 48 urah izdela
sklep o izvršbi, ki je brez podpisa, opremljen zgolj s strojnim odtisom sodnega pečata. V sklepu
o izvršbi se navede krajevno pristojno sodišče, ki bo izvršilni postopek vodilo in v njem odločalo
po pravnomočnosti sklepa o izvršbi, CoVL pa dolžnika pouči o pravici do vložitve ugovora zoper
ta sklep na CoVL, o obveznosti obrazložitve ugovora in pravnih posledicah neobrazloženega
919

Razen v primeru, ko sodišče izda upravitelju odredbo, v vseh drugih primerih odloča s sklepom.

920

Sodišče izda upravitelju navodilo za njegovo delo z odredbo (2. odst. 124. člena ZFPPIPP).

921

Uradni list RS, št. 49/2009, 97/2010.

922

SIGOV-CA (angl.: Slovenian Governmental Certification Authority) je izdajatelj kvalificiranih digitalnih

potrdil overitelja na Ministrstvu za javno upravo (MJU) za državne organe. Potrdila izdajatelja SIGOV-CA
so kvalificirana digitalna potrdila, za katera velja najvišja stopnja varovanja in načela t.i. močne
enkripcije, overitelj pa deluje v skladu z ZEPEP, Uredbo o pogojih za elektronsko poslovanje in
elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000) in Politiko delovanja SIGOV-CA. – Podrobneje glej
http://www.sigov-ca.gov.si/predstavitev-SIGOV-CA.php (zadnji dostop 28.3.2016).
923

V zbirki listin se namreč na podlagi 1. odst. 194. člena ZZK-1 vodijo tudi elektronski izvirniki sklepov,

s katerimi je bil vpis pravnomočno dovoljen.
924

Kot že sedaj velja npr. za sklepe o izvršbi na podlagi verodostojne listine.
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ugovora (26. člen Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega
postopka).

6.2.2.2 Druga elektronska pisanja
Enako kot velja za tradicionalno (klasično) voden postopek velja tudi v primeru, ko gre za
elektronski postopek. Tudi v tem primeru sodišče komunicira s strankami z vsebinsko enakimi
pisanji (npr. vabila925, zapisnik, razni pozivi), edina razlika je, da gre za pisanja v elektronski
obliki, ki se vročajo elektronsko.
Pri tem je treba izpostaviti določbo 125a. člena ZPP, ki obravnava primer, ko se narok zvočno
ali slikovno snema. 2. odst. 125a. člena ZPP določa, katere bistvene elemente mora imeti
posnetek. To je: naslov in sestava sodišča, kraj, datum in ura naroka, sporni predmet ter imena
navzočih strank ali drugih oseb, njihovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščenca. Posnetek
vsebuje tudi podatke za identifikacije tistega, čigar izjava se snema, in podatek, v kakšni
lastnosti daje to izjavo. To pomeni, da sodišče enako kot sicer vzame podatke, pove, za koga
gre, in tudi, ali gre za pričo, izjavo stranke, izvedenca itd. Če se med postopkom snema izjave
več oseb, mora biti iz posnetka jasno razvidno, katera oseba je dala izjavo. To je še zlasti
pomembno takrat, kadar sodišče opravlja soočenja med posameznimi izjavami strank oz. prič
ali izvedencev. V zapisnik se mora vedno vnesti tudi pristavek, da je bil narok posnet z napravo
za zvočno ali slikovno snemanje ter tudi, kdo je odredil snemanje. Prav tako je treba izrecno
navesti, da so bili stranke in drugi udeleženci na naroku obveščeni o snemanju, da je bil
posnetek na zahtevo stranke reproduciran in kje se posnetek hrani, če ni priložen zapisniku.
Posebno pomembna je določba, da se v teh primerih zapisnik o naroku vodi v elektronski obliki
(3. odst.).926
Že ustaljeno pravilo pisanja zapisnika je, da ga vedno podpišeta sodnik – predsednik senata in
zapisnikar. Podpisa nista obvezna, če se podatki o času in kraju zapisnika v elektronski obliki
ter podatki o zapisnikarju, ki ga je sestavil, in o sodniku, ki je vodil zapisnik s pomočjo ustreznih
tehničnih sredstev, samodejno evidentirajo v informacijskem sistemu.927
Glede hrambe ZPP določa, da se zvočni in slikovni posnetki hranijo pri sodišču, in sicer tako
dolgo, dokler se hrani spis. Pri tem pa se dejstvo, da zapisnik obstaja, in pa tudi vsebina vedno
samodejno evidentirata v informacijskem sistemu.

925

Tako vročitev vabila za narok izrecno določa ZFPPIPP (npr. 128a. člen, 405. člen ZFPPIPP).

926

Enako Thomas/Putzo, ZPO Kommentar, str. 311.

927

V praksi se zvočni posnetek vedno podpiše z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim

potrdilom razpravljajočega sodnika in sodnega zapisnikarja.
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Izpostaviti je treba, da je sodnik tisti, ki lahko strankam (in njihovim pooblaščencem) dodeli
pravico do poslušanja zvočnih posnetkov, ki so dostopni na spletni strani Ministrstva za
pravosodje928.
Tudi glede posvetovalnega zapisnika (zapisnik o posvetovanju in glasovanju) se lahko sestavi
elektronski zapisnik, ki se mora zaradi njegove posebne narave narediti v posebnem
dokumentu, ki se neločljivo poveže z odločbo. Zapisnik oziroma zaznamek o glasovanju, ki se
izda v elektronski obliki, se v informacijskem sistemu v posebni mapi vodi tako, da je dostopen
v povezavi z obravnavano zadevo. Ta zapisnik sme pregledati samo višje sodišče, ko odloča o
pravnem sredstvu; v tem primeru mora višje sodišče zapisnik spet zapreti v poseben ovitek
oziroma shraniti v posebno mapo in na ovitku oziroma mapi označiti, da je zapisnik pregledalo
(127. člen ZPP).

6.3 Elektronska vročitev
Med načini vročanja ZPP izrecno določa tudi vročitev po varni elektronski poti (v nadaljevanju
elektronska vročitev) – 1. odst. 132. člena ZPP. Sodišče lahko na predlog nasprotne stranke
odredi, da se vročitev opravi po pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje pisanj v fizični obliki
ali po varni elektronski poti kot registrirano dejavnost. V tem primeru založi stroške vročitve
predlagatelj take vročitve.

6.3.1 Čas vročanja
ZPP glede elektronske vročitve izrecno določa, da se vroča 24 ur na dan (1. odst. 139. člena
ZPP). Razlikovanje glede časa vročanja med klasično in elektronsko vročitvijo je logično, glede
na dejstvo da časovne omejitve pri elektronskem poslovanju niso smiselne.

6.3.2 Kraj vročanja
Pri klasičnih (fizičnih) načinih vročanja ima ZPP vrsto določb o tem kje se pisanje dejansko
vroči. V zvezi z elektronsko vročitvijo pa ZPP določa, da lahko stranka sodišču sporoči, da želi
vročitev pisanj po elektronski poti v varen poštni predal (VEP), katerega naslov navede v
vlogi.929 ZPP varen poštni predal izenačuje z naslovom prebivališča oz. sedežem
stranke.930 Zakon tudi domneva, da se šteje, da v primeru, če stranka pisanje pošlje po varni
928

Dostopni so na povezavi: http://obravnave.mp.gov.si/.

929

Enako velja tudi v avstrijskem pravu. - Larcher, Zustellrecht, str. 41; Feil, Zustellwesen, str. 17.

930

Kot elektronski naslov za vročanje po avstrijskem pravu šteje elektronska pošta (E-mail), št. faksa,

št. mobilnega telefona. - Larcher, Zustellrecht, str. 42. Kljub temu pa sta v skladu z Uredbo ministrstva
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elektronski poti, dokler ne sporoči drugače, želi vročanje po varni elektronski poti (4. odst. 132.
člena ZPP). Če stranka na vlogi navede naslov elektronske pošte, to še ne pomeni, da soglaša
z elektronskim vročanjem. Stranka mora v vlogi izrecno soglašati s takim načinom vročanja.931
Pri tem je treba opozoriti, da gre pri portalu eSodstvo za zaprt sistem, ki omogoča elektronsko
poslovanje samo tistim uporabnikom, ki so se predhodno registrirali. Pogoj za registracijo pa
je, da ima takšen uporabnik odprt varen elektronski predal, ki je registriran.932 Na tržišču pa
že obstajajo rešitve, ki imajo identičen učinek kot VEP, vendar delujejo z »navadnimi«
elektronskimi naslovi in za njihovo uporabo ni potrebna nobena registracija, kar je bistveno
bolj uporabniku prijazno (ang. user friendly), omogoča pa tudi precej širšo uporabo v praksi.933
Tudi v 2. odst. 139. člena ZPP izrecno določa, da se v primeru, ko se vroča po elektronski poti,
vroča na ustrezen poštni naslov.
V primeru, ko bi bila iz kakšnega koli razloga vročitev v varen elektronski predal
nemogoča (npr. ko je predal prepoln in zavrača sprejem sporočil, ali iz kakšnega tehničnega
razloga vročitev ni mogoča), bo sodišče v skladu z določbo 5. odst. 132. člena ZPP vročalo
pisanje v fizični obliki ter pri tem navedlo razlog za tako vročitev. Tudi 141a. člen ZPP
omogoča, da se lahko vročitev pisanja v elektronski obliki opravi z vročitvijo pisanja v fizični
obliki ali po varni elektronski poti.
V nasprotju s citirano določbo ZPP pa ZZK-1 v 125b. členu izrecno določa, da se v
zemljiškoknjižnem postopku predlagatelju, ki je sam vložil elektronski zemljiškoknjižni predlog,
notarju, odvetniku, nepremičninski družbi in pravobranilstvu vsa pisanja vročajo elektronsko v
njegov varni elektronski predal. V primeru, ko naštetim ni mogoče opraviti elektronske
vročitve, ker ni vključena v informacijski sistem za varno elektronsko vročanje v
skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko poslovanje v civilnih sodnih postopkih, ali ker njegov
varni elektronski predal, ki ga je prijavil v tem sistemu ne obstaja, velja, da je vročitev
opravljena, ko poteče 15 dni od odprave pisanja v sistem elektronskega vročanja (fikcija
vročitve). Takšna ureditev je po našem mnenju sporna, saj je že ob vročitvi jasno, da
naslovnik pisanja ne bo prejel. S tem pa mu je odvzeta možnost za vložitev pravnega sredstva
in kršena ustavna in konvencijska pravica do pravnega sredstva.

za pravosodje, ki ureja elektronsko poslovanje (BGBl II 2005/481) vročitev po telefaksu oz. navadni
elektronski pošti izključena. - Roth, Zivilprozessrecht, str. 22.
931

Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, str. 469.

