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Izvleček: 

Pod pojmom pravosodja razumemo v tem prispevku predvsem sodišča, ki oblikujejo oziroma izvajajo 
tretjo vejo oblasti - sodno oblast. Postopek prevzemanja tovrstnega gradiva mora temeljiti na 
znanstvenem, ne le administrativnem pristopu k vrednotenju dokumentarnega gradiva, ki bo 
vključeval tako zgodovinski kot sociološki in pravni aspekt vrednotenja dokumentarnega gradiva. Pri 
tako pomembnih ustvarjalcih arhivskega gradiva velja povečana intenzivnost sodelovanja z 
ustvarjalcem. Poseben pristop zahteva gradivo sodne uprave. Zelo pomembno je tudi sodelovanje z 
ministrstvom za pravosodje oziroma pravosodnim ministrstvom, ki lahko olajša, skrajša in poenoti 
prevzemanje arhivskega gradiva pravosodja. 
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Abstract 

Acquisition of Archives from Judicial Authorities 

The term of judicial authorities in this paper applies especially to courts, which are making or 
performing a third branch of government - the judicial power. The procedure for acquiring their 
records into archives must be based on scientific and not just the administrative approach to the 
appraisal of current records, which incorporates the historical, sociological and legal aspects of 
records appraisal. Such important archives creators require an intense cooperation and 
communication. In addition, records of judicial administration require a special approach. 
Cooperation with the Ministry or Department of Justice is very important, because it can facilitate, 
shorten and unify the process of acquiring archival records of judiciary authorities into archives. 
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1 UVOD 

Pod pojmom pravosodja razumemo v tem prispevku predvsem sodišča, ki 
oblikujejo oziroma izvajajo tretjo vejo oblasti - sodno oblast. V to skupino pa 
prištevamo seveda tudi druge organe, ki tako ali drugače - posredno ali neposredno 
- sodelujejo v sodnih postopkih.1 Pojem prevzemanja arhivskega gradiva tovrstnih 
organov obsega vse od ovrednotenja dokumentarnega gradiva, izdelave in sprejema 
strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, 
nadzora odbiranja gradiva ter pomoči pri popisovanju gradiva, ki je določeno za 
prevzem v arhiv, do sestave zapisnika o prevzemu. Postopek prevzemanja 
tovrstnega gradiva mora temeljiti na znanstvenem, ne le administrativnem pristopu 
k vrednotenju dokumentarnega gradiva, ki bo vključeval tako zgodovinski kot 
                                                 
*  Doc. dr. Jelka Melik, višja svetovalka, arhivistka, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana, 
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1  Tu mislimo predvsem tožilstva in pravobranilstva, a tudi odvetnike oziroma odvetniško zbornico, notarje 

oziroma notarsko zbornico ter sodni in državnotožilski svet in nazadnje tudi pravosodno ministrstvo, ki pa je 
hkrati organ izvršilno-upravne oblasti. 
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sociološki in pravni aspekt vrednotenja dokumentarnega gradiva. Pri tako 
pomembnih ustvarjalcih arhivskega gradiva velja povečana intenzivnost sodelovanja 
z ustvarjalcem. Poseben pristop pa zahteva gradivo sodne uprave. Zelo pomembno 
je tudi sodelovanje z ministrstvom za pravosodje oziroma pravosodnim 
ministrstvom, ki lahko olajša, skrajša in poenoti prevzemanje arhivskega gradiva 
pravosodnih organov. Ta organ namreč ima in je imel skozi daljšo zgodovino nalogo, 
ki sicer ni povezana s sojenjem, osnovno funkcijo sodišč, tj. skrbeti in nadzorovati 
ter omogočati, da se sodna funkcija izvaja. Je torej organ pravosodne uprave. To 
važno vlogo vsakokratnega pravosodnega ministrstva je potrebno posebej osvetliti 
tudi v pogledu delitve pristojnosti v javnih arhivih, ki ločujejo upravne in 
pravosodne arhivske zadolžitve. 

 

2 TRI VEJE OBLASTI 

Pojem "država", kot je v uporabi v Evropi danes, ni prav star. Nastal je kot 
posledica meščanskih revolucij, katerih cilj je bila med drugim močna osrednja 
državna oblast, ki naj bi zagotavljala pravno varstvo, in ustavna ter pravna država. 
Taka država naj bi uveljavila zahteve, da mora biti delovanje njenih upravnih in 
pravosodnih organov oprto na zakon in hkrati z njim omejeno.2 Delovanje 
zakonodajnega organa pa naj bi določala ustava kot najvišji zakon. Ustavna ureditev 
naj bi temeljila na delitvi oblasti na zakonodajno, sodno in izvršno-upravno. To 
pomeni, da bi morali biti organi, ki opravljajo zakonodajno (legislativno), izvršno 
(eksekutivno) in sodno (jurisdikcijsko) oblast, medsebojno neodvisni, samostojni in 
nepovezani tako v organizacijskem kot tudi v opravilnem pogledu. To načelo je 
seveda izvedljivo le v približevanju, in sicer najbolj v predsedniškem, nekoliko manj 
v parlamentarnem in direktoralnem režimu. V evropskem prostoru ima največ držav 
parlamentarni sistem.  

