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Primer arhivskega gradiva iz obdobja med letoma 1943 in 
1948 

Izvleček:  

Gradivo vojaških sodišč je v slovenskih arhivih fragmentarno ohranjeno, predvsem pa se to gradivo 
hrani v različnih zbirkah in fondih. V prispevku se bo avtorica osredotočila na pristope in vprašanja, 
ki se pojavljajo pri obdelavi tega gradiva kot posebno vsebinsko enoto znotraj različnih fondov in 
zbirk. Prispevek bo predstavil, kakšen pomen ima tovrstno gradivo za zgodovinopisje in pravno 
varstvo, kakšne so znanstvenoraziskovalne smernice, ki so vodilo pri obdelavi gradiva, ter kakšne so 
upravno-pravne zahteve po podatkih iz tovrstnega gradiva. Zaradi občutljive vsebine gradiva slednje 
zahteva poseben pristop pri obdelavi, pri izdelavi pripomočka ter pri končni uporabi.  
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Abstract:  

PROBLEMS OF PROCESSING ARCHIVES OF MILITARY COURTS 
The Case of Archives Created between 1943 and 1948  

Archival records of military courts are preserved only in fragments in Slovenian archives, and they 
can be found in different archival collections and fonds. In this paper, the author will focus on 
approaches and issues that arise in the processing of those records, which represent a special unit 
within the substance of various fonds and collections. The paper deals with the significance of such 
records for historians and legal protection, the scientific and research guidelines, the guidelines for 
the description and arrangement of those records, and the administrative and legal requirements of 
information from such records. Due to the sensitive content of records, they require a special 
approach in all phases of arrangement and creation of finding aids as well as at their use.  
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1 UVODNA OPREDELITEV POJMA VOJAŠKI PRAVOSODNI ORGANI 

Strokovna obdelava gradiva vojaških pravosodnih organov, med njimi 
predvsem vojaških sodišč, zahteva poseben pristop. Gradivo vojaške provenience 
zaradi posebnih okoliščin, predvsem pa posebnega statusa vojske v posamezni državi 
zahteva posebno postopanje in poseben režim dostopa. V sodobnem času vojaška 
organizacija temelji na načelih ustavnosti in zakonitosti, tako v naši državi kot tudi 
v vseh, kjer velja vladavina prava. Obe načeli se med seboj dopolnjujeta, je pa 
načelo ustavnosti primarno načelo, saj je v hierarhiji upravnih norm ustava na 
najvišjem mestu. Obe načeli tako uveljavljata, da je zakon, kot najvišji pravni akt 
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za ustavo, v skladu s slednjo, v hierarhiji pravnih aktov pa morajo biti vse norme v 
skladu z njim1 (Kovač, 2010, str. 10) . Termin vojaški pravosodni organi na področju 
Slovenije se časovno nanaša na obdobje pred osamosvojitvijo Slovenije, torej pred 
letom 1991, saj organizacija slovenske obrambe ne predvideva vojaških sodišč kot 
tudi ne drugih vojaških pravosodnih organov.2 Gre za organe, ki so bili po drugi 
svetovni vojni ter do slovenske osamosvojitve v sestavi redne vojske jugoslovanske 
države. Pravosodno dejavnost so v oboroženih enotah povojne Jugoslavije opravljali 
pravosodni organi: vojaška sodišča in vojaška tožilstva. Ko gre za vojaške 
pravosodne organe med drugo svetovno vojno, je zadeva bolj kompleksna, in sicer 
zaradi samega zgodovinskega razvoja vojaškega sodstva. V prispevku se obravnava 
tematika gradiva vojaških sodišč, javnih tožilcev, vojaških tožilcev ter pravosodnih 
odsekov glavnih in vrhovnega štaba Narodnoosvobodilne vojske partizanskih odredov 
Slovenije, Narodnoosvobodilne vojske Jugoslavije ter Jugoslovanske armade, in 
sicer za obdobje od leta 1943 do 1948.  

 

2 VOJAŠKA SODIŠČA ODPORNIŠTVA NA SLOVENSKEM MED VOJNO TER 
VOJAŠKA SODIŠČA JUGOSLOVANSKE ARMADE NEPOSREDNO PO VOJNI 

2.1 Razvoj vojaškega sodstva 

Sodstvo odporniškega gibanja se je že v svojih začetkih odreklo predvojnega 
prava in sodstva. Poudarjalo se je, da je sodstvo odporniškega gibanja novo, vendar 
tudi ljudsko sodstvo, ki je pravično in ne formalistično, kot je bilo tisto 'staro' v 
Kraljevini Jugoslaviji. Svojevrsten vzor so našli v sovjetskih kazenskih predpisih 
oziroma v izkušnjah iz Sovjetske zveze. V času vojne se je vzpostavilo in razvilo 
najprej vojaško sodstvo, po vzpostavitvi in širjenju osvobojenega ozemlja pa je bilo 
potrebno urediti tudi civilno sodstvo. Pravni red se je v obdobju od leta 1941 do 
1944 na področju Slovenije razvijal neodvisno od preostalega dela Jugoslavije, 
vendar tudi v okviru splošnih smernic vrhovnega štaba (Škoro Babić, 2014). 
Partizanska sodišča oziroma vojaška sodišča odporništva so v Sloveniji delovala že 
leta 1941. Ko govorimo o partizanskih sodiščih, govorimo o vojaškem kazenskem 
sodstvu. Vojaško kazensko sodstvo moramo opazovati tudi v skladu z določenimi 
okoliščinami, saj so vojaška sodišča delovala v takšni ali drugačni obliki že od leta 
1941, pozneje pa so posamezna sodišča predstavljala tudi pravosodne oddelke 
glavnih štabov, ki so izdajala navodila za poslovanje sodišč in izdajala pravna 
mnenja. Nekatera vojaška sodišča partizanskih odredov Jugoslavije so predstavljala 
pravne svetovalce štabov in so prevzemale pravne naloge, ki so jih leto dni po koncu 
vojne prevzele pravne službe Jugoslovanske armade. Organizacijska mreža vojaških 
sodišč je vedno sledila organizaciji oboroženih enot, tako da se je spremembam v 
organizaciji oboroženih enot vedno prilagajala tudi organizacija pravosodnih 
organov.  