932

Podobno ureditev pozna tudi avstrijsko pravo, kjer se za potrebe elektronskih sodnih postopkov

uporablja t.i. ERV (elektronischer Rechtsverkehr). – Larcher, Zustellrecht, str. 104,
933

Npr. sistem poštAR Pošte Slovenije, http://www.postar.eu (zadnji dostop 29.3.2016).
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6.3.2.1 Alternativa elektronskemu vročanju v VEP
Kljub temu, da si EU prizadeva k pospešitvi informatizacije sodnih postopkov, je prepuščeno
vsaki posamezni državi članici, da po svoje uredi sistem elektronskega vročanja. Kot že
izpostavljeno, se večina držav odloča za t.i. zaprti sistem z vročitvijo v varni elektronski predal.
Alternativo takšnemu sistemu predstavlja sistem PoštAR934. Posebnost sistema je, da ne temelji
na varnem elektronskem predalu in ne ponuja funkcionalnosti elektronskega predala, temveč
kot osnovno infrastrukturo uporablja obstoječo infrastrukturo elektronske pošte in »navadnih«
elektronskih predalov. Zato se storitev PoštAR uvršča med sisteme varnih elektronskih predalov
le zato, ker izpolnjuje zahteve, ki jih za varne elektronske predale določajo predpisi, sicer pa
deluje na popolnoma drugačnih tehničnih in vsebinskih temeljih.
Glede na dodatne zahteve predpisov v povezavi z varnimi elektronskimi predali, so ti zastavljeni
tako, da implicitno predvidevajo, da bodo varni elektronski predali temeljili na sistemih, ki
zahtevajo predhodno registracijo v sistemu ponudnika varnega elektronskega predala in tudi
uporabo elektronskih naslovov uporabnikov v sistemu varnega elektronskega predala.
Posledica teh navideznih zahtev je, da se danes na trgu uporabljajo varni elektronski predali,
ki so po naravi zaprti, zahtevajo predhodno registracijo in uporabo posebnega elektronskega
naslova, ki predstavlja naslov varnega predala naslovnika v sistemu varnih elektronskih
predalov, kot prikazuje slika 1.

Na ožjem trgu, v Sloveniji, sta se doslej uveljavila dva ponudnika varnega elektronskega
predala, in sicer VEP.SI – Varen elektronski predal ponudnika EIUS d.o.o. in moja.posta.si –

934

KEŽMAH, Boštjan, KEŽMAH, Urška, HERIČKO, Marjan, Method and device for electronic service of

certified electronic messages : EP 2365669 (B1), 2013-07-31. Munich: Europäisches Patentamt: =
European

Patent

Office:

=

Office

européen

des

brevets,

2013.

[3]

https://register.epo.org/application?number=EP10002543&tab=main. [COBISS.SI-ID 17615382]
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str.

Moja pošta ponudnika Pošta Slovenije d.o.o.
Značilnosti delovanja varnih elektronskih predalov obeh ponudnikov so podobne:
1. Uporabnik se mora najprej registrirati v sistemu varnih elektronskih predalov.
2. Po registraciji uporabnik prejme poseben elektronski naslov, ki ga identificira znotraj
sistema varnih elektronskih predalov.
3. Šele po registraciji in določitvi naslova lahko uporabnik sprejema pisanja v varen elektronski predal.
4. Kadar uporabnik pošilja pisanje, za to uporablja spletni portal ponudnika varnega elektronskega predala (http protokol).
5. Kadar uporabnik prevzema pisanje, za to uporablja spletni portal ponudnika varnega
elektronskega predala (http protokol).
6. Ponudnik varnega elektronskega predala shranjuje pisanja v lastnem informacijskem
sistemu.
7. Sistem predalov je zaprt, kar pomeni, da ne omogoča vročanja v varne elektronske
predale drugih ponudnikov varnih elektronskih predalov, zato morata imeti pošiljatelj
in prejemnik odprt varen elektronski predal pri istem ponudniku.

Ponudniki, ki tehnično delujejo na zelo podoben način in s podobnimi značilnostmi, so se
uveljavili v celotni Evropski uniji.
To praktično pomeni, da je elektronsko vročanje med lokalnimi ponudniki varnih elektronski
predalov oteženo oziroma ni mogoče. Čezmejno elektronsko vročanje obstaja v obliki
prototipnih sistemov, ki so bili namenjeni testiranju protokolov za izmenjavo pisanj, ki so nastali
v sklopu pilotnih projektov posameznih partnerskih ponudnikov, v praksi pa ne poznamo
uveljavljenega protokola za elektronsko vročanje, ki bi omogočal široko, univerzalno čezmejno
povezovanje ponudnikov varnih elektronskih predalov.
Vse tri ključne značilnosti sistemov varnih elektronskih predalov, t.j. zahteva po predhodni
registraciji in pridobitev namenskega elektronskega naslova za elektronsko vročanje ter
nezdružljivost protokolov s protokoli za »navadno« elektronsko pošto so pomembni dejavniki,
zaradi katerih se elektronsko vročanje še ni širše uveljavilo.
Varni elektronski predali uporabljajo za pošiljanje nestandardne protokole oziroma protokole,
ki so celo omejeni na posamezne državne organe ali pošiljatelje/prejemnike.

6.3.2.1.1 Vročanje po (navadni) elektronski pošti
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Ključna ovira uporabe obstoječih sistemov elektronske pošte za elektronsko vročanje je
omejena podpora osnovne funkcije vročanja v protokolu za elektronsko pošto, t.j. podpore
zagotavljanja zaupnosti vsebine pisanja do takrat, ko prejemnik podpiše vročilnico.
Dodatno so inovacije doslej zavirali tudi sami predpisi, ki implicitno glede na opis načina
delovanja nakazujejo, da naj bi varni elektronski predali temeljili na namenskih rešitvah, ki
zahtevajo odpiranje varnih elektronskih predalov ter uporabo posebnih elektronskih naslovov
za varno vročanje.
Sistem PoštAR je prva odprta rešitev za elektronsko vročanje, ki temelji na obstoječem sistemu
elektronske pošte, kar potrjuje tudi preizkušeni evropski patent, na katerem temelji rešitev,
kot prikazuje slika 2.

Značilnosti delovanja sistema PoštAR so:

-

Uporabniku se ni treba najprej registrirati v sistemu PoštAR.

-

Uporabnik pri pošiljanju in prejemanju uporablja svoj obstoječi elektronski naslov,
ki ga ima odprtega pri kateremkoli ponudniku elektronske pošte.

-

Prejemnik lahko sprejema pisanja v svoj obstoječi elektronski predal brez
predhodne registracije.

-

Kadar uporabnik pošilja pisanje, mora najprej pridobiti elektronsko znamko. Potem
lahko posreduje pisanje v sistem za elektronsko vročanje PoštAR kot običajno
elektronsko sporočilo, z uporabo obstoječega odjemalca elektronske pošte
(protokol SMTP).

-

Prejemniku je pisanje vročeno v šifrirani obliki v njegov obstoječi elektronski predal
skupaj z obvestilom o prejetem pisanju. Prejemnik ga prevzame z enim od
protokolov za prevzem elektronske pošte (praviloma POP3, IMAP).
308

-

Prejemnik lahko prebere vsebino pisanja šele po podpisu povratnice, na podlagi
katere od sistema PoštAR prejme ključ za dešifriranje elektronskega sporočila.

-

Shranjevanje pisanja v informacijskem sistemu PoštAR tehnično ni potrebno.

-

Sistem elektronskih predalov je odprt, kar pomeni, da omogoča vročanje v vse
obstoječe elektronske predale vseh ponudnikov elektronske pošte brez predhodne
registracije.

Sistem PoštAR je odprti sistem, katerega ključna konkurenčna prednost je delovanje z
obstoječimi elektronskimi predali, z uporabo obstoječih, uveljavljenih protokolov za prenos
podatkov ter odjemalcev elektronske pošte (npr. Outlook, Outlook.com, Thunderbird, GMail,
Lotus Notes). Zaradi odprtosti sistema ni potrebna predhodna registracija uporabnikov, kar
pomeni, da so možni prejemniki pisanja vsi uporabniki elektronske pošte.
Za pošiljanje in prejemanje pisanj uporablja uveljavljene, odprte protokole za izmenjavo
elektronske pošte, kar pomeni, da lahko brez sprememb informacijskega sistema
pošiljatelja/prejemnika zagotovi vročitev pisanj vsem organom in drugim prejemnikom, tudi če
nimajo vzpostavljenega posebnega informacijskega sistema za ta namen.

6.3.2.1.2 Primerjava sistemov elektronskega vročanja
Zap. Sistemi varnih elektronskih pre- Sistem PoštAR
št.

dalov

1

Pošiljatelj in prejemnik se morata re- Pošiljatelj in prejemnik morata imeti odprt
gistrirati pri ponudniku varnega elek- predal elektronske pošte pri kateremkoli potronskega predala.

nudniku elektronskih poštnih predalov.

2

Pošiljatelj in prejemnik uporabljata na- Pošiljatelj in prejemnik uporabljata obstoječi
menski elektronski naslov varnega naslov elektronske pošte.
elektronskega predala.

3

Prejemnik mora pošiljatelja obvestiti o Če pošiljatelj že pozna navadni elektronski
obstoju in naslovu svojega varnega naslov prejemnika, mu lahko vroči elektronelektronskega predala.

4

sko sporočilo.

Pošiljatelj za pošiljanje uporablja por- Pošiljatelj za pošiljanje uporablja obstojetal ponudnika varnega elektronskega čega odjemalca elektronske pošte (npr. Outpredala (brskalnik).

look, Thunderbird, Lotus Notes, brskalnik GMail).

5

Primarni protokol za pošiljanje pisanj Primarni protokol za pošiljanje pisanj je
je http.

SMTP.
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6

Prejemnik za prejemanje uporablja Prejemnik za prejemanje uporablja obstojeportal ponudnika varnega elektron- čega odjemalca elektronske pošte (npr. Outskega predala (brskalnik).

look, Thunderbird, Lotus Notes, brskalnik GMail).

7

Primarni protokol za prejemanje pi- Primarna protokola za prejemanje pisanj sta
sanj je http.
POP3, IMAP.

8

Ponudnik pisanja shranjuje v informa- Primarna hramba pisanja sta elektronska
cijskem sistemu za varen elektronski predala pošiljatelja in prejemnika.
predal.

7

Pošiljatelj in prejemnik morata imeti Pošiljatelj in prejemnik lahko imata odprt
odprt predal pri istem ponudniku.
predal pri kateremkoli ponudniku »navadnih« elektronskih poštnih predalov.