Osnovne zamisli klasičnega nauka, ki ga je podal de Montesquieu v svojem 
delu O duhu zakonov leta 1748, so v sodobnem svetu tako pri zakonodajni kot pri 
izvršilni veji oblasti postale presežene. Sodna veja doživela še najmanj sprememb. 
V novejšem času je njena vloga vse pomembnejša zaradi nadzora nad izvršilno 
(upravno sodstvo) in zakonodajno vejo oblasti (ustavno sodstvo). Nadzor nad sodno 
vejo pa izvršuje sama z večstopenjskim sodstvom. Prav zaradi tega dejstva je 
arhivsko gradivo zelo pomembno in nenadomestljivo pri ugotavljanju oziroma 
raziskovanju slovenske preteklosti.3  

Kako razmejimo sodno vejo oblasti od zakonodajne in upravno-izvršne? 
Zakonodajna oblast oblikuje pravne norme, sodna pa jih uporablja v konkretnih 
primerih. Ima ustvarjalno vlogo pri njihovi razlagi, tolmačenju in zapolnjevanju 
pravnih praznin. Malo bolj zabrisana je meja med upravno oziroma izvršilno in sodno 
vejo oblasti, zlasti še, ker so določene zadeve v nekaterih državah zaupane sodnim, 
v drugih pa upravnim organom (na primer manj nevarna družbena kazniva ravnanja 
včasih obravnavajo upravni, včasih pa sodni organi). Praviloma velja načelo, da 
je mogoče zahtevati pravno varstvo pred sodiščem, če z zakonom ni določena 
pristojnost kakšnega drugega organa, pa tudi, da država tisto, kar želi močneje 
zaščititi, dodeli oziroma poveri sodiščem. 

 

                                                 
2  Več o tem glej Vilfan (1991), str. 112-114. 
3  Več o tem Šturm (1996). 
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3 SODIŠČA 

Sodstvo je glavni nosilec oziroma izvajalec tretje veje državne oblasti, katere 
naloga je zagotavljanje pravnega varstva. Organizacijsko sestavlja sodstvo cel 
sistem sodišč, ki se delijo najprej na redna in izredna. Redna sodišča pa so lahko 
splošna (redna sodišča splošne pristojnosti) ali posebna oziroma specializirana.  

Splošne pravne akte, predvsem zakone, spravljajo v življenje s svojimi 
posamičnimi pravnimi akti, predvsem sodbami, pa tudi z drugimi odločbami (sklepi). 
Po vsebini ločimo kazensko, civilno, upravno in ustavno sodstvo. Kazensko in civilno 
sodstvo izvajajo redna sodišča splošne pristojnosti, upravna sodišča pa delujejo kot 
posebna redna sodišča. Prav poseben status ima tudi ustavno sodstvo.  

Ustavno sodišče je najvišji organ sodne oblasti za varstvo ustavnosti in 
zakonitosti ter človekovih pravic in temeljnih svoboščin.  

Sodni nadzor nad zakonitostjo konkretnih upravnih aktov se opravlja prek 
institucije upravnega (administrativnega) spora, ki sta jo izoblikovali pravna teorija 
in praksa v 19. stoletju, in sicer kot pravno sredstvo za varstvo objektivne 
zakonitosti na eni strani in subjektivnih pravic posameznikov na drugi strani. 
Reševanje upravnih sporov je lahko dano v pristojnost posebnih upravnih sodišč (t.-i. 
francoski sistem), lahko pa je zaupano tudi rednim sodiščem (t. i. angloameriški 
sistem).  

Poglejmo, kako je bilo urejeno sodstvo v slovenski preteklosti. Do ureditve 
rednega sodstva splošne pristojnosti v današnjem smislu je prišlo na slovenskem 
ozemlju dokončno konec šestdesetih let devetnajstega stoletja. Seveda so pri nas 
manjkale vse višje in najvišje sodne stopnje. Obstajala so tudi specializirana 
sodišča, na primer trgovinska in obrtna.  

Z uredbo Narodne vlade novembra 1918 je bilo ustanovljeno višje deželno 
sodišče, ki je bilo obenem tudi vrhovno sodišče v Ljubljani. Določeno je bilo namreč, 
naj veljata v Sloveniji samo dve sodni stopnji - tako v civilnih kakor v kazenskih 
zadevah. S kraljevo odredbo novembra 1919, ki jo je kasneje nadomestil zakon, je 
bila ponovno uvedena tretja stopnja, in sicer tako, da se je pristojnost Stola 
sedmorice v Zagrebu začasno razširila še na tiste pokrajine Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, v katerih so bili sodni organi organizirani po zakonih stare 
Avstrije. Ustanovljen je bil poseben oddelek, imenovan oddelek B, za katerega so 
veljali vsi zakoni, uredbe in drugi predpisi, ki so veljali za bivše vrhovno sodišče na 
Dunaju. Oddelek B je začel poslovati februarja 1920 in je, čeprav ustanovljen 
začasno, deloval vse do oktobra 1939. Vrhovno sodišče so Slovenci dobili v letu 1939. 