V letih od 1941 do 1943 so na področju Slovenije obstajala in sodila začasna 
sodišča, ki so se ustanovila za posamezne primere pri štabih partizanskih enot. Na 
tem mestu ne bomo analizirali, na podlagi katerih pravnih predpisov so ta sodišča 
delovala3, velja pa omeniti, da je pomanjkanje predpisov privedlo tudi do 

                                                 
1  Pojme, kot so pravni akti ter pravne norme, je za potrebe arhivistov opisala dr. Jelka Melik v svojem učbeniku 

(Melik, 2011). 
2  Organiziranost Slovenske vojske (SV) je dostopna tudi na svetovnem spletu (http://www.slovenskavojska.si/ 

struktura/generalstab/). Najvišji strokovni organ za poveljevanje Slovenski vojski je Generalštab SV in deluje 
kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo. 

3  Vojaška sodišča na Slovenskem so se pri svojem delovanju sklicevala na Odlok o zaščiti slovenskega naroda in 
njegovega gibanja za osvoboditev in združitev, ki ga je sprejel Slovenski narodnoosvobodilni svet na svojem 
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neupravičenih smrtnih obsodb, tudi civilistov (Mikola, 1993), vsekakor pa so sodišča 
v letih 1941 in 1942 prestopala svoje pristojnosti in se pri tem sklicevala na 
Partizanski zakon4 kot prvi predpis, ki je govoril o novem sodstvu (Škoro Babić, 
2013).  

Šele avgusta 1943 se ustanovijo stalna vojaška sodišča pri brigadah in odredih. 
Tega leta je bil ustanovljen tudi sodni oddelek pri Glavnem štabu NOV in POS, ki je 
skrbel za delovanje teh sodišč. Sodišča so bila dolžna sodnemu oddelku pošiljati 
mesečna poročila o svojem delu. Jeseni leta 1943 so bila ustanovljena tudi področna 
vojaška sodišča pri komandah vojnih področij, po potrebi pa so se lahko ustanovila 
tudi izredna pomožna brigadna sodišča in izredna bataljonska sodišča. Vsa ta sodišča 
so sodila na prvi stopnji, saj je septembra leta 1943 bilo ustanovljeno Višje vojaško 
sodišče, kot sodišče druge stopnje (Škoro Babić, 2013).  

Čeprav je institut tožilstva od samega nastanka dalje5 del izvršilne veje 
oblasti, se v času vojne pojavlja zanimiv primer delovanja javnega tožilca pri 
vojaških sodiščih. Že z ustanovitvijo brigadnih in odrednih sodišč je v sestavo 
vojaškega sodišča spadal poleg treh sodnikov in njihovih namestnikov tudi tožilec in 
njegov namestnik. Tožilca je postavljal Glavni štab NOV in PO Slovenije na predlog 
štaba odreda, moral pa je izhajati iz politkomisarskega6 kadra. Posebne odredbe o 
sestavi vojaškega sodišča, v katerega so bili vključeni tudi tožilci, je vseboval tudi 
Odlok Glavnega štaba NOV in PO Slovenije o ustanovitvi stalnih vojaških sodišč (SI 
AS 1851, š 15) z dne 15. septembra 1943 ter pravilnik za organizacijo in poslovanje 
brigadnih in odrednih sodišč z dne 16. oktobra 1943 (SI AS 1851, š 15). 

Naloga tožilcev je bila, da predvsem zbirajo dokaze in da privedejo »na 
pravično kaznovanje razbite ostanke 'bele' in 'plave' garde in druge izdajalce 
slovenskega naroda« (Vivoda, 1964). Marca leta 1944 je Predsedstvo slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) izdalo odlok o postavitvi in pristojnosti glavnega 
javnega tožilca, mesec za tem pa je bila izdana uredba o vojaškem kazenskem 
sodstvu s strani Glavnega štaba NOV in POS, ki je urejala delo in organizacijo sodišč 
na območju Slovenije, in sicer popolnoma neodvisno v odnosu na druge predele 
bivše Jugoslavije. Institucija javnega tožilca se ni več omejevala samo na pregon 
kaznivih dejanj, ampak tudi na nadzor nad izpolnjevanjem odlokov z zakonsko 
močjo. Javni tožilci pri višjem vojaškem sodišču korpusov in javni tožilci divizij, 
javni tožilci in vršilci dolžnosti javnih tožilcev pri vojnih področjih so bili izključno 
organi glavnega javnega tožilca in niso bili pripadniki NOV in POS, vršilci dolžnosti 
javnih tožilcev pri brigadnih in odrednih vojaških sodiščih pa so bili pripadniki NOV 
in POS in kot taki disciplinsko odgovorni svojim vojaškim starešinam. Od septembra 
leta 1944 so vojaška sodišča postopala v skladu z Uredbo o vojaških sodiščih 
vrhovnega štaba (z dne 24. maja 1944) – ta je na slovenskem ozemlju stopila v 
veljavo 1. septembra 1944. S to uredbo je bil prekinjen samostojen razvoj 
dotedanjega slovenskega vojaškega sodstva (Vivoda, 1964). 