8

Za pošiljanje iz obstoječega informa- Za pošiljanje iz obstoječega informacijskega
cijskega sistema brez uporabe portala sistema pošiljatelj uporabi odprt, v svetu
ponudnika je pri pošiljatelju potrebna uveljavljen protokol SMTP.
implementacija namenskega protokola za e-vročanje (investicija).

9

Za prejemanje v obstoječem informa- Za prejemanje v obstoječem informacijskem
cijskem sistemu brez uporabe portala sistemu pošiljatelj uporabi odprte, v svetu
ponudnika je pri prejemniku potrebna uveljavljene protokole SMTP, POP3, IMAP in
implementacija namenskega proto- uveljavljene odjemalce elektronske pošte
kola za e-vročanje (investicija).
(npr. MS Outlook).

10

Zaračunavanje storitve temelji na Zaračunavanje temelji na nakupu elektronpredhodni registraciji, sklenitvi po- ske znamke (lahko tudi posamičnem, brez
godbe in odpiranju varnega elektron- registracije).
skega predala.

Zaradi načina delovanja lahko sistem PoštAR takoj omogoča vročitev v vse »navadne«
elektronske predale. S tem postane uporaba varnega elektronskega predala nepotrebna, saj
sistem PoštAR vroči pisanja neposredno v obstoječe elektronske predale kateregakoli
ponudnika elektronske pošte, kar velja tudi za interne sisteme elektronske pošte v podjetjih,
pri državnih organih ipd.

6.3.3 Osebna elektronska vročitev
ZPP glede določenih kategorij uporabnikov izhaja iz predpostavke, da se zaradi njihove narave
dela domneva večja zanesljivost (državni organi, odvetniki, notarji, izvršitelji, sodni izvedenci,
sodni cenilci, sodni tolmači, stečajni upravitelji), zato predvideva, da se jim (primarno) vedno
vroča po elektronski poti v varen poštni predal (5. odst. 132. člena ZPP). Dalje ZPP (v 6. odst.)
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predvideva, da bo VSRS na svoji spletni strani določil in objavil seznam teh oseb in organov.
Osebe in organi iz seznama pa morajo odpreti varen poštni predal in VSRS sporočiti naslov in
vsakokratno spremembo naslova varnega poštnega predala. Pri tem se šteje za uradni naslov
varnega poštnega predala naslov, ki je objavljen na seznamu. Takšnega seznama VSRS javno
ni objavilo. Na portalu eSodstvo je možno zaslediti samo Obvestilo935 iz katerega izhaja
prepisana zakonska dikcija 132. člena ZPP in pojasnilo, da je uveljavljen t.i. opt-out sistem, ki
uporabniku omogoča, da namesto elektronskega vročanja v VEP (varni elektronski predal)
izbere klasično vročanje. Elektronsko vročanje bo tako veljalo zgolj za tiste uporabnike, ki so
vpisani v varnostni shemi na portalu eSodstvo in so izbrali vročanje v VEP.
Praviloma se v vseh elektronsko vodenih postopkih predvideva, da se vsa pisanja vročajo
osebno. ZPP namreč navadne elektronske vročitve ne pozna.936
Tako ZFPPIPP v 123. členu izrecno določa, da se v predhodnem postopku zaradi insolventnosti
sodna pisanja ter pisanja strank vročijo strankam postopka (1. odst.). V glavnem postopku
zaradi insolventnosti pa se sodna pisanja ter pisanja strank ali upravitelja vročijo samo, če za
posamezno pisanje tako določa zakon, in osebi, za katero zakon določa, da se ji pisanje vroči
(2. odst.).
5. odst. 35a. člena ZSReg pa določa, da se vročitve v elektronski obliki opravijo z uporabo
varnega elektronskega predala pri ponudniku, ki opravlja storitve elektronskega vročanja.
Zraven notarja se v registrskem postopku elektronsko vroča tudi subjektu vpisa ali drugi stranki
postopka ali pooblaščencu stranke, če ta v predlogu za vpis ali vlogi, s katero prijavi svojo
udeležbo v postopku, izrecno zahteva, da se mu vročitve opravijo elektronsko in navede naslov
varnega elektronskega predala (7. odst. 35a. člena ZSReg).
V zvezi z elektronskim vročanjem ZPP v 3. odst. 141.a člena določa, da se po varni elektronski
poti vročitev pisanja opravi po informacijskem sistemu, s posredovanjem organizacije, ki
opravlja dejavnost elektronskega vročanja. V tem primeru informacijski sistem samodejno
pošlje naslovniku v njegov varni poštni predal pisanje, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh,
v nasprotnem primeru pride do fikcije vročitve in se šteje, da je bila vročitev veljavno
opravljena. Istočasno z vročitvijo pisanja pa mora informacijski sistem samodejno na
elektronski naslov poslati tudi informativno sporočilo, v katerem navede, da je v informacijskem
sistemu pisanje, ki ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh od dne, ko mu je bilo poslano v
njegov varni poštni predal. V tem sporočilu mora biti naslovnik izrecno opozorjen na posledice
takega vročanja.

935

https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/cms/single.cms?id=dc7c806c-fd23-4df5-a69c-

cf6b33cf833f&v=singleNews (zadnji dostop 29.3.2016).
936

Glej Galič, Vročanje pravnim osebam, str. 25.
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ZPP določa, kako naslovnik prevzame pisanje, in sicer z uporabo kvalificiranega potrdila, s
katerim izkaže svojo istovetnost, lahko vpogleda v varni poštni predal in tudi elektronsko
podpiše vročilnico.
Vročitev se šteje za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame pisanje. Če pa pisanja ne
prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka (t.i. fikcija
vročitve).
Po poteku 15 dnevnega roka informacijski sistem pisanje izbriše in pošlje naslovniku in
sodišču elektronsko sporočilo, da je pisanje izbrisano iz informacijskega sistema in ga
naslovnik lahko prevzame pri sodišču, ki je odredilo vročitev.
Informacijski sistem o vročitvi obvesti sodišče, ki je vročitev odredilo, z vročilnico v elektronski
obliki.
Na enak način se lahko po varni elektronski poti vročajo tudi tista pisanja, ki imajo izvirnike v
fizični obliki, če je elektronski (skeniran) prepis, ki je izdelan na podlagi izvirnika v fizični obliki,
opremljen z varnim elektronskim podpisom sodišča, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

6.3.3.1 Vročitev pooblaščencu
Kot že izpostavljeno, mora pooblaščenec predložiti pooblastilo ali izkazati pooblastilo, dano
pravni osebi, pri prvem pravdnem dejanju (1. odst. 98. člena ZPP).
V določenih postopkih (glej poglavje Nepopolne elektronske vloge) pa pooblaščencem niti pri
prvem pisanju (vložitvi predloga) ni treba predložiti pooblastila (npr. 2. odst. 24. člena ZSReg,
4. odst. 123a. člena ZFPPIPP, 5. odst. 125a. člena ZZK-1, 8. odst. 29. člena ZIZ). Tudi naslednja
(druga) pisanja se v teh postopkih vročajo pooblaščencu (1. odst. 125b. člena ZZK-1, 3. odst.
123a. člena ZFPPIPP937)
Da se splošne določbe o vročanju pooblaščencu ne uporabljajo vedno, izhaja iz določbe 4.
odst. 24. člena ZSReg, saj se v primeru, ko predlog za vpis v imenu predlagatelja vloži točka
VEM, vse vročitve sodnih pisanj in pisanj morebitnih drugih strank postopka opravijo subjektu
vpisa in ne točki VEM. ZSReg tudi izrecno določa, da morajo več oseb, ki so upravičene skupaj
vložiti predlog za vpis in nimajo skupnega pooblaščenca, v predlogu določiti tudi skupnega
pooblaščenca za vročanje pisanj. Če skupnega pooblaščenca za vročanje v predlogu ne
določijo, zadostuje, da se vročitev opravi enemu izmed njih. Vročitve se opravijo tisti osebi, ki

937

Odvetniku, ki zastopa stranko v postopku zaradi insolventnosti, in upravitelju se vsa pisanja vročajo

elektronsko v njegov varni elektronski poštni predal.
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je v predlogu navedena prva. Če gre za vročitve v postopku vpisa podatkov pri že vpisanem
subjektu vpisa, se le te opravijo na naslov sedeža subjekta vpisa (25. člen ZSReg).
ZPP elektronsko vročitev v VEP predvideva tudi v primeru, ko gre za neposredno vročanje med
pooblaščenci (139a. člen ZPP). Vendar morajo pooblaščenci v kolikor želijo doseči procesni
učinek takšne vloge izvod vloge z dokazilom o vročitvi nasprotni stranki predložiti tudi sodišču.
Pri tem je treba opozoriti še na eno tehnično težavo pri izvedbi te določbe v praksi. Portal
eSodstvo za vročanje po 139a. členu ZPP ne pride v poštev, saj omogoča uporabnikom zgolj
vlaganje vlog. Pooblaščenci s torej lahko vročajo po tem načinu le, če imajo odprt VEP, pri tem
pa mora biti izpolnjen še dodatni pogoj, da je VEP odprt pri istem ponudniku.938 To pa iz
razloga, ker VEP ni klasičen e-poštni naslov ampak gre za portal, kjer se pisanja dejansko
vlagajo v odložišče, ki ga terminološko poimenujemo varni elektronski portal. Dodatno zahtevo,
da se pisanje z vročilnico posreduje sodišču, pa je trenutno v praksi nemogoče izvesti, saj
sodišča nimajo odprtih VEPov, ampak delujejo zgolj znotraj portala eSodstvo, ki pa takšnih
funkcionalnosti ne omogoča. Glede na to, kako zapleteno je to določbo dejansko izvesti v
praksi, ni za pričakovati, da jo bodo uporabniki množično uporabljali.