Po drugi svetovni vojni so redno sodstvo splošne pristojnosti izvajala okrajna, 
okrožna in vrhovno sodišče. Po uveljavitvi ustavnega zakona 1953 so bila 
ustanovljena tudi gospodarska sodišča kot posebna redna sodišča za odločanje o 
gospodarskih sporih in o drugih za gospodarstvo pomembnih zadevah. Do večje 
spremembe je prišlo na podlagi ustave iz leta 1963 in zveznega ter republiškega 
zakona iz leta 1965. Okrajna sodišča so nadomestila občinska, ki so v republikah 
delovala ob okrožnih in vrhovnem sodišču. Na temelju ustavnih amandmajev iz leta 
1971 in zvezne ter republiške ustave iz leta 1974 je postala Slovenija pristojna za 
urejanje sodstva na svojem področju. Sprejeto je bilo načelo, da sodni postopek 
praviloma od začetka do konca teče v republiki oziroma avtonomni pokrajini. 
Organizacija sodišč je bila odslej v rokah vsake republike in avtonomne pokrajine. 
Odpravljeno je bilo Vrhovno sodišče Jugoslavije kot najvišja sodna instanca. Redna 
sodišča so bila po tem zakonu temeljna, višja in Vrhovno sodišče Socialistične 
republike Slovenije. Gospodarska sodišča so bila ukinjena in so prenehala delovati 
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ob koncu leta 1978, ko so njihove pristojnosti prevzela redna sodišča. Ustavi (zvezna 
in republiška) sta v sodni sistem poleg rednih sodišč kot organov državne oblasti 
uvedli tudi samoupravna sodišča kot družbene organe, ki naj bi reševali določene 
vrste sporov iz družbenoekonomskih in drugih samoupravnih razmerij. Ustavi sta 
točneje opredelili samo sodišča združenega dela, slovenska zakonodaja pa je 
predvidela dve vrsti sodišč združenega dela, splošna in posebna.  

V Republiki Sloveniji delujejo vrhovno, višja in okrajna sodišča. Od leta 1994 
tudi posebna sodišča za reševanje delovnih sporov, ki so prevzela večino pristojnosti 
prejšnjih sodišč združenega dela.  

Na Slovenskem so v raznih dobah delovala tudi izredna sodišča.4 Tako je bilo 
na primer sodišče slovenske narodne časti, ki je delovalo od junija do avgusta 1945. 
V Republiki Sloveniji je ustanovitev izrednega sodišča z ustavo prepovedana.  

Posebno ureditev so imela v naši preteklosti vojaška sodišča, ki so delovala 
vse do leta 1991, ko je bilo z ustavo določeno, da v mirnem času ni dovoljeno 
ustanavljati tovrstnih sodišč. Vojaška sodišča so praviloma pristojna za sojenje 
vojaškim osebam in za vojaška kazniva dejanja, so ločena od pravosodnega sistema 
ter delujejo v mirnem času drugače kot v vojnem.  

Upravno sodstvo je bilo predvideno že v vidovdanski ustavi in ustanovljeno z 
zakonom leta 1922. Kot najvišje upravno sodišče je bil ustanovljen Državni svet, kot 
prva stopnja pa šest upravnih sodišč, in sicer v Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Skopju, 
Dubrovniku in Celju, torej tudi na Slovenskem. Institucija upravnega spora kot 
sredstva sodnega nadzora nad zakonitostjo dokončnih konkretnih upravnih aktov je 
bila ponovno uvedena v drugi Jugoslaviji z zakonom leta 1952. V republikah so bili 
za upravno sodstvo pristojni posebni senati vrhovnih sodišč. Z Zakonom o upravnem 
sporu je bilo leta 1997 ustanovljeno Upravno sodišče Republike Slovenije, ki je 
začelo z delom leta 1998 in ima status višjega sodišča. Proti njegovim odločbam se 
je mogoče pritožiti na Vrhovno sodišče.  

Z ustavo Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in republiškimi 
ustavami so bila 1963 ustanovljena tudi republiška ustavna sodišča kot posebni 
mehanizmi za varstvo ustavnosti in zakonitosti. V samostojni Sloveniji je ustavno 
sodišče predvideno v ustavi iz leta 1991. Ustavno sodišče dotedanje federalne enote 
prejšnje skupne države je bilo preoblikovano v ustavno sodišče samostojne države.  

 

4 UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI 

Ob koncu 19. stoletja je bilo pisarniško poslovanje sodišč urejeno tako, da 
do danes ni doživelo bistvenih sprememb. Glavni del arhivskega gradiva sodišč so 
vsekakor sodni spisi, ki pa jih je le redko treba v celoti ohraniti. V mnogih manj 
pomembnih zadevah so dovolj le končni akti. Izjema so seveda kazenski spisi, kadar 
gre za težja kazniva dejanja.  

Pisarniško delo na sodiščih opravljajo sodne pisarne (pisarnice), upoštevajoč 
vsakokratni sodni red (v preteklosti imenovan opravilni red). Upravljanja z 
dokumenti sodišč ne bomo podrobneje opisovali, temveč se bomo omejili le na tisti 
del, ki nam danes omogoča lažjo orientacijo v dokumentarnem gradivu sodišč, 
njegovo vrednotenje, sestavo pisnega strokovnega navodila (ZVDAGA, 8. odst. 40. 
člena) in kasneje ustrezno strokovno obdelavo.  