Za celotno ozemlje Jugoslavije so s to uredbo začele veljati iste določbe. 
Sodišča prve stopnje so bila po uredbi vojaška sodišča korpusov, ki so jih sestavljali 
sodni senati, od katerih je bil eden pri štabu korpusa, ostali pa pri vsaki diviziji. 
                                                 

ustanovnem zasedanju, objavljen pa je bil 1. oktobra 1941 v Slovenskem poročevalcu (Škoro Babić, 2013, str. 
348-349).  

4  Vprašanje in pomen Partizanskega zakona kot pravnega akta ostaja še neraziskano vprašanje. O tem glej: Škoro 
Babić, 2013, str. 355-356.  

5  Ustanovitev takoimenovanega državnega pravdništva sega v leto 1849, ko se ta organ vpelje z zakonom o 
ureditvi sodišč (Melik, 2000).  

6  Politični komisar je oseba, ki je zadolžena za moralo in »pravilno« politično usmeritev vojaka v vojaški enoti. 
Ni častnik, čeprav je njegova prisotnost obvezna pri vseh sestankih štabov enot (Vojna enciklopedija, 1974). 
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Sodili so vojakom, podoficirjem in nižjim oficirjem in civilnim osebam, ki so bile v 
kakršnemkoli službenem odnosu z vojsko ali so storile kaznivo dejanje proti 
pripadniku vojske ali vojaškim ustanovam in stvarem. Sodila so o vseh dejanjih, ki 
so bila naperjena proti osvobodilnemu boju, njegovim pridobitvam in interesom; 
sodila so o kaznivih dejanjih vojaških oseb in vojnih ujetnikov (razen o dejanjih v 
pristojnosti višjega vojaškega sodišča). V zaledju so nastala vojaška sodišča 
korpusnega vojnega območja, ki so se formirala pri korpusni vojni oblasti in so lahko 
po potrebi formirala svoje senate pri komandah področij z istimi pristojnostmi kot 
vojaško sodišče korpusa. Vojaško sodišče divizije se je formiralo kot samostojno 
vojaško sodišče na ravni korpusnega v primeru, da je bila divizija vezana na nek 
teritorij ali kadar je vzpostavljala vojno oblast tako, kakor je bilo to predvideno za 
korpus. Njegove pristojnosti so bile enake korpusnim sodiščem. Drugostopenjsko 
sodišče je predstavljalo Višje vojaško sodišče pri Vrhovnem štabu NOV in POJ je 
imelo stalne senate pri glavnih štabih, sodilo je o važnejših dejanjih vojnih zločincev 
in o kaznivih dejanjih višjih oficirjev in generalov NOV. Po odločbi Vrhovnega štaba 
je moglo soditi tudi v zadevah, za katere so bila sicer pristojna sodišča korpusov in 
korpusnih vojnih oblasti. Višje vojaško sodišče je moralo sklepati na drugi stopnji v 
primerih, ko je korpusno sodišče izreklo smrtno kazen (Škoro Babić, Leto 1945, 
2015). 

Tudi po koncu vojne so vojaška sodišča postopala v skladu z Uredbo vojaških 
sodiščih iz leta 1944. Uredba iz leta 1944 je prenehala veljati z zakonom o ureditvi 
in pristojnosti vojaških sodišč v Jugoslovanski armadi, glede sodstva nad civilnim 
prebivalstvom pa z vzpostavitvijo rednih civilnih sodišč jeseni 19457. 

Z Uredbo o začasni delni ustavitvi poslovanja sodišč na Slovenskem z dne 15. 
maja 1945, ki jo je izdala Narodna vlada Slovenije (predsednik Boris Kidrič in 
minister za pravosodje dr. Jože Pokorn) so se ustavila poslovanja vseh sodišč, ki niso 
bila ustanovljena na osnovi odloka Predsedstva SNOS-a o začasni ureditvi narodnih 
sodišč in o narodnih postopkih z dne 3. septembra 1944. Uredba pa je določala, da 
kazensko sodstvo do nadaljnjega vršijo samo vojaška sodišča (Škoro Babić, Leto 
1945, 2015). 

 

2.2 Arhivsko gradivo vojaških sodišč iz obdobja vojne in neposredno po vojni 

Pri skrbnem pregledu ohranjenega gradiva ugotovimo, da je arhivsko gradivo 
vojaških sodišč, predvsem zaradi okoliščin delovanja vojaških sodišč pri posameznih 
vojaških enotah, ohranjeno le v sklopu gradiva posamezne vojaške enote, pri kateri 
je delovalo. To je tudi posledica zbiranja in urejanja gradiva še v času vojne, kjer 
je odločilno vlogo imel Znanstveni inštitut, ustanovljen pri Predsedstvu SNOS leta 
1944. Vodstvo inštituta je na številnih sestankih s predstavniki drugih odsekov 
razpravljalo o zbiranju in zavarovanju gradiva. Gradivo, ki ga je inštitut zbral, je 
bilo varno skrito v bunkerjih ali pa zakopano. Ko je bilo gradivo zbrano, so začeli z 
urejanjem in rekonstrukcijo fondov. Gradivo so zlagali po organizacijski sestavi 
vojaških enot ter političnih in oblastnih organov (Oblak - Čarni, 1966). Tako je tudi 
gradivo, ki je nastajalo pri delovanju vojaških sodišč, v fondu tiste enote, pri kateri 
je sodišče delovalo. Ker so bila sodišča obvezana pošiljati poročila o delu Sodnemu 
oddelku pri Glavnem štabu NOV in POS, je nekaj gradiva sodišč ohranjenega tudi v 