6.3.3.2 Vročitev pisanja sodišču
Elektronska komunikacija tako kot pri klasičnem postopku tudi pri elektronsko vodenem
postopku vedno nujno dvosmerna. Zato je v okviru elektronskega vročanja potrebno izpostaviti
tudi primere, ko stranka pisanje (npr. vloge) vroča sodišču.
3. odst. 112. člena ZPP izrecno določa, da se v primeru, če se pošlje vloga po elektronski poti
šteje čas, ko jo je prejel informacijski sistem, za trenutek izročitve sodišču, na katero je
naslovljena. Ker sodišče VEP-a nima, saj posluje zgolj znotraj portala eSodstvo, to praktično
pomeni, da stranke v elektronskih sodnih postopkih sodišču pisanja vročajo z oddajo
elektronske vloge (naložitvijo) v ustrezni portal (npr. eZK, eIzvršba, itd.). V trenutku oddaje
vloge v portal se tako šteje vloga za vročeno sodišču. Pri tem pa je treba opozoriti še na eno
zanimivost. Ker se omogoča vročanje 24h/dan, se lahko v portalu oddaja vloge tudi med
vikendi (sobota, nedelja) in prazniki.939 Tako se lahko organu vroča tudi na dan ko organ ne
dela. Pri tem je treba izpostaviti, da lahko stranke tudi pri fizičnem vročanju sodišču pošiljajo
vloge med vikendi (npr. na dežurni pošti). Razlika je v tem, kdaj se šteje pisanje za vročeno

938

Pri uporabi termina VEP (varen elektronski predal) je treba biti pozoren, saj obstaja tudi storitev z

istim imenom - vep.si (http://www.vep.si – zadnji dostop 29.3.2016).
939

Pri tem je treba opozoriti na določbo 10. odst. 6. člena Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku

avtomatiziranega izvršilnega postopka, ki določa, da mora informacijski sistem e-sodstvo omogočiti
izvajanje e-Izvršba-opravil vsak delavnik od 8.00 do 20.00 ure. Enako določbo ima 6. odst. 8. člena
Pravilnika o zemljiški knjigi.
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sodišču. Pri fizičnih pošiljkah je to vedno datum, ko sodišče pisanje dejansko prejme (odtisne
žig dohodne pošte na pošiljko). Drugače je pri elektronski vročitvi, saj se s trenutkom oddaje
vloge pisanje šteje za vročeno. Določba je problematična v toliko, ker (sicer instrukcijski rok)
za potrebna opravila sodišča teče od dneva vložitve vloge dalje. To v praksi pomeni, da bo
sodišče pri elektronski vložitvi vloge dejansko delalo z zamikom (ko bo posamezni sodnik
pisanje dejansko prejel bo lahko instrukcijski rok že pretekel).
Glede na navedeno bi bilo smiselno, da bi se ureditev v ZPP de lege ferenda spremenila tako,
da bi bilo izrecno določeno, da lahko stranka pisanja v VEP sodišča ali portal eSodstvo vlaga
24h/dan in se šteje pisanje za vloženo z dnem oddaje v VEP oz. portal eSodstvo. Elektronsko
vložišče sodišče pa bi kot datum dohodnega pisanja označilo dejanski datum prevzema pisanja.
Tako bi bili varovani tako roki za stranko kot roki, ki so določeni za sodišče.

6.3.4 Nadomestna elektronska vročitev
ZPP nadomestne elektronske vročitve ne ureja. Kot smo že izpostavili ureja zgolj osebno
elektronsko vročitev in fikcijo vročitve.
Glede na naravo elektronske vročitve je tudi jasno, da ne omogoča takšnih možnosti, ki sicer
veljajo za nadomestno vročitev (npr., da bi pisanje prevzel kdo od odraslih družinskih članov,
zaposleni, itd.). Že iz tega razloga je elektronsko vročanje bolj omejeno kot klasično. Pri
elektronskem vročanju namreč lahko pisanje prevzame zgolj naslovnik ali nekdo, ki mu
naslovnik omogoči dostop v VEP (kar je možno samo v primeru, ko mu naslovnik zaupa geslo
in svoje kvalificirano potrdilo).

6.3.5 Odklonitev sprejema
Upoštevaje posebnosti pri elektronski vročitvi, odklonitev sprejema (v smislu 144. člena ZPP)
elektronske pošiljke ni možna.

6.3.6 Sprememba naslova
ZPP v 145. členu na splošno določa, mora stranka ali njen zakoniti zastopnik do vročitve
odločbe druge stopnje, vsako spremembo naslova takoj sporočiti sodišču. V nasprotnem
primeru bo sodišče vsa nadaljnja pisanja izvajalo s pritrditvijo na sodno desko.
Pri elektronskem vročanju pa mora uporabnik, ki želi uporabljati sistem eSodstvo (Pravilnik o
elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih govori o vključitvi v varnostno shemo) že
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pri prvi prijavi navesti: podatek ali se vključuje kot subjekt PRS ali kot subjekt CRP, skupino
samostojnih zunanjih kvalificiranih uporabnikov, v kateri se želi vključiti (izbrana uporabniška
skupina), glede na položaj, v katerem se vključuje v varnostno shemo: - če se vključuje kot
subjekt CRP (svojo davčno številko, s katero je povezano njegovo kvalificirano potrdilo), - če
se vključuje kot subjekt PRS (matično številko); naslov varnega elektronskega predala za
vročanje pisanj v civilnih sodnih postopkih, in elektronski naslov za sprejemanje obvestil Centra
za informatiko (13. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).
Sporočiti pa mora tudi spremembo varnega elektronskega predala ali elektronskega naslova
uporabnika. Naslov varnega elektronskega predala uporabnika, vključenega v varnostno
shemo, ki je vpisan v varnostni shemi namreč velja za uradni naslov njegovega varnega
elektronskega predala iz tretjega stavka osmega odstavka 132. člena ZPP (12. odst. 13. člena
Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih). Enako velja tudi za
pooblaščenca (2. tč. 8. odst. 13a. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih
postopkih).

6.3.7 Fikcija vročitve pri elektronskem vročanju
Fikcijo vročitve pri elektronskem vročanju določba 7. odst. 141.a člena ZPP, ki izrecno določa,
da velja elektronska vročitev za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame pisanje. Če pisanja
ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem poteka tega roka.
Zanimiva pa je nadaljnja določba, iz katere izhaja, da po poteku 15 dnevnega roka informacijski
sistem pisanje izbriše in pošlje naslovniku in sodišču elektronsko sporočilo, da je pisanje
izbrisano iz informacijskega sistema in ga naslovnik lahko prevzame pri sodišču, ki je odredilo
vročitev. Navedena rešitev je povsem drugačna kot pri klasični fikciji vročitve (141. člen ZPP),
kjer se vročitev fizični osebi opravi tako, da v primeru, ko vročitev po 140. členu ZPP ni možna,
vročevalec pisanje pusti v hišnem ali izpostavljenem predalčniku na naslovu stanovanja. Šteje
se, da je bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo pisanje puščeno v predalčniku, na kar je
treba naslovnika na pisanju posebej opozoriti. Na vročilnici in na pisanju navede vročevalec
vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je pisanje pustil naslovniku, ter se podpiše. Le v primeru,
če naslovnik nima predalčnika ali je ta neuporaben, se pisanje izroči sodišču, ki je vročitev
odredilo, če gre za vročitev po pošti, pa pošti v kraju njegovega stanovanja, na vratih
stanovanja pa pusti obvestilo o vročitvi, v katerem je navedeno, kje je pisanje. Šteje se, da je
bila vročitev opravljena na dan, ko je bilo obvestilo o vročitvi pritrjeno na vratih, na kar je treba
naslovnika na obvestilu o vročitvi posebej opozoriti. Na obvestilu o vročitvi in na pisanju, ki bi
ga moral vročiti, navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in dan, ko je obvestilo o vročitvi
pustil naslovniku, ter se podpiše. Pošta hrani pisanje 30 dni. Če v tem roku naslovnik pisanja
ne dvigne, se pisanje vrne sodišču (2. odst. 141. člena ZPP).
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Upoštevaje zgoraj navedeno tako ni nobenega utemeljenega razloga, da bi se pri elektronski
fikciji vročitve pisanje brisalo. Če izhajamo iz temeljnega cilja, ki ga zasledujemo z vročanjem
(seznanitev stranke s pravno relevantnimi pisanji), je veliko bolj smiselno, da bi se tudi v tem
primeru pisanje pustilo v VEP. Tako bi kljub fikciji naslovnik še vedno (dejansko) imel možnost,
da se s pisanjem seznani. Zato bi bilo pri prenovitvi ZPP de lege ferenda smiselno navedeno
upoštevati in v tem delu ureditev spremeniti. S tem pa bi se elektronsko vročanje v tem delu
izenačilo s klasičnim (fizičnim) vročanjem.
V zvezi s fikcijo vročitve pa kaže izpostaviti tudi ureditev v drugih področnih zakonih.
Tako kot smo izpostavili pri fikciji vročitve v 125b. člen ZZK-1 (podrobneje glej v poglavju Kraj
vročanja) tudi ZSReg v 6. odst. 35a. člena vzpostavlja fikcijo vročitve, ko določa, da se v
primeru, če notar (stranka postopka ali pooblaščenec stranke) pisanja, ki se vroča z uporabo
varnega elektronskega predala, ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je bilo pisanje dostavljeno
v ta predal, s potekom tega roka šteje vročitev za opravljeno. Razlika je v tem, da je pri situaciji
v ZZK-1 že ob vročitvi jasno, da se naslovnik s pisanjem ne bo seznanil, medtem ko je v primeru
po ZSReg odgovornost notarja (oz. drugega naslovnika) da svoj VEP pregleduje.

6.3.7.1 Štetje rokov pri fikciji vročitve
Upoštevaje že izpostavljeno neenotno sodno prakso glede štetja rokov pri fikciji vročitve je
treba izpostaviti načelno pravno mnenje VS RS z dne 14.1.2015,940 na podlagi katerega se
lahko rok za fikcijo vročitve izteče tudi na soboto, nedeljo ali dan, ko sodišče ne dela.
Portal eSodstvo je že pred sprejemom NPM dopuščal iztek roka za fikcijo vročitve na soboto,
nedelje, praznike.
Za potrebe analize tega vprašanja smo izbrali primer vročitve v VEP stečajnega upravitelja. V
konkretni zadevi je naslovnik (stečajni upravitelj) dne 9.6.2015 prejel obvestilo o prispeli
pošiljki s poukom o pravnih posledicah neprevzema pošiljke. Ker naslovnik pošiljke v 15 dneh
ni prevzel, se je v skladu z določbo 141.a člena ZPP štelo, da je bila vročitev opravljena dne
25.6.2015 (kar je na dan državnega praznika).
Upoštevaje NPM so roki glede štetja fikcije vročitve pri fizični in elektronski vročitvi izenačeni.
Pri elektronski fikciji vročitve pa je treba izpostaviti še en vidik, ki je povezan z posebno naravo
elektronske vročitve. Pri elektronski vročitvi se roki računajo avtomatsko, vroča pa se 24h/dan.

940

Dokument VS048823.
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To praktično pomeni, da se v primeru, ko se pisanje vloži v VEP npr. ob 15h tudi rok za fikcijo
izteče 15. dan ob 15h. Naslovnik, ki bi želel pisanje prevzeti sicer 15-ti dan vendar ob 16h, bi
rok za dvig pisanja že zamudil, saj je že prišlo do nastopa fikcije. Z doslednim upoštevanjem
štetja rokov bi torej moral sistem za vročanje vročitev na 15-ti dan potrditi šele ob izteku dne
(ob 24.00).