                                                 
4  Več o tem glej Melik (2011), str. 134. 
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Posamezni dokumenti (vloge, zapisniki, zaznamki, odločbe itd.) se v 
pisarniškem poslovanju sodišč imenujejo pisanja. Vsa pisanja, ki se nanašajo na isto 
sodno zadevo, je treba združiti pod skupno oznako v sodni spis. Vsako pisanje 
prejme svojo številko, ki se navaja pri citiranju posameznih pisanj. Pojem sodna 
zadeva pomeni predmet, o katerem sodišče odloča.  

Zaradi lažjega razumevanja navajamo še nekaj terminov pisarniškega 
poslovanja sodišč. V starejših spisih najdemo za pisanje tudi izraz spis 
/Schriftstück/; za spis /Act/ uporabljamo tudi danes izraz spis; za nekdanji izraz 
pravna stvar /Rechtssache/ danes uporabljamo sodna zadeva; za vpisnik se je včasih 
uporabljal tudi izraz register; za označbo spisa ali opravilno številko / Actenzeichen, 
Geschäftszahl / se je uporabljal tudi izraz spisovno znamenje; za popis spisa 
/Actenübersicht/ tudi izraz pregled spisov (Melik,1994, str.14-15). 

Ko prispe prvo pisanje v neki sodni zadevi na sodišče oziroma ga prejme sodna 
pisarna, se osnuje sodni spis. Pisanje se v sodni pisarni vloži v ovoj, ki je iz tršega 
papirja in se imenuje spisovne platnice, v preteklosti pa tudi spisovni hrbet (če je 
bil narejen iz četrtine pole papirja za spisovne platnice). V zadevah, kjer se je 
predvidevalo, da bo spis obsežnejši, so namreč vlagali pisanja v spisovne platnice, 
pri ostalih zadevah pa so pisanja, ko je bila zadeva končana, všili v spisovni hrbet. 
Pisanje, s katerim se je določena zadeva začela, mora vedno nositi oznako 1. Tako 
je bilo tudi nekdaj. Posamezna pisanja so bila in so tudi danes v spisu kronološko 
razvrščena, glede na čas njihovega dohoda. Vlagajo jih v ovoje tako, da je pisanje 
z najstarejšim datumom zgoraj (knjižno zaporedje). Redne številke tečejo 
zaporedoma tudi takrat, kadar pade dohod pisanja v novo leto. Kadar spis obsega 
večje število listov, je treba osnovati nov zvezek. Zvezki so označeni z zaporednimi 
rimskimi številkami, redne in listovne številke se nadaljujejo. Posamezna pisanja so 
morala biti namreč opremljena tudi z zaporedno tekočimi listovnimi številkami 
(foliacijo) v zgornjem desnem kotu. Na spisovnih platnicah ali pa v začetku vsakega 
sodnega spisa je še popis spisa, ki nam služi kot kazalo posameznih pisanj v sodnem 
spisu. Popis spisa vsebuje kratko vsebino posameznega pisanja, njegovo redno in 
listovno številko, število prilog in kje se te hranijo, če zaradi obsežnosti ali iz drugih 
razlogov ne morejo biti priložene spisu, ter datum prejema pisanja. Pisanja se 
vpisujejo v popis spisa sproti. Popis spisa je enoten za ves spis ne glede na to, ali je 
spis sestavljen iz enega ali več delov, redne številke tečejo dalje ne glede na število 
delov. 

Zaradi evidence sodnih zadev, ki jih sodišča obravnavajo, morajo voditi 
vpisnike5. Oznake vpisnikov so bile praviloma velike tiskane črke ali pa velika in ena 
ali več malih tiskanih črk. Črke so bile nekdaj vzete iz nemških izrazov za sodne 
zadeve, ki so se v določen vpisnik vpisovale, kasneje v obeh Jugoslavijah so jih 
zamenjali srbohrvaški izrazi in danes slovenski.  

Sodna pisarna oziroma pisarniški oddelek je dolžan vsako zadevo vpisati v 
enega izmed predpisanih vpisnikov, in sicer kronološko po datumu dohoda prvega 
pisanja v zadevi. Vsaka zadeva mora biti vpisana samo v enega od predpisanih 
vpisnikov. Številka, ki jo je tako dobila zadeva, se je imenovala vpisniška številka, 
danes pa opravilna številka. Le-to sestavlja torej ime vpisnika, zaporedna številka 
vpisa sodne zadeve v vpisnik in bodisi zadnji dve številki leta vpisa oziroma letnice 
bodisi vse štiri številke letnice.  

 

                                                 
5  Danes se pri večini sodišč vodijo vpisniki s pomočjo računalnika, še pred kratkim pa v obliki knjig različnih 

formatov.  