                                                 
7  'Začasna narodna skupščina Demokratske federativne Jugoslavije je sprejela Zakon o ureditvi narodnih sodišč, 

ki je stopil v veljavo z dnem objave v Uradnem listu.' (Uradni list DFJ, št. 67, z dne 4.9.1945) Objavljen je bil 
4. septembra 1945.  
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tem fondu. Vendar so v slovenskih arhivih, predvsem v Arhivu Republike Slovenije, 
ohranjeni le fragmenti gradiva vojaških sodišč8.  

O samem gradivu, ki je nastajalo pri poslovanju sodišč, se lahko bolj konkretno 
govori šele od leta 1943, in sicer z ustanovitvijo stalnih vojaških sodišč. Pred tem se 
informacije oziroma podatki o sodbah najdejo v različnih poročilih, dopisih in tudi 
v partizanskem tisku. Pravilniki in odloki, ki so urejali delo vojaških sodišč, so 
narekovali tudi skrbno vodenje zapisov, med drugim je na vsaki razpravi moral biti 
sestavljen zapisnik. Vse sodbe so morale biti pisne, od konca 1943 jih je moralo 
potrditi Višje vojaško sodišče. Vojaška sodišča so morala voditi vpisnike oziroma 
evidenco obdolžencev z navedbo sodbe in kazni. Področna vojaška sodišča so v 
skladu z Uredbo o vojaškem kazenskem sodstvu z dne 20. 4. 1944 spise hranila v 
svojem arhivu, vsa ostala sodišča pa so jih morala pošiljati Oddelku za sodstvo 
Glavnega štaba NOV in POS. Tudi uredba o vojaških, ki jo je izdal vrhovni štab, je 
natančno določala pisarniško poslovanje sodišč. Višje vojaško sodišče je moralo 
voditi vpisnik z oznako 'I sod' ter za zadeve na drugi stopnji 'II Sod'. Vojaška sodišča 
korpusa in korpusne vojne oblasti so vodili vpisnike z oznako 'Sod' (Mikola, 1993).  

Vpisniki ali – kot so jih tudi imenovali - kazenski registri9 vojaških sodišč so 
vsebovali tekočo številko zadeve, ime in priimek obdolženca, datum rojstva 
obdolženca, kraj rojstva obdolženca, podatek, ali je obveznik NOV in POS, navedbo 
kaznivega dejanja, izrek sobe na I. stopnji, izrek sodbe na II. stopnji, datum 
podajanja izreka sankcije v izvršitev ter opombe. Vpisniki višjega vojaškega sodišča 
pa so vsebovali drugačne rubrike. Na primer Vpisnik Višjega vojaškega sodišča 
devetega korpusa je vseboval (Vpisnik, knj. 14) zaporedno številko zadeve, naziv 
sodišča na I. stopnji, navedbo obsojenca (»proti komu« (Vpisnik, knj. 14)), izrek 
sodbe, datum sodbe na I. stopnji in opravilno številko prvostopenjskega sodišča, 
izrek sodbe drugostopenjskega sodišča, datum ter opombe. Vpisniki so torej glavni 
vodnik skozi gradivo sodišč, če bi gradivo bilo ohranjeno. Vendar je zelo malo število 
vpisnikov ohranjenih oziroma je evidentiranje ohranjenih vpisnikov in nasploh 
arhivskega gradiva vojaških sodišč še zmeraj v teku. Temu botruje dejstvo, da je 
ekspertna skupina iz Arhiva Republike Slovenije uspešno začela z evidentiranjem 
arhivskega gradiva vojaških sodišč v Vojnem arhivu v Beogradu, kjer se nahaja več 
deset arhivskih škatel, ki se nanašajo na delo vojaških sodišč na področju Slovenije 
v letih od 1943–1948. 

Na podlagi do danes opravljenega evidentiranja, in sicer po principu vzorčnega 
preverjanja vsebine gradiva, lahko na žalost ugotovimo, da je ohranjeno majhno 
število vpisnikov in majhen delež gradiva vojaških sodišč. Ohranjeni so le posamezni 
sodni spisi ali celo samo sodbe.10  

 

  

                                                 
8  Avtorica je od leta 2010 do 2015 pregledala gradivo partizanskih fondov, ki se hrani v Arhivu Republike 

Slovenije (op. av.) . 
9  Vpisnik kazenskih zadev Istrskega področnega vojaškega sodišča iz leta 1944 nosi naslov Kazenski register. 

Vpisnik je ohranjen v Vojnem arhivu v Beogradu v fondu Vojni sudovi, knj. 15. 
10  Avtorica kot članica ekspertne skupine (od leta 2010) vodi evidentiranje gradiva vojaških sodišč v Vojnem 

arhivu v Beogradu od leta 2013 (op. av.). 