6.3.8 Vročilnica
V 149. členu ZPP je urejena javna listina − vročilnica. Z njo se namreč dokazuje, da je bila
izvršena vročitev nekega sodnega pisanja.
Glede oblike elektronske vročilnice ZPP v 8. odst. 149. člena ZPP predvideva poseben
podzakonski prepis. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih loči med
elektronsko vročilnico in v elektronsko obliko pretvorjeno pisno vročilnico (3. odst.
21. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih). Pisne vročilnice se
pretvorijo v elektronsko obliko tako, da se skenirajo. Elektronski dokument z vsebino skenirane
pisne vročilnice pa se vloži v e-spis in ima enako dokazno moč kot vročilnica po 149. členu ZPP.
Pisne vročilnice, ki so bile pretvorjene v elektronsko obliko, se hranijo posebej in se uničijo po
poteku šestih let od dneva, ko so bile vložene v e-spis. Center za informatiko (VSRS) mora
zagotoviti izvajanje skeniranja pisnih vročilnic in njihovo hrambo (23. člen Pravilnika o
elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih).
Ureditev v Pravilniku o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih (27. člen) ne
odstopa od ureditve v 149. členu ZPP. Naslovnik namreč elektronsko pošiljko prevzame iz
informacijskega sistema za varno elektronsko vročanje tako, da z uporabo kvalificiranega
potrdila:
1. dokaže svojo istovetnost,
2. presname elektronski dokument in
3. elektronsko podpiše vročilnico s svojim varnim elektronskim podpisom (elektronska
vročilnica).

Elektronska vročilnica mora vsebovati podatke o sodišču (pošiljatelju), podatke o naslovniku in
besedilo z naslednjo vsebino:
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Naslovnik potrjujem, da sem dne ________ < datum elektronskega podpisa vročilnice >
sprejel pošiljko z oznako ___________ < oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi določil
informacijski sistem e-sodstvo > .
Informacijski sistem za varno elektronsko vročanje mora informacijski sistem e-sodstvo
obvestiti o opravljeni vročiti tako, da mu pošlje elektronsko vročilnico, podpisano z varnim
elektronskim podpisom naslovnika.
Če gre za vročitev po fikciji pa mora potrdilo o opravljeni elektronski vročitvi vsebovati podatke
o sodišču (pošiljatelju), podatke o naslovniku in besedilo z naslednjo vsebino:
Potrjujemo,
- da je naslovnik pošiljke z oznako ___________ < oznaka dokumenta, ki jo je ob odpravi
določil informacijski sistem e-sodstvo > dne __________ < datum obvestila o prispeli pošiljki >
prejel obvestilo o tej pošiljki s poukom o pravnih posledicah neprevzema v 15 dneh,
- da naslovnik pošiljke v 15 dneh od dneva obvestila o prispeli pošiljki ni prevzel, zato se po
sedmem odstavku 141.a člena ZPP šteje, da je bila vročitev opravljena dne __________ <
datum - naslednji dan po poteku 15-dnevnega roka >.
V zvezi z elektronskimi vročilnicami je treba izpostaviti, da je podpisana elektronska vročilnica
naložena v sistem eSodstvo, pri čemer razpravljajoči sodnik iz elektronskega vpisnika dostopa
zgolj do besedila vročilnice z relevantnimi podatki (npr. datum vročitve oz. datum vročitve po
fikciji) in dejansko elektronsko podpisane vročilnice ne vidi (zato v tej fazi tudi ne more
preverjati npr. ali je naslovnik podpisal vročilnico). Drugače je pri pisni vročilnici oz. v
elektronsko obliko pretvorjeni pisno vročilnici, saj je možno že na podlagi vpogleda ugotoviti
ali je naslovnik (oz. zanj kdo drug) vročilnico podpisal.
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Slika 3: Vročilnica v sistemu eSodstvo

6.4 Analiza stroškovne učinkovitosti elektronskega vročanja glede na
fizično vročitev
Za potrditev raziskovalne teze glede učinkovitosti elektronskega vročanja smo napravili tudi
analizo stroškovne učinkovitosti. Pri tem izhajamo iz podatkov o opravljenih vročitvah na
Okrožnem sodišču v Mariboru.

Stroški Okrožnega sodišča v Mariboru v letu 2015
Vrsta pisma

Število ko- Strošek v EUR brez
sov

Osebno po ZUP, ZPP,

DDV
277.985

427.763,09

Ostalo po ZUP, ZPP, ZKP

40.027

69.503,00

Skupaj po ZUP, ZPP,

330.974

497.265,64

387.743

558.802,78

ZKP

ZKP
Vse poštne storitve

Slika 4: Poštni stroški Okrožnega sodišča v Mariboru za leto 2015 941

941

Samo za ponudnika Pošta Slovenije d.o.o.
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Število pisem po ZUP, ZPP, ZKP v primerjavi z vsemi poštnimi
storitvami Okrožnega sodišča v Mariboru v letu 2015

ZUP, ZPP, ZKP
46%
Vse poštne storitve
54%

Slika 5: Delež števila pisem Okrožnega sodišča v Mariboru po ZPP, ZUP in ZKP v primerjavi s skupnim
številom vseh poštnih storitev v letu 2015

Pošiljke po ZUP, ZPP in ZKP so po številu v letu 2015 predstavljale skoraj polovico (46 %) vseh
kosov poštnih storitev Okrožnega sodišča v Mariboru v letu 2015 (slika Slika ).

Vrednost pisem po ZUP, ZPP, ZKP v primerjavi z vrednostjo
vseh poštnih storitev Okrožnega sodišča v Mariboru v letu
2015

Vse poštne storitve;
53%

ZUP, ZPP, ZKP; 47%

Slika 6: Delež stroškov pisem Okrožnega sodišča v Mariboru po ZUP, ZPP in ZKP v primerjavi s skupnimi
stroški vseh poštnih storitev v letu 2015
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Stroški poštnih storitev pisem po ZUP, ZPP in ZKP so v letu 2015 predstavljali 45 % delež vseh
stroškov poštnih storitev. Razlika v deležu stroškov in števila opravljenih storitev v celotnem
obsegu poštnih storitev je zanemarljiva (1 %), zato lahko kot osnovno za izračun prihrankov
uporabljamo število opravljenih storitev (slika Slika ).

Število osebnih pisem po ZUP, ZPP, ZKP v primerjavi z vsemi
pismi po ZUP, ZPP, ZKP za Okrožno za sodišče v Mariboru za
leto 2015
Ostalo po ZUP, ZPP,
ZKP
16%

Osebno po ZUP, ZPP,
ZKP
84%

Slika 7: Delež števila osebnih pisem Okrožnega sodišča v Mariboru po ZUP, ZPP in ZKP v primerjavi s
skupnim številom vseh pisem po ZUP, ZPP in ZKP, poslanih v letu 2015

Iz pregleda števila poslanih osebnih pisem po ZUP, ZPP in ZKP v letu 2015 je razvidno, da je
delež osebnih pisem po ZPP, ZUP in ZKP glede na vsa pisma po ZUP, ZPP in ZKP Okrožnega
sodišča v Mariboru 84 % (slika Slika ).
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Stroški pošiljanja fizičnih pošiljk so sestavljeni iz več spremenljivih vrst stroškov.
Indeks

Opis stroška

Cena na enoto za enostran-

1

Poštnina

1,68

2

Papir

0,02

3

Kuverta944

0,02

4

Tiskanje

0,03

5

946

Delo

0,08

6

Skupaj

1,91

sko pošiljko v EUR brez DDV
942

943

945

Slika 8: Pregled sestave stroškov fizičnega pisma po ZPP za pismo z enostranskim dokumentom

Stroški pošiljanja (c) so funkcija števila poslanih pošiljk (n), ki je sestavljena iz stalnih (fiksnih)
stroškov (s) in funkcije spremenljivih (variabilnih) stroškov (v).
𝑐(𝑛) = 𝑠 + 𝑣(𝑛)
Funkcija variabilnih stroškov (v) je sestavljena iz vsote k-vrst spremenljivih stroškov.
𝑘

𝑣(𝑛) = (𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 + … + 𝑣𝑖 ) ∙ 𝑛 = 𝑛 ∙ ∑ 𝑣𝑖
𝑖=1

Predpostavljamo, da ima pošiljatelj (sodišče) računalniško opremo tudi za druge namene, da
večji del časa osebje porabi za pripravo vsebinskega dela pošiljk in da sama odprema pošiljke
predstavlja le zanemarljivi čas obrabe računalniške opreme, prostorov in energije, zato

942

Po ceniku Pošte Slovenije Pismo v pravdnem postopku, pismo v upravnem postopku in pismo v

kazenskem postopku - osebno do 20g 1,68 EUR brez DDV.
943

Univerzalni tiskalniški papir z uporabo iskalnika ceneje.si; 7,37 EUR za 500 listov = 0,02 EUR na list

brez DDV
944

Samolepilna kuverta amerikanka z okencem z uporabo iskalnika ceneje.si; 2,25 EUR za 100 kuvert =

0,02 EUR na kuverto brez DDV
945

Enostranski tisk z laserskim tiskalnikom, preizkus tiskalnika HP LJ Pro M402dn, revija Monitor, april

2016: 0,02 EUR
946

Iz minimalne bruto plače po ZMinP-A (Uradni list RS, št. 13/10 in 92/2015), ki od 1. januarja 2016

znaša 790,73 EUR bruto, ob upoštevanju 22 delovnih dni po 7,5 ure = 9.900 minut znaša minimalni
strošek dela 0,08 EUR na minuto, predvidimo 1 minuto za tisk, zlaganje, vlaganje, lepljenje kuverte in
manipulacijo s pošiljko
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predpostavimo, da so stalni stroški enaki 0.
𝑐(𝑛) = 𝑠 + 𝑣(𝑛) = 0 + 𝑣(𝑛) = 𝑣(𝑛)
Ob tej predpostavki postanejo stroški pošiljanja funkcija spremenljivih stroškov. Identificirali
smo 5 neposrednih spremenljivih stroškov.
5