J. Melik: Prevzemanje arhivskega gradiva pravosodnih organov 

268 
 

5 SODNI SPISI  

Pri vseh sodiščih nastajajo sodni spisi, ki so vsekakor zelo pomembno arhivsko 
gradivo, čeprav to ni splošno znano in še manj sprejeto. Šele v zadnjih letih se 
prepričanje o dragocenosti gradiva sodišč nekoliko uveljavlja. Sodne zadeve so 
odličen vir za pravno zgodovino pa tudi za kulturno zgodovino. V sodnih spisih se 
najdejo dragoceni podatki za študij gospodarske in socialne zgodovine. Sodni spisi 
so namreč zelo bogati in polni zanimivih zapisnikov zaslišanj obdolžencev, prič, 
strank in drugih udeležencev različnih, postopkov, ki nam odkrivajo način življenja 
ljudi, njihove stiske, probleme, potrebe. Polni so tudi raznovrstnih prilog, ki jih 
osebe, ki nastopajo v sodnem postopku, v obliki izvedeniških mnenj, potrdil, listin, 
računov in izpiskov predlagajo sodišču kot dokazila. Veliko podatkov za sociologe in 
etnologe nudijo zapuščinski postopki, ki v svojih popisih imetja zapustnikov in 
številnih prilogah, predvsem testamentih in računih, odkrivajo ne le premoženjske, 
temveč tudi kulturne razmere časa (npr. popisi knjižnic). Kazenski gospodarski, 
konkurzni in poravnalni postopki obljubljajo določene kazalce ekonomskih razmer. 
Sodni spisi so tudi zelo pomemben vir za krajevno zgodovino, zvrst, ki v zadnjem 
času pridobiva na pomenu. Omeniti je treba še priloge, ki se kot razna dokazila v 
obliki potrdil, listin, izpiskov, brošur in podobnega hranijo v sodnih spisih. 
Nemalokrat najdemo med temi prilogami dokumente, ki se niso ohranili niti pri 
ustvarjalcu arhivskega gradiva niti v kakem drugem arhivskem fondu.  

Marsikaj najdemo tudi za zgodovino medicine v tako imenovanih odvzemih 
poslovne sposobnosti in podaljšanjih očetovske oblasti in seveda v kazenskih spisih. 
Prav ti zadnji so daleč najbolj edinstveno arhivsko gradivo. Kazensko pravo namreč 
predstavlja nekakšno jedro vsega prava v neki skupnosti, saj varuje in ohranja 
temeljne vrednote neke družbe in s tem omogoča njen obstoj. Kljub načelno 
neodvisnemu sodstvu se preko kazenskih sodišč izvaja tudi politika. Preko kazenskih 
materialnih norm se ustrahujejo politični in drugi nasprotniki, preko kazenskega 
postopka pa odstranjujejo ali vsaj omejujejo. Dokumenti kazenskega sodstva nam 
torej odkrivajo marsikaj. Kažejo nam neko družbo z njene temne plati, s tiste plati, 
ki nam je zgodovinska dela navadno ne podajajo. Kažejo nam, kakšna je družba v 
celoti, ne le njen vrhnji, temveč tudi njen spodnji del, opozarjajo na življenje 
"malih" ljudi. Pravzaprav nam kazenski zakoni prikazujejo kulturo, kazenski spisi pa 
osvetljujejo nekulturo neke družbe. Gosto popisani listi zaslišanj in sodb dostikrat 
odgrinjajo grobo, kruto stvarnost brez omilitev in olepšav (Melik (1999) str. 148). 

Sodne spise v zadnjih letih potrebuje vse več ljudi tudi pri uveljavljanju 
pravic, v pravne namene, torej.  

Pri določanju arhivskega gradiva bomo upoštevali predvsem načelo 
racionalnosti, načelo selekcije in načelo prvotne ureditve. Prvo načelo nas obvezuje 
opraviti delo in doseči cilj na čimbolj enostaven način. Spoštovanje načela selekcije 
zahteva, da ohranimo le tisto gradivo, ki ga je vredno hraniti. Upoštevanje načela 
prvotne ureditve pa pomeni, da bomo ohranili tako ureditev, ki je nastala pri 
sodišču. 

Za lažje razumevanje in pravilnejše postopanje pri prevzemanju arhivskega 
gradiva je dobro upoštevati številne praktične primere uporabnosti arhivskega 
gradiva sodišč iz znanstvenih del pa tudi tiste, ki jih opisujejo arhivisti, pristojni za 
delo na področju pravosodja. Žal so slednji le malokrat objavljeni oziroma opisani 
v strokovnih prispevkih.  

Posvetimo se torej prvim primerom, znanstvenim delom. Tu imamo na 
razpolago tako dela s področja pravne zgodovine kakor tudi dela s področja drugih 
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znanosti. Poudariti moramo, da pravna zgodovina ni namenjena le raziskavam 
preteklosti zaradi preteklosti same, zaradi zanimivosti, temveč tudi ali celo 
predvsem zaradi usmerjanja zakonodaje in pravne teorije. Na Slovenskem je bilo 
objavljanje sodnih odločb skopo in nesistematično, zato je vrednost tovrstnega 
gradiva še toliko večja. Ob vpogledu v sodne spise se nam namreč razkrijejo mnoge 
stranpoti določenih zakonodajnih določb. Poglejmo nekaj tovrstnih pričevanj. 
Znameniti pravnik in pravni zgodovinar ter profesor kazenskega prava Metod Dolenc6 
je zapisal: »Praksa je poklicana, da zakon uporablja primerno duhu časa, da otvarja 
nove vidike, kjer je zakonodajalec pustil praznine. Študij odločb iz praktičnih 
primerov pokaže šele pravo kombinacijo med življenjem in abstraktnimi normami 
zakona.« (Dolenc, 1932, str. 33). Študiju sodnih spisov je prisodil pomembno vlogo 
tudi pravnik, sodnik in strokovnjak za kazensko pravo Ivan Bele: » Šele s pomočjo 
sodne prakse se nam kot pod drobnogledom razkrijejo finese in tudi razpoke v 
pravu, skozi njo se lahko neposredno seznanjamo s pravom, kakršno se potem, ko 
je zakonodajalec v sprejeti pravni normi razglasil svojo zamisel o urejanju razmerij 
med ljudmi, v resnici kaže v družbeni stvarnosti« (Bele, 1987, str. 226).  