A. Škoro Babić: Pristopi in problemi pri obdelavi arhivskega gradiva vojaških sodišč  

166 
 

3 POMEN ARHIVSKEGA GRADIVA VOJAŠKIH SODIŠČ IN DOSTOP 

3.1 Pomen arhivskega gradiva vojaških sodišč za znanstvenoraziskovalni ter 
pravni in upravni namen 

Pri strokovni obdelavi, predvsem pa pripravi pripomočka za uporabo 
arhivskega gradiva je zelo pomembno poznavanje 'utripa' uporabnikovih zahtev. Ker 
je gradivo partizanskih vojaških sodišč v veliki meri za uporabnike bilo nedostopno, 
je tematika delovanja sodišč precej neraziskana, posebno pomembni pa so sodni 
postopki zoper posameznike, ki so zaznamovali slovensko zgodovino v času druge 
svetovne vojne in neposredno po njej.  

Ker so kazenske sankcije predvidevale poleg usmrtitve, kot najhujše kazni, 
tudi kazen odvzema premoženja in odvzema državljanskih pravic, so podatki o 
posameznih postopkih nujno potrebni v pravne in upravne namene.  

Med temi postopki so tisti za pridobitev državljanstva kot predpogoja za druge 
upravne postopke, kot je postopek denacionalizacije na podlagi Zakona o 
denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/1991), dedovanja ter popravo krivic, na 
podlagi Zakona o popravi krivic (Uradni list RS, št. 70/2005) in Zakona o žrtvah 
vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/1995)11. Po ugotovitvah zahtev iz omenjenih 
zakonov je potrebno za pravne in upravne postopke poiskati podatke o posameznikih 
in jih sporočiti pristojnemu organu. Za obnovitev sodnih postopkov je na primer 
potrebno poiskati sodni spis, za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev 
državljanstva je potrebno posredovati upravnemu organu podatke o delovanju 
posameznika oziroma podatek, ali mu je bilo državljanstvo na kakršen koli način 
odvzeto … Podatki, ki so organu pomembni, so torej, ali se ime posameznika nahaja 
gradivu vojaških sodišč, ali je storilec kaznivega dejanja, če da, za katero kaznivo 
dejanje gre in katera je pravna podlaga ter kakšen je izrek kazenske sankcije. 
Vsekakor so tu tudi številni uporabniki, ki bi radi iz različnih raziskovalnih nagibov 
pogledali gradivo vojaških sodišč.  

 

3.2 Dostop  

Dostopnost do arhivskega gradiva ureja Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva (ZVDAGA) (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14), ki v 65. členu med 
drugim določa, da je »javno arhivsko gradivo v javnih arhivih, ki vsebuje osebne 
podatke, ki se nanašajo na: zdravstveno stanje, spolno življenje, žrtev kaznivih 
dejanj zoper spolno nedotakljivost, zakonsko zvezo, družino in otroke, storilca 
kaznivih dejanj in prekrškov, razen kaznivih dejanj in prekrškov oseb, zoper katere 
je bil voden postopek zaradi nasprotovanja nekdanjemu enopartijskemu režimu, 
versko prepričanje in etnično pripadnost postane dostopno za javno uporabo 75 let 
po nastanku gradiva ali 10 let po smrti posameznika, na katerega se podatki 
nanašajo, če je datum smrti znan«. Ker je po zakonu arhivsko gradivo javno 
dostopno, je potrebno te podatke prekrivati (anonimizirati), uporabniki pa lahko 
dobijo odobren izjemen dostop s strani arhivske komisije. Za upravne in pravne 
namene podatke posredujejo pristojni arhivisti.  

  

  

                                                 
11  Ti trije zakoni so sicer v devetdesetih let prejšnjega stoletja sprožili plaz različnih vlog strank za pridobitev 

podatkov iz slovenskih arhivov. Več o tem: Melik, Jeraj, 2011.  



Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci 2016 

167 
 

4 STROKOVNA OBDELAVA 

4.1 Opredelitev problema strokovne obdelave 

Gradivo današnjih sodišč se arhivira v skladu s Sodnim redom (Uradni list RS, 
št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00, 113/00, 62/01, 88/01, 102/01, 22/02, 15/03, 
75/04, 138/04, 74/05, 5/07, 82/07, 16/08, 93/08, 110/08, 117/08, 22/10, 48/11 in 
15/15). Posamezne zadeve se vpisujejo v vrstnem redu v pripadajoče vpisnike in se 
odlagajo na podlagi teh vpisnikov. Vpisniki, ki vsebujejo osnovne podatke o 
posamezni zadevi, so pravzaprav pripomoček za dostop do sodnih spisov. Kot pa smo 
ugotovili, je arhivsko gradivo vojaških sodišč fragmentarno ohranjeno in se hrani kot 
sestavni del v različnih fondih in zbirkah, predvsem pa tudi v različnih arhivih in ne 
nazadnje tudi v muzejih. Ohranjeni vpisniki in ohranjeno gradivo se na žalost ne 
ujemajo, saj je ponekod ohranjen le vpisnik, ponekod le gradivo, pa še to le nekaj 
sodnih spisov.  

Pri pregledu arhivskih pripomočkov, popisov in inventarjev različnih fondov 
partizanskih odredov in korpusov, glavnega štaba ter nasploh fondov in zbirk 
partizanskega vojaškega gradiva, je moč ugotoviti, da je to gradivo omenjeno z 
besedami, 'sodbe', 'vojaško sodišče', 'sodne zadeve', 'poročila sodnemu odseku', 
'sojenja' (SI AS 1851).  