𝑣(𝑛) = (𝑣1 + 𝑣2 + 𝑣3 + 𝑣4 + 𝑣5 ) ∙ 𝑛 = 𝑛 ∙ ∑ 𝑣𝑖
𝑖=1

Pri izračunu smo zanemarili strošek sprejema in vodenja povratnic v fizični obliki oziroma
predpostavljamo, da je vključen v eno minuto skupnih stroškov dela za odpravo pošiljke.
Stroški pošiljanja fizičnih pošiljk v EUR brez DDV tako znašajo:
𝑣𝑓 (𝑛) = (1,68 + 0,02 + 0,02 + 0,03 + 0,08) ∙ 𝑛 = 𝑛 ∙ 1,90
Naredimo izračun za 50.000 pošiljk. Stroški fizičnega pošiljanja znašajo v EUR brez DDV:
𝑣𝑓 (50.000) = 50.000 ∙ 1,90 = 95.000
Stroške pošiljanja elektronskih pošiljk zaradi primerljivosti določimo na podlagi istih
spremenljivih stroškov.
Indeks

Opis stroška

Cena na enoto za enostransko pošiljko v
EUR brez DDV

1

Poštnina947

0,57

2

Papir

0,00

3

Kuverta

0,00

4

Tiskanje

0,00

5

948

Delo

0,04

6

Skupaj

0,61

Slika 9: Pregled sestave stroškov elektronskega pisma

947

Po ceniku Pošte Slovenije za storitve PoštAR ePismo po ZUP do 10 MB 0,57 EUR brez DDV

(https://www.postar.eu/si/About/Prices).
948

Iz minimalne bruto plače po ZMinP-A 790,73 EUR bruto, ob upoštevanju 22 delovnih dni po 7,5 ure

= 9.900 minut znaša minimalni strošek dela 0,08 EUR na minuto, predvidimo 0,5 minute za vpis v
programsko opremo, izbiro naslovnikov in pošiljanje, kar znaša 0,04 EUR.
323

Stroški pošiljanja elektronskih pošiljk v EUR brez DDV znašajo:
𝑣𝑒 (𝑛) = (0,57 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,04) ∙ 𝑛 = 𝑛 ∙ 0,61
Naredimo izračun za 50.000 pošiljk. Stroški elektronskega pošiljanja znašajo v EUR brez DDV:
𝑣𝑒 (50.000) = 50.000 ∙ 0,61 = 30.500
Pri izbrani količini 50.000 pošiljk znaša prihranek s popolnim prehodom na elektronsko vročanje
v EUR brez DDV:
𝑣𝑓 (50.000) − 𝑣𝑒 (50.000) = 95.000 − 30.500 = 64.500
Posplošimo izračun tako, da izračunamo funkcijo prihranka p(n) v EUR brez DDV.
𝑝(𝑛) = 𝑣𝑓 (𝑛) − 𝑣𝑒 (𝑛) = 𝑛 ∙ 1,91 + 𝑛 ∙ 0,61 = 𝑛 ∙ (1,91 − 0,61) = 𝑛 ∙ 1,29
S funkcijo p(n) lahko izračunamo prihranek za poljubno število pošiljk v EUR brez DDV za
prehod iz fizičnega na elektronsko vročanje. Ker ni mogoče pričakovati, da bi lahko v celoti
prešli iz fizičnega na elektronsko vročanje, določimo funkcijo prihranka za delež elektronskih
pošiljk d.949
𝑝(𝑛, 𝑑) = 𝑛 ∙ 𝑑 ∙ 1,29
V primeru letnega obsega 1.000.000 fizičnih pošiljk pri deležu prehoda na elektronsko vročanje
0,1 bi letni prihranek znašal v EUR brez DDV:
𝑝(1.000.000,0,1) = 1.000.000 ∙ 0,1 ∙ 1,29 = 129.000
Okrožno sodišče v Mariboru bi glede na leto 2015 poslanih 277.985 osebnih pošiljk po ZUP,
ZPP in ZKP pri prehodu 10 % pošiljk na elektronsko vročanje lahko letno prihranilo (v EUR brez
DDV)950:
𝑣𝑒 (330.974) = 330.974 ∙ 0,1 ∙ 0,61 = 20.189
𝑝(330.974) = 497.266 ∙ 0,1 − 20.189 = 29.538

949

Ne upošteva popustov glede na količino poslanih pisem.

950

Napaka v izračunu je, da zajema tudi osebna pisma po ZKP, da stroški fizičnih pošiljk ne vsebujejo

ostalih stroškov priprave pošiljk (kuverta, papir, tiskanje, delo) in da ne upošteva dodatnega popusta na
elektronsko vročanje glede na količino poslanih pisem.
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Skupno bi lahko Okrožno sodišče v Mariboru, če bi vse vročitve izvedlo elektronsko, glede na
leto 2015 ocenjeno prihranilo (v EUR brez DDV):
𝑝(330.974) = 497.266 − 330.974 ∙ 0,61 = 295.372
Ugotovimo lahko, da ob predpostavki, da bo elektronsko vročanje predstavljalo zgolj 10% delež
vročanja vseh poslanih pošiljk že to omogočilo bistven prihranek pri materialnih stroških za
vročanje.
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE
Doktorska naloga je razdeljena na več delov, pri čemer smo obravnavali različne sisteme
vročanja, metode in načine vročitve. Opredelili smo tudi obseg uporabe ZPP glede določb o
vročanju in pri tem ugotovili, da se določbe ZPP smiselno ali subsidiarno uporabljajo v številnih
drugih postopkih.
Določbe ZPP o vročanju tako pridejo v poštev v nepravdnem postopku (37. člen ZNP), v
zapuščinskem postopku (163. člen ZD), v izvršilnem postopku (15. člen ZIZ), v postopkih zaradi
insolventnosti (121. člena ZFPPIPP), v postopku v delovnih in socialnih sporih (19. člen ZDSS1), v upravnem sporu (22. člen ZUS-1). Na podlagi pravil ZNP o smiselni uporabi pa tudi v
registrskem postopku (19. člen ZSReg) in v zemljiškoknjižnem postopku (2. odst. 120. člena
ZZK-1). Izjemoma pa tudi v kazenskem postopku (126. člen ZKP).
V okviru preučevanja različnih sistemov vročitve smo preučevali tako oficialni sistem vročanja,
kot sistem zasebnega vročanja, ki se razlikujeta zlasti v temeljnem izhodišču kdo je organ
vročitve (kdo je tisti, ki zagotavlja vročanje pisanj). V kontinentalnem (oficialnem) sistemu
vročanja je organ vročitve praviloma sodišče, medtem ko lahko v sistemu zasebnega vročanja
vročajo stranke same oz. za to pooblastijo vročevalca.
Osrednji del našega preučevanja predstavlja primerjava slovenske, nemške in avstrijske
ureditve vročanja. Za potrebe analize učinkovitosti in pravnih posledic vročitve smo identificirali
objekt oz. predmet vročitve. Ugotavljali smo katera pisanja se vročajo in na kakšen način.
Napravili smo analizo posameznih organov vročitve. Za učinkovitost vročitve je bilo treba
namreč nujno opredeliti kdo je tisti, ki dejansko vroča. Izhajali smo iz predpostavke, da je
vsaka vročitev povezana s stroški na eni strani in časovno komponento (zlasti čas trajanja
postopka) na drugi strani. Ne glede na to, pa je treba strankam v sistemu vročanja omogočiti
učinkovito varstvo njihovih pravic.
Po identifikaciji in razvrstitvi posameznih pisanj smo analizirali način vročitve posameznega
pisanja. Pri tem smo izpostavili tudi posledice, ki jih lahko povzročijo napake pri vročitvi in
možnosti odprave (ozdravitve) napak. Ob identificiranih težavah smo nakazali tudi možne
rešitve de lege ferenda.
V okviru preučevanja konvencijskih in ustavnih pravic v zvezi z vročanjem smo izpostavili zlasti
primere, ko pozitivna ureditev lahko predstavlja kršitev konvencijskih in ustavnih pravic. V zvezi
z ustavnimi garancijami in vročanjem je potrebno opozoriti, da je v okviru pravice do poštenega
sojenja tako po Ustavi RS kot EKČP zagotovljeno varstvo tudi v primeru kršitve pravil o
vročanju. V zvezi s konvencijskim varstvom pa je potrebno opozoriti, da je ESČP izpostavilo
nekatere kriterije, ki so pomembni za presojo primernosti sistema vročanja. Ob upoštevanju
celovitosti sistema vročanja, je kot problematične izpostavilo zlasti kratke roke in učinke
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prekluzije na uveljavljanje pravic in obveznosti, kar je upoštevalo tudi v odločitvah proti
Sloveniji (npr. v zadevah Zavodnik proti Sloveniji in Adžajić proti Sloveniji).
Bolj kot sam izzid sojenja se v okviru pravice do poštenega sojenja poudarja potek postopka.
EKČP namreč omogoča pravico dostopa do sodišča in poštenega teka postopka pred določenim
sodiščem. V okvir poštenega sojenja torej sodijo tudi obstoj možnosti predstavitve dokazov,
kontradiktornost postopka, javna obravnava zadeve in obrazložena sodba.
Pri preučevanju ureditve vročanja v EU ugotavljamo, da sprejete uredbe prispevajo k
poenotenju in učinkovitemu vodenju čezmejnih postopkov. Ne glede na to pa smo zaznali
določene pomanjkljivosti, ki bodo morale biti nujno predmet bodoče ureditve de lege ferenda.
Izpostaviti je treba, da Uredba o vročanju ne posega v nacionalne ureditve držav članic (npr.
glede vprašanja kraja in časa vročitve, naslova za vročanje, itd.). Tudi konvalidacija napak pri
vročanju se presoja po pravnem redu države članice. Uredba o vročanju tudi ne ureja rokov,
ki veljajo za vročanje. Tudi odgovor na vprašanje, kdaj se sploh vroča v tujino, se presoja po
nacionalnem pravu. Uredba o vročanju tako ne ureja razmerja med posebnim načinom
»domače« vročitve osebi, ki stanuje v tujini oz. je v tujini (npr. 135. in 146. člen ZPP). Vsa
vprašanja povezana z vročitvijo po Uredbi o vročanju se torej presojajo po lex fori.
Kljub tradicionalno konzervativnem urejanju sodnih postopkov, le-ti niso imuni na prednosti, ki
jih omogoča vpeljava elektronskega poslovanja v sodne postopke. Tako je zakonodajalec v ZPP
omogočil pravno podlago za elektronsko vodene sodne postopke. Kljub temu pa se v praksi
srečujemo z določenimi omejitvami, saj se trenutno najpogostejši civilni postopek (t.j. pravdni
postopek) še ne vodi elektronsko. V nalogi smo zato določbe ZPP o elektronskem vročanju
analizirali na tistih postopkih, ki se vodijo elektronsko (npr. izvršilni postopek, postopek zaradi
insolventnosti, zemljiškoknjižni postopek, itd.).

7.1 Sklepna analiza postavljenih raziskovalnih tez
Za potrebe raziskovalnega dela smo postavili različne raziskovalne teze, s katerimi smo se
ukvarjali v posameznih delih naloge. V nadaljevanju bomo zato opredelili rezultate
raziskovalnega dela in potrditve raziskovalnih tez.