Kazenski sodni spisi so prav tako zelo uporabljiv vir za kriminologijo. Na to so 
že v knjigi Postava in hudodelstvo opozarjali njeni avtorji.7 Med drugim navajajo, 
da je bil zgodovinskim raziskavam kriminalitete posvečen kriminološki kolokvij 
Evropskega sveta leta 1985 v Strasbourgu. Tako je bilo ugotovljeno tudi, da 
zgodovinske raziskave že ponujajo precejšnje število pomembnih odkritij, ki 
omogočajo boljše in celovitejše razumevanje kriminalne politike. Sklenjeno je bilo: 
»Bodoči razvoj sodelovanja med kriminologijo, kriminalno politiko, historičnim 
raziskovanjem naj bi predvsem potekal na osnovi obravnavanja daljših zgodovinskih 
obdobij ter zlasti 19. in 20. stoletja, da bi se lahko tako vzpostavila povezava z 
aktualno politiko in prakso.« (Vodopivec, 1990, str. 225).  

Katja Vodopivec,8 dolgoletna profesorica kriminologije na ljubljanski pravni 
fakulteti in direktorica Inštituta za kriminologijo pri tej fakulteti ter osrednja 
osebnost na področju raziskovanja kriminalitete, pri oblikovanju odziva nanjo in pri 
njenem preprečevanju, je posebej poudarjala, da je v svetu »nastala že vrsta 
zgodovinsko obarvanih raziskav, zlasti o kriminaliteti« (Vodopivec, 1990, str. 11). 
Toda ne le ob koncu prejšnjega stoletja, tudi danes je nastalo in nastaja mnogo 
tovrstnih raziskav. Nekatere so za diplomske naloge izdelali študentje zgodovine, 
druge študentje prava. Veliko vrednost arhivskega gradiva sodišč v svojih delih 
poudarja tudi pravnica, sodnica, profesorica kazenskega prava na pravni fakulteti v 
Ljubljani in akademikinja Alenka Šelih. To kažejo že naslovi njenih del, kot na 
primer: Ženske, kazensko pravo in kriminaliteta: storilke kaznivega dejanja 
detomora in umora v spisih Deželnega sodišča v Ljubljani (1899-1910) ali Poskus 
razlage kriminalitete v tranzicijskih državah srednje in vzhodne Evrope (Šelih, 
2013). 

Primerjalne študije sodnih spisov pred drugo svetovno vojno in v prvem 
povojnem obdobju nam na primer kažejo, da imajo lahko že majhne spremembe 
pravnih načel in pravil (materialnega in formalnega kazenskega prava), ki so se 
oblikovala skozi daljša zgodovinska obdobja, velike in usodne posledice. Ti spisi so 
uporabljivi kot opomin pred napačnimi zakonodajnimi in političnimi odločitvami 
sodobnega časa. Z objavo glavne obravnave enega najbolj razvpitih povojnih 
procesov proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim je bila na potrebe skrbnega in 

                                                 
6  Metod Dolenc, rojen 19. december 1875, Slap pri Vipavi, umrl 10. oktober 1941, Ljubljana. 
7  Več o tem glej K. Vodopivec in sodelavci (1990).  
8  Katja Vodopivec, rojena v Ljubljani 8. marca 1917, umrla v Ljubljani 13. avgusta 2012. 
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premišljenega ohranjanja arhivskega gradiva pravosodnih organov opozorjena tudi 
javnost.9 

Vprašanja državne politične represije s poudarkom na sodnih procesih kot 
enim najmočnejših orodij nosilcev oblasti v preganjanju političnih nasprotnikov se 
loteva delo mladega zgodovinarja Žige Koncilija z naslovom Politično sodstvo, sodni 
procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah (Koncilija, 2015).  

Seveda pa je sodno prakso mogoče uporabiti le takrat, kadar imamo na 
razpolago dovolj visok odstotek sodnih primerov, sicer lahko izvajamo napačne 
zaključke in uveljavljamo nepravilne sklepe ali, kot je zapisal Bele, »zablodimo na 
tanki led prenaglega sklepanja, kjer vsako resno in pošteno raziskovanje potone.« 
(Bele, 1987, str. 227). 