Ker so obravnavana vojaška sodišča kazenska sodišča, gre za storilce kaznivih 
dejanj. Tudi ko je šlo za prekrške, so bili ti označeni za kaznivo dejanje. V skladu z 
arhivskim zakonom (ZVDAGA, 65. člen) se podatki o storilcih kaznivih dejanj morajo 
zaščititi, razen v primeru, če je gradivo starejše od 75 let oziroma če je od datuma 
smrti osebe, na katero se gradivo nanaša, minilo več kot deset let. Tako lahko v 
kazala vnašamo le usmrčene storilce kaznivih dejanj, kajti za ostale ne vemo, ali so 
preminuli. Vendar je bila zoper sodbo dovoljena pritožba, prav tako je bila 
razglašena amnestija … Nekaj je tudi tistih, ki so bili na podlagi prošenj sokrajanov 
in najbližjih pomiloščeni. Vendar iz ohranjenega gradiva ni povsod najbolj jasno 
razvidno, ali katera izmed smrtnih obsodb ni bila izvršena. Določeni sodni spisi 
vsebujejo zapise celotnega sodnega postopka: obtožni predlog, zaslišanje prič, 
izjavo obdolženca, zapisnik z glavne obravnave, sodbo, poročilo o izvršitvi 
justifikacije, medtem ko je večina spisov ohranjenih v skromnem obsegu, pri teh je 
ohranjena le sodba.  

Za uporabnike so pomembni podatki o vsebini kaznivega dejanja, pravna 
podlaga, osebje sodišč, podatki o pričah, podatki o izvršitvah kazenske sankcije in 
odgovornih za izvršitev. Vse te podatke bi kvaliteten popis moral vsebovati, vendar 
že sama omejitev zaščite storilca kaznivega dejanja zahteva prilagoditev popisa z 
izločanjem teh podatkov.  

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo kar nekaj obnovljenih 
postopkov oziroma so bile sodbe vojaških sodišč razveljavljene in poslane v novo 
sojenje. Uredba o vojaških sodiščih (UVS) iz leta 1944 je poleg materialnopravnih 
določb predpisovala v členih 18-29 tudi nekatera nepopolna pravila postopka. 
Uredba je bila izdana 24. maja 1944 z namenom, da se omogoči in uredi delo 
vojaških sodišč tudi v vojnih razmerah, ko pogosto ali celo praviloma ni bilo mogoče 
izvesti kazenskega postopka v skladu z vsemi pravili, ki sicer veljajo za redni 
postopek pred sodišči v urejenih, stabilnih razmerah v državi. UVS ni imela posebnih 
določb glede zagotavljanja pravice obtoženca do materialne in formalne obrambe, 
na primer o izločitvi sodnikov, o možnosti, da si vzame zagovornika, o obvezni 
formalni obrambi (razen za obtožence, ki sami niso bili sposobni obrambe), o 
seznanjanju z dokazi, predlaganjem in zbiranjem dokazov obrambe, o rokih, o 
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vročanjih, o pripornih razlogih, o kontroli obtožnice, o pravnih sredstvih itd. 
Temeljne procesne garancije obdolžencev v kazenskem postopku pa je poznal Zakon 
o sodnem kazenskem postopku za Kraljevino Jugoslavijo (ZSKP), ki bi ga lahko na 
podlagi določb odloka o odpravi in razveljavljenju vseh pravnih predpisov, izdanih 
med okupacijo po okupatorjih in njihovih pomagačih, o veljavnosti odločb, izdanih 
v tej dobi, o odpravi pravnih predpisov, ki so veljali v trenutku okupacije po 
sovražniku (Uradni list DFJ št. 4/45 z dne 13.2.1945), uporabljali kot pravna pravila, 
ker niso nasprotovala pravnemu redu Jugoslavije in njenih republik. Ko je sojenje 
na prvi in drugi stopnji in ves postopek tekel potem, ko je bila vojna že končana in 
ni bilo več posebno tehtnih razlogov za omejevanje pravic obdolžencev, je bilo po 
mnenju Vrhovnega sodišča Republike Slovenije potrebno uporabljati ta pravna 
pravila (VS20712), vendar je iz ohranjenega arhivskega gradiva razvidno, da temu 
ni bilo vedno tako. 

Ker gradivo vsebuje tudi druge podatke, ki jih potrebno v skladu s 65. členom 
ZVDAGA ščititi, je oblikovanje kvalitetnega pripomočka, pregled in popis gradiva, 
precej oteženo oziroma se lahko ustvari pripomoček za interno rabo pristojnega 
arhivista (Code of Ethics). 