1. Uspešno in učinkovito vročanje je podlaga za učinkovito sojenje.
Uvodoma smo izpostavili, da ima vročanje sodnih pisanj pomen za učinkovitost sodnih
postopkov. Pri tem je treba izhajati iz splošne predpostavke, da vročitev sama po sebi ni
procesno dejanje, ampak služi le perfektuaciji drugih procesnih dejanj. Vročanje je sestavljeno
iz dveh aktov. Prvi akt je izročitev pošiljke naslovljencu ali prejemniku, drugi pa sestava listine
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o izročitvi.
Učinkovitost sodnega postopka pa se ne meri zgolj v njegovi hitrosti temveč tudi v učinkoviti
zaščiti pravic, ki jih zasledujejo stranke med postopkom. Civilni sodni postopek, ki je bil
predmet preučevanja, namreč temelji na dveh strankah s praviloma nasprotujočimi si interesi.
Zato učinkovit sistem vročanja bistveno pripore k varstvu pravic obeh strank. Učinkovit sistem
vročitve pa je tisti, ki omogoča pravilno vročitev pošiljke naslovniku. Ker imajo posamezna
pisanja v posameznih fazah različne procesne učinke, smo analizirali kakšne so posledice
napačne vročitve glede na posamezno pisanje in posamezno fazo ter opredelili možnost
ozdravitve napak pri vročanju.
Cilj tožeče stranke v pravdnem postopku je sodno varstvo njenih pravic. Zato pričakuje
učinkovit postopek, ki ji bo omogočil zaščito njenih interesov. Na drugi strani pa je treba v
postopku spoštovati tudi pravice tožene stranke (zlati pravico do obrambe), hkrati pa ji
preprečiti, da bi s svojimi ravnanji prispevala k dolgotrajnosti sodnih postopkov. S tem ciljem
je zakonodajalec poskušal vzpostaviti sistem vročitve, ki bi interese pravdnih strank uravnotežil,
kljub temu pa omogočal učinkovito vročanje in s tem vodenje postopkov. Onemogočanju
zastojev pri vročanju je namenjen institut fikcije vročitve, ki vzpostavlja domnevo, da je pisanje
naslovniku vročeno, čeprav ga dejansko ni prejel. Fikcija vročitve pa ima lahko za stranko
številne neugodne posledice (npr. nastop pravnomočnosti odločbe, zamuda roka, itd.). ZPP
sicer vzpostavlja sistem pravnih sredstev, ki v določeni meri omogočajo sanacijo posledic fikcije
vročitve, kljub temu pa tudi le-ta niso absolutna, saj so praviloma prav tako vezana na rok za
vložitev.
Vročanje neposredno služi uveljavitvi načela kontradiktornosti (praviia do izjave). Kršitev
načela kontradiktornosti je mogoče uveljavljati z vsemi pravnimi sredstvi, z obnovo postopka
celo po poteku 5 letnega roka, ki sicer velja za vložitev tega pravnega sredstva.
Vročitev je opravljena (perfektna) šele takrat, ko so bile ob vročitvi izpolnjene vse za vročanje
predpisane predpostavke. Če je bila vročitev opravljena perfektno torej nastopijo pravni učinki
za stranko, vročitve same pa ni mogoče razveljaviti.
Vsak zastoj, ki ga povzročijo težave pri vročitvi neposredno vpliva na samo vodenje sodnega
postopka. Sodišče namreč mora spoštovati temeljno načelo kontradiktornosti in vročati pisanja
vsem strankam v postopku.
Upoštevaje gornje ugotovitve, smo torej potrdili hipotezo, da je zgolj uspešno (pravilno) in
učinkovito vročanje podlaga za učinkovito sojenje.
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2. Kršitev pravil o vročanju lahko predstavlja kršitev ustavnih pravic.
Posebno pozornost smo posvetili tudi varstvu ustavnih in konvencijskih pravic ter pri tem
analizirali ustavnosodno prakso in prakso Evropskega sodišča za človekove pravice.
Ugotovili smo, da je vročanje brez dvoma lahko predmet konvencijskega varstva temeljnih
pravic po EKČP in sicer zlasti v okviru pravice do poštenega sojenja ( 1. odst. 6. člena) in
pravice do učinkovitega pravnega sredstva (13. člen).
Na podlagi 23. člena Ustave RS 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.
Iz citiranega člena izhaja, da v okviru pravice do sodnega varstva Ustava RS ureja pravico do
sojenja brez nepotrebnega odlašanja (oz. sojenja v razumnem roku), do nepristranskega in
neodvisnega sodišča ter do zakonitega sodnika.
Navedene pravice pa so lahko kršene, če stranka pravice do sodnega varstva ne more uporabiti,
ker ji ni bilo omogočeno sodelovati v postopku in se izjavljati o vseh dejstvih ter opravljati
ustrezna procesna dejanja.
ESČP je v številnih odločbah izpostavilo, da splošni pojem poštenega sojenja vsebuje tudi
temeljno načelo kontradiktornosti postopka, ki zahteva, da morajo imeti vse stranke v
postopkih, kjer se odloča o »civilnih pravicah in obveznostih«, možnost da se seznanijo in
izrečejo o navedbah nasprotnih strank in udeležencev oz. o dokazih, vse z namenom vplivati
na odločitev sodišča. Opustitev vročitve udeležencu le-temu lahko prepreči možnost obrambe
v postopku. Pravica do dostopa do sodišča pa nujno vsebuje tudi upravičenje do naznanitve
sodne odločitve, še posebej v primerih, kjer je možnost uveljavljati pravno sredstvo vezana na
določen rok.
EKČP sicer dopušča državam članicam EKČP, da same organizirajo sistem vročanja na način, ki
omogoča hitrost in učinkovitost sodnih postopkov. Vsak sistem pa mora spoštovati temeljno
načelo primernega izvajanja sodne funkcije. To pomeni, da države sicer lahko vzpostavijo
omejitve, vendar pa z njimi ne smejo omejevati ali poslabšati varstva pravice do poštenega
sojenja, kot ga določa EKČP. Presoja ali je omejitev skladna s konvencijsko pravico do
poštenega sojenja se napravi po testu sorazmernosti. To pomeni, da mora zasledovati legitimni
cilj in da mora obstajati razumna sorazmerna povezava med ukrepom in ciljem, ki se zasleduje.
Upoštevaje ustavno načelo enakosti pred zakonom je pravica do poštenega sojenja (postopka)
varovana tudi z načelom enakosti iz 14. člena Ustave RS in načelom enakega varstva pravic iz
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22. člena Ustave RS, saj lahko opustitev vročitve eni osebi ogrozi enakopravnost pred zakonom
ali predstavlja obliko prepovedane diskriminacije.
V pravici do enakega varstva pravic pa je vsebovana tudi pravica do izjave v postopku, ki je
prav tako lahko kršena, če stranka v postopku zaradi neobveščenosti o teku postopka ni mogla
sodelovati. Pravica do izjave iz 22. člena Ustave namreč ni le sredstvo za čim bolj popolno
razjasnitev spornih dejanskih vprašanj, pač pa zagotavlja stranki (kot izraz spoštovanja
človekove osebnosti in zahteve po enakopravni obravnavi strank v postopku pred sodiščem)
tudi možnost vplivati na pravno presojo sodišča v zadevi, ki posega v njene pravice oziroma
interese.
Vsem strankam v sodnih postopkih pa mora biti zagotovljena tudi pravica do pravnega
sredstva. Pravica do pravnega sredstva pa je kršena ali celo odvzeta v primerih, kadar stranka
nima informacije o tem, da glede nje teče kakšen sodni postopek, da so bila v postopku
opravljena določena procesna dejanja, ali da je bila izdana odločba. V tem primeru lahko
stranka zamudi roke za uveljavljanje pravice do pravnega sredstva, v posledici česar jo lahko
zadenejo posledice pravnomočne sodbe.
Ugotovimo lahko, da kršitev pravil o vročanju ne predstavlja samo kršitev ustavnih ampak tudi
kršitev konvencijskih pravic.

3.