Vsi ti primeri, ki jih navajamo v podkrepitev naših izvajanj, so le drobci 
oziroma kapljice iz morja tovrstnih primerov uporabe sodnih spisov za potrebe 
znanosti in zakonodaje. Vrednost sodnih spisov je praviloma večja pri višjih sodnih 
instancah, a nikakor ne vedno. Mnogi arhivisti, ki so se intenzivno ukvarjali ali se še 
ukvarjajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom sodišč, lahko navedejo številne 
primere koristnosti in uporabljivosti tovrstnih zapisov. Le malokrat, kot je bilo že 
omenjeno, pa te ugotovitve najdejo pot v strokovne in znanstvene revije. Zato žal 
ostajajo znane le majhnemu številu arhivistov, zabeležene pa so le v zapisnikih 
sestankov medarhivske delovne skupine za pravosodje. So pa, in to je najvažneje, 
te ugotovitve upoštevane pri oblikovanju pisnih strokovnih navodil pristojnih 
arhivov, s katerimi se določa arhivsko gradivo sodišč.  

Ob zaključku navajanja praktičnih in s prakso preverjenih načel in postopkov 
pri prevzemanju dokumentov sodišč in drugih organov, ki sodelujejo v pravosodju, 
pa se moramo zavedati, da le-ti ne smejo biti odločilni pri teoretičnih izvajanjih. 
Če teorija ne hodi pred prakso, le-ta težko sploh nastane. Povedano drugače: če 
nimamo ohranjenega gradiva, se tudi uporaba gradiva v javnih arhivih ne more 
razviti. Immanuel Kant je o tem spregovoril v Politično-zgodovinskih spisih. 
Vztrajanje pri argumentu, da je eno teorija, praksa pa nekaj povsem drugega, kar 
posledično vodi v zavračanje teorije kot takšne, je opredelil kot izraz ignorance.10  

Na Slovenskem so iz sodnih procesov črpali snov tudi številni pisatelji oziroma 
avtorji leposlovja. Janko Kersnik11 je zapisal: »Veruj mi, dragi, tudi v pandektah boš 
našel poezijo, če jo boš hotel ... prav pri nas, v naših suhih aktih ali v enem samem 
zapisu najdeš lahko cel roman - tragedijo, da, večkrat tragedijo ...«. Pisatelj Fran 
Milčinski,12 pravnik in sodnik, je snov za številna literarna dela zajemal iz sodne 
prakse in tudi tako opozarjal na probleme »neprilagojene« slovenske mladine. 
Cvetko Zagorski13 je za literarno delo Zločin temeljito pregledal in nato opisal sodni 
proces zoper kmeta Bratušo, ki je bil pred okrožnim sodiščem v Mariboru v začetku 
20. stoletja obsojen na smrt, ker naj bi ubil in pojedel lastno hči. Proces je odmeval 
po vsej Avstriji, saj je postavil pod vprašaj kvaliteto sodstva, kajti hči se je lepega 
dne živa in zdrava vrnila. Pisatelj se je lotil tega sodnega primera, ko je bil izpuščen 

                                                 
9  Več o tem glej: M. Jeraj, J. Melik (2015). 
10  Več o tem glej I. Kant (2006), str. 50. 
11  Janko Kersnik, slovenski pisatelj, politik in notar se je rodil 4. septembra 1852 na Brdu pri Lukovici in umrl 

28. julija 1897 v Ljubljani. 
12  Fran Milčinski, pravnik, pisatelj in dramatik, se je rodil 3. decembra 1867 v Ložu in umrl 24. oktobra 1932 v 

Ljubljani. 
13  Cvetko Zagorski, književnik, časnikar in prevajalec, rojen 22. marec 1916 na Jesenicah in umrl 2. septembra 

2006 v Ljubljani. 
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iz zapora na Golem otoku. Ker je bil molk zanj boleč in žgoč, se je, da bi izpovedal 
svojo izkušnjo na posreden način, lotil Zločina. 

Sodni spisi so potrebni tudi iskalcem pravice. Vse od konca šestdesetih let 
prejšnjega stoletja do danes smo bili priča številnim obnovam sodnih postopkov 
oziroma rehabilitaciji obtoženih na kazenskih procesih v obdobju druge Jugoslavije. 
O tem nam govori že omenjeno delo Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in 
soobtoženim in obsežna študija Dachauski procesi, če navedemo samo dva primera.   