 

4.2 Popisovanje in izdelava pripomočka 

Pri izdelavi pripomočka za arhivsko gradivo vojaških sodišč ne moremo mimo 
arhivskih načel dostopnosti arhivskega gradiva, ki jih je sprejel Mednarodni arhivski 
svet. Mednarodni arhivski svet je objavil že štiri norme arhivskega opisa: ISAD(G) 
1994., ISAAR(CPF) 1996, ISDF in ISDIAH 2008. Te norme so preoblikovale arhivsko 
prakso in se nanašajo na arhivske informativne pripomočke. Načela dostopnosti 
arhivskega gradiva pa se nanašajo na pravni okvir, ki omogoča uporabo arhivskega 
gradiva. Pomembnost dostopnosti arhivskega gradiva poudarja že Kodeks etike v 
svoji šesti točki, ki pravi, da si arhivisti »morajo prizadevati za čim večjo dostopnost 
arhivskega gradiva in omogočiti nepristranske usluge vsem uporabnikom. Arhivisti 
morajo izdelati za vse gradivo, ki ga hranijo, primerne splošne in podrobne 
pripomočke za uporabo. Nepristransko morajo svetovati vsem in uporabljati 
razpoložljiva sredstva, da nudijo uravnovešen obseg uslug. Arhivisti morajo 
odgovarjati na vse umestne zahtevke za gradivo vljudno in uslužno in kolikor 
mogoče spodbujati k uporabi gradiva, vendar v skladu s politiko institucije, 
varovanjem gradiva, z upoštevanjem zakonskih določil, pravic posameznika in 
darilnih dogovorov«. V naslednji točki pa nadaljuje, da »arhivisti morajo spoštovati 
dostopnost in zaupnost informacij ter delovati v mejah odgovarjajoče zakonodaje. 
Arhivisti morajo zagotoviti, da se korporativna in osebna zasebnost ter državna 
varnost zaščitijo brez uničevanja podatkov, posebno pri računalniških zapisih, kjer 
sta dopolnjevanje in brisanje podatkov običajna praksa. Spoštovati morajo 
zasebnost posameznikov, ki so ustvarili gradivo ali so predmet tega gradiva, 
posebno pa tistih, ki ne morejo odločati o njegovi uporabi ali uničenju« (Kodeks 
etike, 1997). Tudi Splošna deklaracija o arhivih poudarja, da so arhivi pomembni pri 
podpiranju uspešnega, odgovornega in transparentnega poslovanja, pri zaščiti 
pravic državljanov, pri oblikovanju individualnega in kolektivnega spomina, 
razumevanju preteklosti in dokumentiranju sedanjosti … Deklaracija kot vitalno 
vlogo arhivista vidi v omogočanju dostopnosti zapisov za uporabo (ICA, 2015). 
Komisija za človekove pravice Združenih narodov v svojem Posodobljenem seznamu 
načel za zaščito in promocijo človekovih pravic z bojem zoper nekaznovanosti 
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(2005)12 poudarja ključno vlogo, ki jo ima dostopnost do arhivskega gradiva pri 
ugotavljanju resnice, ugotavljanju odgovornosti za kršenje človekovih pravic itd. 

Iz zgornjih opredelitev o pomenu in naravi arhivskega gradiva vojaških sodišč 
izhaja nujna potreba po natančnem popisu tega gradiva.   

Izdelava pripomočka, s katerim bi si uporabnik lahko pomagal pri svojem delu 
z arhivskim gradivom, zahteva tako poseben pristop.  

Ugotovljeno je, da se gradivo hrani v več različnih fondih in zbirkah. Možnost, 
da bi se gradivo izločilo iz fondov in zbirk, v katerih se nahaja, ter da se ustvari 
nova zbirka, bi bila izvedljiva, vendar bi obstoječi fond in zbirka izgubili svojo 
strukturo in s tem bi porušili načelo prvotne ureditve. Tako je najboljša možnost 
ustvariti natančno popisan in razdelan vodnik po gradivu vojaških sodišč v različnih 
fondih in zbirkah. Vodnik bi vseboval natančna imena fondov in zbirk kot tudi 
tehnične enote v teh fondih in zbirkah, v katerih je gradivo.  

Sodni spis oziroma druga pisanja vojaškega sodišča bi bilo potrebno popisati 
na način, da se ustvari kvaliteten indeks pravnih, fizičnih in zemljepisnih imen, torej 
z vnosom deskriptorjev. Semlič Rajhova podaja definicijo deskriptorja, kjer pravi, 
da je to »značilno in standardizirano geslo z definirano vsebino, ki označuje njeno 
enopomensko predstavitev vsebine enega ali več dokumentov. Uporabljamo ga za 
urejanje in shranjevanje informacij ter za poizvedovanje po njih tako v 
računalniško podprtih kakor tudi podatkovnih zbirkah. Deskriptor sestavlja geslo 
ter vsebina gesla vključno z enim ali več kvalifikatorji.« (Semlič Rajh, 2013).  

V indeksu pravnih oseb je potrebno navesti točne nazive sodišč in vojaških 
enot, pri katerih so sodišča delovala. Zemljepisna imena se v gradivu vojaške 
provenience večinoma nanašajo na že utrjene lokacije oziroma na posamezna 
geografska območja posameznih vojaških akcij. Predvsem vojaški dokumenti ob 
datumu nastanka nimajo zapisanega zemljepisnega kraja, temveč imajo navedeno: 
'na položaju', kar je glede na vojne razmere razumljivo. Zelo občutljivo vprašanje 
je oblikovanje deskriptorjev fizičnih oseb. Zaradi zakonodaje, ki ščiti podatke, se 
storilce kaznivih dejanj mora ščititi pod zgoraj navedenimi pogoji. Vendar bodo tudi 
omejitve po preteku določenega časa izginile. Torej, če se odločimo za vnos 
deskriptorjev fizičnih oseb, kar je glede na končno uporabo tega gradiva precej 
nujno, je potrebno dosledno vnašati vsakega posameznika, da ne pride do 
zavajajočih podatkov pri iskanju gradiva po deskriptorjih. Seveda mora biti pri vnosu 
v elektronsko evidenco podprta možnost, da so zaščiteni podatki nevidni 
uporabniku. Med najbolj nujnimi rubrikami vodnika po vojaških sodiščih so 
opredelitev kaznivih dejanj in kazenske sankcije. Pripomoček mora dejansko 
nadomestiti funkcijo vpisnika pri uporabi gradiva. Pri sodiščih, kjer je gradivo 
zgledno ohranjeno, je vpisnik informativni pripomoček za brskanje po gradivu in kot 
tako uspešno nadomešča arhivski popis. 