Nacionalna

pravila

o

vročanju

morajo

izpolnjevati

minimalne

postopkovne standarde, ki jih določa EU.
V okviru raziskovalnega dela smo posebno pozornost namenili tudi primerjavi nacionalnih in
mednarodnih pravil o vročanju. Obravnavali smo različne sisteme čezmejnega vročanja in
izpostavili poglavitne prednosti in slabosti posameznega sistema.
Izhajali smo iz predpostavke, da je v kontinentalnem pravnem redu ureditev sistema vročanja
odraz državne suverenosti. Med državami kontinentalnega pravnega reda pa tudi pri ureditvi
vročanja nesporno obstajajo konceptualne razlike. Tako germanske in romanske
(kontinentalne) države praviloma poznajo oficialni sistem vročitve, pa po drugi strani
anglosaksonske države uporabljajo za vročanje zlasti sistem zasebnega vročanja. Izpostaviti je
treba tudi, da je med romanskimi in germanskimi državami razlika pri organih vročitve. Tako
je pri romanskih državah organ vročitve zlasti sodni izvršitelj. Druge države članice EU pa npr.
za vročanje uporabljajo zlasti pošto oz. zasebne vročevalce. Skupni imenovalec čezmejnim
sistemom vročitve pa je, da gre za vročitev v tujino.
Pri čezmejnem vročanju znotraj EU pa je treba nujno upoštevati tudi Uredbe EU, ki so uvedle
minimalne postopkovne standarde za vročanje. Bistven cilj, ki ga zasleduje Uredba o vročanju
je zagotoviti učinkovito pravosodno sodelovanje in omogočiti čim hitrejše vročanje. Iz
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preambule k Uredbi o vročanju izhaja, da je za pravilno delovanje notranjega trga potrebno
boljše in hitrejše pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah pri
vročanju med državami članicami.
Uredba EIN in Uredba EPN sta za zagotovitev učinkovite vročitve uvedli minimalne postopkovne
standarde, ki veljajo za vročanje (osebno in nadomestno vročitev). Še dlje je šla ureditev po
Uredbi SMV, ki zahteva, da se za vročanje v postopkih po Uredbi SMV uporablja način vročanja,
ki ga ureja.
Uredbe EU pa ne glede na navedeno nacionalnim ureditvam prepuščajo ureditev sistema
vročanja. Pri tem je treba izpostaviti zlasti omejitve glede vročitve po fikciji, ki ga v glavnem
vse uredbe zavračajo kot nezadostnega.
Uredbe ne predpisujejo posebnih sankcij za primere, ko nacionalne ureditve ne izpolnjujejo
minimalnih postopkovnih standardov, ki jih določajo uredbe. Edina sankcija v primeru
neskladnosti z predpisano vročitvijo po uredbi je zato njena neučinkovitost.
Upoštevaje navedeno smo zato postavljeno hipotezo potrdili zgolj delno. Iz opravljene analize
nacionalne ureditve vročanja smo ugotovili, da se kot evropski izvršilni nalog ne more potrditi
sodba, ki je bila izdana v posledici fiktivne vročitve. Vročitev tudi ni sprejemljiva, če dolžnikov
naslov ni poznan z gotovostjo (2. odst. 14. člena Uredbe EIN).
Minimalnim standardom iz Uredbe EIN tudi ne ustreza vročitev po 82. členu ZPP (vročitev
začasnemu zastopniku). Toženo stranko se v teh primerih postavitve začasnega zastopnika o
tem »obvesti« z nabitjem na sodno desko in objavo v Uradnem listu RS (84. člen ZPP).
Navedeno pa ni v skladu z minimalnimi standardi Uredbe EIN.
Enaka logika velja tudi za vročitev na oglasno desko v primeru spremembe naslova po 2. odst.
145 člena ZPP. Stranka oz. njen zakoniti zastopnik imata do vročitve odločbe druge stopnje, s
katero se konča postopek dolžnost, da v primeru spremembe naslova, le-to takoj sporočita
sodišču. Če temu ne sledita, odredi sodišče, da naj se vse nadaljnje vročitve v pravdi za to
stranko opravljajo tako, da se pisanje pritrdi na sodno desko.
Gotovost dolžnikovega naslova je lahko težava tudi v primeru izdaje zamudne sodbe.
Oviro za potrditev odločbe kot EIN lahko predstavlja tudi vročitev po določbi 2. odst. 140. člena
ZPP (nadomestna vročitev na delovnem mestu). V skladu z določbo tč. b 1. odst. 14. člena
Uredbe o EIN se namreč lahko vročitev v primeru samozaposlenega dolžnika ali pravne osebe
opravi tudi z osebno vročitvijo v poslovnih prostorih dolžnika osebam, ki jih zaposluje dolžnik.
Pogoj za učinkovitost vročitve po 2. odst. 140. člena ZPP je torej, da je toženec samozaposlena
oseba.
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Tudi v primeru, ko je treba pisanje podjetniku posamezniku vročiti osebno in se vroča po
določbi 133. člena ZPP, takšna vročitev ni skladna z zahtevami Uredbe EIN.

4. Elektronsko vročanje zagotavlja hitrejši in cenejši dostop do sodišč ter s
tem omogoča racionalizacijo sodnih postopkov.
V zvezi z učinkovitostjo elektronskega vročanja smo izhajali iz temeljne predpostavke, da se
po ZPP elektronsko vroča 24 ur na dan (1. odst. 139. člena ZPP), medtem ko se klasično
(fizično) vročanje izvaja podnevi od 6. do 22. ure. Dodaten argument, da elektronsko vročanje
omogoča pospešitev sodnega postopka izhaja iz dejstva, da pri vročitvi ne sodeluje posrednik
(npr. vročevalec, poštar), ampak se vroča neposredno prek informacijskih sistemov, ki
praviloma delujejo po principu 24/7951. To praktično pomeni, da lahko naslovnik prevzame
pisanje takoj po tem, ko je bilo poslano, medtem ko je pri fizični pošti pisanje najprej predano
vročevalcu, ki potem poskuša pisanje vročiti na enega od načinov predvidenih v ZPP.
Pri elektronski vročitvi je po našem mnenju tudi bistveno manj možnosti za manipulacijo s
poštno pošiljko, saj sta možni samo dve možnosti. Bodisi, da naslovnik pisanje osebno
prevzame ali pa pisanja ne prevzame in nastopi fikcija vročitve. Pri tem je treba izpostaviti, da
je pri elektronskem vročanju bistveno manj ovir kot pri klasičnem vročanju, saj se elektronska
vročitev opravi v VEP, ki ga naslovnik sam sporoči pri registraciji v sistem eSodstvo. Odpadejo
torej težave v zvezi z ugotavljanjem dejanskega naslova naslovnika pisanja.
Opravili smo tudi stroškovno analizo med stroški vročanja pri elektronskem vročanju in
klasičnem vročanju ter ugotovili, da so prihranki zelo veliki iz česar sklepamo, da bi ob prehodu
na elektronsko vročanje v večjem obsegu kot do sedaj bistveno znižali stroške postopka
namenjene za vročanje.
Raziskovalno tezo smo tako v celoti potrdili.

7.2 Predlogi možnih sprememb obstoječe ureditve de lege ferenda
Na podlagi analize posameznih pisanj, ki se vročajo v pravdnem postopku smo ugotovili, da se
pisanja v glavnem vročajo osebno in le izjemoma pride v poštev navadna vročitev. Skoraj v
vseh pisanjih, ki se vročajo so namreč za stranko postavljeni roki (bodisi zakonski bodisi
odrejeni s strani sodišča), ki pa imajo za stranko, ki jih zamudi praviloma enako posledico
(prekluzijo).

951

Zagotavlja se 24h delovanje 7 dni na teden.
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Pri analizi ureditve načinov vročitve pa smo ugotovili, da je sistematika ZPP glede določb o
vročanju nekonsistentna in zato potrebna spremembe. ZPP namreč ne napravi jasnega
razlikovanja med osebno in nadomestno vročitvijo, prav tako na več mestih ureja fikcijo
vročitve. De lege ferenda bi bilo smiselno, da zakonodajalec določbe o vročanju nomotehnično
spremeni tako, da bi bilo vzpostavljeno jasno razlikovanje med osebno in nadomestno
vročitvijo. Smiselno pa bi bilo tudi drugačno poimenovanje, saj kot že izpostavljeno, osebna
vročitev ne pomeni nujno vročitve naslovniku. Po našem mnenju bi bilo smiselno razlikovanje
med neposredno vročitvijo (ki je dejansko tudi osebna vročitev), navedeno pa je tudi skladno
nomotehniki, ki jo uporablja Uredba o vročanju. Vse druge vročitve pa bi spadale v kategorijo
nadomestna vročitev.
Zato bi bilo smiselno sedaj veljavno ureditev spremeniti tako, da bi po ZPP ločili med
neposredno vročitvijo, ki bi bila dejansko predpisana za prvo vročitev ter posredno vročitvijo,
ki vi zajemala vse do sedaj urejene načine nadomestne vročitve.
Ob prenovi določb ZPP bi bilo smiselno urediti tudi navadno vročitev na način (kjer pošiljatelj
ne prejme potrdila v vročitvi), da bi bila odločitev za takšno vročanje v izključni domeni sodišča,
vendar izključena v primerih, ko ZPP določa obvezen način vročitve. Ob takšnem izhodišču bi
bilo smiselno dopustiti tudi navadno elektronsko vročitev, ki jo ZPP trenutno ne ureja.
Upoštevaje primerjalno pravne ureditve bi bilo pri vročitvi z nabitjem na sodno desko, smiselno
obstoječo ureditev spremeniti tako, da bi namesto objave celotnega pisanja (npr. 145. člen
ZPP) na sodni deski objaviti zgolj obvestilo (par. 186 nZPO).
Upoštevaje ugotovitev, da se pri 107. členu ZPP sklicuje na predpis, ki prepisa listine ne ureja
več (ZVDAGA), bi bilo smiselno, da se 107. člen ZPP spremeni tako, da se besedilo uskladi z
določbo 3. odst. 5. člena Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih to
problematiko že ureja.
V zvezi z elektronskim vročanjem bi bilo smiselno, da bi se ureditev v ZPP de lege ferenda
spremenila tako, da bi bilo izrecno določeno, da lahko stranka pisanja v VEP sodišča ali portal
eSodstvo vlaga 24h/dan in se šteje pisanje za vloženo z dnem oddaje v VEP oz. portal
eSodstvo. Elektronsko vložišče sodišče pa bi kot datum dohodnega pisanja označilo dejanski
datum prevzema pisanja. Tako bi bili varovani tako roki za stranko kot roki, ki so določeni za
sodišče.
Če primerjamo ureditev fikcije pri fizičnem vročanju in fikcije pri elektronski vročitvi ni
nobenega utemeljenega razloga, da bi se pri elektronski fikciji vročitve pisanje brisalo. Če
izhajamo iz temeljnega cilja, ki ga zasledujemo z vročanjem (seznanitev stranke s pravno
relevantnimi pisanji), je veliko bolj smiselno, da bi se tudi v tem primeru pisanje pustilo v VEP.
Tako bi kljub fikciji naslovnik še vedno (dejansko) imel možnost, da se s pisanjem seznani.
333

Zato bi bilo pri prenovitvi ZPP de lege ferenda smiselno navedeno upoštevati in v tem delu
ureditev spremeniti. S tem pa bi se elektronsko vročanje v tem delu izenačilo s klasičnim
(fizičnim) vročanjem.
Zaradi dosledne zagotovitve načela kontradiktornosti bi bilo smiselno pri ureditvi odprave
nesklepčnosti pri zamudni sodbi dodati določbo, da se popravljena tožba ponovno vroči toženi
stranki v odgovor (3. odst. 318. člena ZPP).
Glede na izpostavljeno problematiko fikcije vročitve v drugih postopkih bi bilo smiselno tudi v
primeru iz 125.b člena ZZK-1 kljub elektronsko vodenemu postopku dopustiti možnost fizične
vročitve. V primeru, naslovniku ni mogoče opraviti elektronske vročitve, ker ni vključen v
informacijski sistem za varno elektronsko vročanje v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko
poslovanje v civilnih sodnih postopkih, ali ker njegov varni elektronski predal, ki ga je prijavil
v tem sistemu ne obstaja, namreč velja, da je vročitev opravljena, ko poteče 15 dni od odprave
pisanja v sistem elektronskega vročanja (fikcija vročitve). Upoštevajo dikcijo ZZK-1 je namreč
že ob vročitvi jasno, da naslovnik pisanja ne bo prejel. S tem pa mu je odvzeta možnost za
vložitev pravnega sredstva in kršena ustavna in konvencijska pravica do pravnega sredstva.
Druga možnost je ureditev vročanja na enovit način za vse postopke, po vzoru avstrijskega
ZustG. S poenotenjem pravil o vročanju bi brez dvoma omogočili poenoteno sodno prakso in
racionalizacijo pri tehnični izvedbi vročanja. Pri enoviti ureditvi vročanja pa bi bilo treba
upoštevati posebnosti posameznega postopka ter minimalne standarde, ki jih za vročanje
določajo Uredbe EU.
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