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Izpodbijana splošna akta ne urejata dejanski stan obravnavanega konkretnega primera, s tem pa ni 

bilo kršeno načelo pravne države zaradi morebitnega opuščanja normiranja. Zakoni urejajo dejanska 

in pravna stanja, ki se praviloma pojavljajo v življenju. Soglašam s sprejeto odločbo, menim pa, da je 

potrebno poudariti še naslednja vprašanja: 

 

Obravnavano dejansko stanje je izjemno, zato obstoja pravna praznina, ki jo je treba napolniti. Pravne 

praznine napolnjujemo s pravno ali zakonsko analogijo. Med temeljna pravila pravnega reda štejemo 

tudi generalne klavzule o vestnosti in poštenju ter prepovedi zlorabe pravice, med pravice sodijo tudi 

procesne. 

 

Pravica neha tam, kjer se začenja zloraba. Izvrševanje neke pravice postane nezakonito, če nosilec 

izvršuje pravice brez resničnega (upravičenega) interesa, zakonitega motiva in zgolj s škodovalnim 

namenom. V konkretni zadevi je tožeča stranka umaknila tožbo, kar je sicer njena procesna pravica, 

vendar je isto tožbo neposredno za tem zopet vložila. Očiten je namen, ki meri na zlorabo procesne 

pravice, saj imata obe pravdni stranki isto pravico, da jima sodi sodnik, ki je izbran po pravilih, vnaprej 

določenih z zakonom in s sodnim redom. Če je imela tožeča stranka pomisleke o nepristranosti prve 

sodnice, bi bila upravičena uveljavljati izločitvene razloge, ne pa zlorabljati procesnih pravic. 

 

Ker zakon in sodni red takega primera ne rešujeta, bi moralo sodišče ravnati skladno z načelom o 

prepovedi zlorabe pravic. Obe pravdni stranki sta imeli enake pravice, nastal je konflikt dveh pravic, ki 

se med seboj ne izključujeta. Do konflikta pravic je prišlo, ker je tožeča stranka svojo pravico 

izvrševala tako, da je drugi stranki onemogočila aktivirati in uresničevati njeno. Pri presoji zlorabe 

pravic gre za objektivno vrednostno sodbo o tem, v čem je namen pravice v konkretni pravni situaciji 

(enake pravice pravdnih strank). Pri tem je treba posebej opozoriti na določbo tretjega odstavka 15. 

člena Ustave, da so pravice omejene s pravicami drugih. V danem primeru je tožeča stranka umaknila 

tožbo in jo vložila na novo, pri čemer je skoraj očiten namen, da bi zadevo obravnaval drug sodnik, saj 

ni mogoče razbrati drugega upravičenega interesa glede na naravo vtoževanega pravnega razmerja. 

Zato se zloraba pravice povezuje tudi z generalno klavzulo o vestnosti in poštenosti pri izvrševanju 

pravic. Če torej na strani tožeče stranke ni mogoče razbrati upravičenega interesa, predstavlja njeno 

ravnanje zlorabo pravic in kršitve načel vestnosti in poštenja (podrobneje Pavčnik: Zloraba pravic, ČZ 

Uradni list 1986). 

 

Tudi prof. Juhart poudarja, da v procesnem pravu prav tako velja načelo vestnosti in poštenja, kajti kar 

velja v pravnem prometu sploh, mora veljati tudi v procesu. Gre za ravnanja, ki jih opredeljujemo kot 

dolus. Procesna dejanja zoper vestnost in poštenje so protipravna in nedopustna. Zloraba procesnih 

pravic je takšna zloraba pravic, ki nima nič skupnega z objektivnim ciljem civilne pravde. Zato sodišče 

ne sme dovoliti procesnih dejanj, ki pomenijo zlorabo. Pravni predpisi v grobem opredeljujejo zlorabe 

in navajajo preventivna sredstva, med katere spada dolžnost, da svoje predloge utemeljijo, trditve 

izkažejo kot verjetne in da navajajo opravičljive razloge. Sodišče ima možnost represivnih ukrepov, 

med katere zlasti lahko štejemo to, da sodišče ne odobri dispozitivnih dejanj strank oz. jih ne dopusti. 

Po povedanem gre za procesni dolus, če je podano zvijačno ravnanje glede dodelitve zadeve 

naravnemu sodniku. 
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