Ker pa govorimo o popisu gradiva iz različnih fondov in zbirk, bi bilo potrebno 
razmisliti o tem, kako to gradivo popisovati v informacijsko bazo v sklopu fonda, v 
katerem se nahaja, obenem pa popisane elemente uvoziti v novo kreiran vodnik in 
popis po fondih in zbirkah, v katerih se hrani gradivo vojaških sodišč. Seveda je 
najbolj enostavna rešitev oblikovanja tega vodnika v računalniškem progamu, ki po 
podrobnem popisu naknadno omogoča tudi statistične obdelave in razvrstitve po 

                                                 
12  UN Document E/CN.4/2005/102/Add.1, 8. 2. 2005., Report of Diane Orentlicher, independent expert to update 

the Set of principles to combat impunity - Updated Set of principles for the protection and promotion of 
human rights through action to combat impunity, URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ 
GEN/G05/109/00/PDF/G0510900.pdf?OpenElement.  
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želenih ukazih, vendar takšna oblika popisa ne bo dostopna končnim uporabnikom 
oziroma bo uporabna v zelo okrnjeni obliki zaradi zaščite podatkov; v veliko pomoč 
pa bo pristojnemu arhivistu.  

 

5 ZAKLJUČEK 

V prispevku je obravnavan primer specifične tematske zbirke gradiva, ki se ne 
hrani na istem mestu, ampak v različnih fondih in zbirkah, tudi v različnih arhivih 
ter državah. Zaradi velikega povpraševanja uporabnikov kot tudi zaradi pogoste 
uporabe v pravne in upravne namene je potrebno gradivo vojaških sodišč 
evidentirati ter natančno popisati tako, da bi bilo posredovanje informacij precej 
olajšano. Poseben problem pri popisovanju predstavljajo zakonske omejitve o 
zaščiti posameznih podatkov, predvsem imen posameznikov, storilcev kaznivih 
dejanj, ki pa so nujno potrebni v indeksu, obenem pa ne smejo biti dostopni 
uporabnikom. Ker gradivo posameznih sodišč ni ohranjeno v celoti oziroma ker se v 
slovenskih arhivih hranijo le maloštevilni sodni spisi, predvsem pa je ohranjeno le 
nekaj sodnih vpisnikov, ki bi nam lahko služili kot arhivski pripomoček, je za boljšo 
dostopnost potrebno ugotoviti, v katerih fondih in zbirkah se to gradivo hrani, ter 
ga popisati. Sodni spisi oziroma druga pisanja vojaških sodišč iz obdobja 1943-1948 
bi bilo potrebno popisati na način, da se ustvari kvaliteten indeks pravnih, fizičnih 
in zemljepisnih imen, torej z vnosom deskriptorjev, ki bi predvsem olajšali iskanje 
dokumentov za predvsem pravne in upravne potrebe strank, upravnih enot in 
pravosodnih inštitucij. Zaradi ohranjenosti gradiva v različnih fondih in zbirkah, ki 
so večinoma popisani na nivoju združenih dokumentov, bi zaradi hitrejše 
dostopnosti gradiva vojaških sodišč obravnavanega obdobja bilo potrebno ustvariti 
vzporedni popis oziroma evidenco vseh ohranjenih sodnih spisov ter jo smiselno 
dopolnjevati. Zaradi zakonske omejitve dostopa bi bil ta arhivski pripomoček v 
pomoč le pristojnim arhivistom do preteka 75 let od nastanka dokumenta, zatem pa 
bi bil prosto dostopen vsem uporabnikom.  
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SUMMARY 

Aida ŠKORO BABIĆ* 

PROBLEMS OF PROCESSING ARCHIVES OF MILITARY COURTS 
the Case of Archives Created between 1943 and 1948  

This paper addresses the specific example of thematic collections of archival 
records, which are not preserved on the same place but in different fonds and 
collections, in various archives and countries. Due to the high demand of users, as 
well as the widespread use of the legal and administrative purposes, it is necessary 
to describe archives of military courts and create an accurate list so that providing 
information to the users would be much easier.  

The paper presents the significance of such archives for historians and legal 
protection, the scientific and research guidelines, the guidelines for the description 
and arrangement of those records, and the administrative and legal requirements 
of information from such records. Due to the sensitive content of records, they 
require a special approach in all phases of arrangement and creation of finding aids, 
as well as at their use. 

A special problem at describing are legal restrictions on the protection of 
individual data, especially the names of individuals and criminals, which are 
indispensable in the index, while they should not be available to users. Court 
records or other acts of military courts should be described in a way of creating 
quality indexes of legal, personal and geographical names, that is, by entering 
descriptors. 

Archival records of military courts are preserved only in fragments in Slovenian 
archives, and they can be found in different archival collections and fonds. In this 
paper, the author focuses on approaches and issues that arise in the processing of 
those records, which represent a special unit within the substance of various fonds 
and collections. 
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