Zaradi mnogih občutljivih podatkov, ki jih vsebujejo sodni spisi, izredne 
izpovedne moči tovrstnega arhivskega gradiva in narave sodnega poslovanja z zapisi 
mora biti popisovanje arhivskega gradiva nekoliko drugačno kot pri drugih vrstah 
zapisov. Evidence sodišč so zelo natančne in povedne, zato je nepotrebno pri 
popisovanju ponavljati podatke, ki jih ponujajo že izdelani vpisniki in pomožne 
evidence.14 Popisi, ki jih morajo ob predaji gradiva izdelati sodišča, morajo biti 
izdelani tako, da je mogoča ob prehodu v pristojni javni arhiv takojšnja uporaba 
gradiva. Popisi morajo vsebovati ime vpisnika, ki mora biti tudi vsebinsko 
opredeljen, številke predanih spisov in leto vpisa v vpisnik. Taka vrsta popisovanja 
kljub nasprotovanju nekaterih arhivskih strokovnjakov povsem zadostuje. Ne le to. 
Popisovanje imen in oseb, ki so deležniki procesov, bodisi civilnih (pravdnih ali 
nepravdnih), še posebej pa kazenskih, je v neskladju z varovanjem osebnih 
podatkov, predvsem pa je nesmiselna in neracionalna ter neekonomična. Spisov, ki 
nastajajo pri sodiščih, je ogromno in nerealno je pričakovati, da bi jih arhivisti 
popisovali v arhivih. Prav tako pa ne moremo zahtevati teh popisov od sodišč ob 
predaji gradiva. Razen tega vpogled v vrsto uporabe tega gradiva povsem jasno 
razkrije, da je le-ta zelo raznolika in se nanaša tudi na iskanje sodnikov, tožilcev, 
oškodovancev in različnih drugih udeležencev v postopkih in ne vedno le na iskanje 
tožitelja, toženca ali obdolženca, ki so izpisani na spisovnih ovitkih. Velika večina 
uporabnikov gradiva - raziskovalcev pa tako ali tako potrebuje sodne spise glede na 
vrsto kaznivih dejanj, vrsto civilnih pravd ali določene vsebine nepravdnih 
postopkov.  

 

6 DOKUMENTI SODNE UPRAVE 

Vsako sodišče hrani tudi zelo raznoliko dokumentarno gradivo sodne uprave, 
ki ne zadeva osnovne funkcije sodišč. Ti dokumenti se vpisujejo v poseben vpisnik.15 
Uradno se v ta vpisnik vpisujejo zadeve, ki zagotavljajo pogoje za redno in 
učinkovito izvajanje sodne oblasti, dejansko pa je tu najti najraznovrstnejše 
dokumente. Tu imamo zapise, ki nam pripovedujejo o organizaciji in delovanju 
sodišč, o posebnih problemih izvajanja sodne oblasti, o usmerjanju in ciljih, ki jih 
želijo sodišča doseči. Med temi dokumenti oziroma zapisi je tudi zelo veliko, za 
trajno hrambo povsem nezanimivih informacij, kot na primer zapisov o nakupih 
opreme in raznih orodij ter aparatov, udeležbe sodnikov in drugega sodnega osebja 
na izobraževanjih, jezikovnih tečajih, prireditvah ter podobno. Ta del 
dokumentarnega gradiva zahteva veliko skrbnega odbiranja, ki ga sama sodišča 
lahko izvedejo le ob natančnih navodilih in ob strogem nadzoru pristojnih arhivov 
oziroma arhivistov. Posamezne zadeve sodne uprave je nujno pregledati od primera 
do primera in presojati njihovo vrednost.  

 

                                                 
14  Predvsem raznovrstni imeniki in pomožne knjige. 
15  Danes so to vpisniki z oznako Su. 
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7 IZDELAVA PISNIH STROKOVNIH NAVODIL ZA ODBIRANJE ARHIVSKEGA 
GRADIVA IZ DOKUMENTARNEGA GRADIVA SODIŠČ 

Izdelava pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz 
dokumentarnega gradiva sodišč je vsekakor ena najvažnejših nalog pristojnih 
arhivov oziroma javne arhivske službe. Pri tem delu je zelo pomembno, da arhivisti, 
ki skrbijo za dokumentarno in arhivsko gradivo sodišč, ne pristopajo k izdelavi 
navodil za nazaj, temveč jih pripravijo za nastajajoče gradivo, saj lahko le tako 
upoštevajo aktualna družbena gibanja. Ob pomembnih spremembah v družbenem, 
pravnem in političnem dogajanju pa so potrebne seveda ustrezne dopolnitve navodil 
za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega.  

Pri opisanem je gotovo v veliko spodbudo določba arhivske novele16 v drugem 
odstavku 34. člena, ki zavezuje ustvarjalca arhivskega gradiva, da ne posega v 
dokumentarno gradivo, dokler ni izdelano strokovno navodilo za odbiranje 
arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva. Vse gradivo je do izdaje pisnega 
strokovnega navodila šteti za arhivsko. To določilo posredno zavezuje pristojne 
arhiviste, da izdelajo pisna strokovna navodila ob samem nastajanju, ne pa šele ob 
prevzemanju gradiva čez 30 ali več let. Z drugimi besedami: nova zakonodaja bo 
torej bistveno pripomogla k bolj strokovnemu in ne le administrativnemu določanju 
arhivskega gradiva, saj je ob samem nastajanju dokumentov lažje določiti tiste 
dokumente, ki imajo neminljivo vrednost, kot kasneje. Ustvarjalec gradiva, ki mora 
s svojim predstavnikom sodelovati pri nastanku pisnega strokovnega navodila (8. 
odst. 40. člena ZVDAGA), ima jasne vpoglede v dokumente v nastajanju in jih lahko 
dobro in zanesljivo preda arhivistom. Prav tako bo njegovo sodelovanje pri 
določanju trajne pravne varnosti (3. odst. 39. člena ZVDAGA) dosti bolj zanesljivo 
kot čez čas. Seveda pa se je treba ob vsem tem zavedati, da je glavna beseda pri 
sprejemanju pisnega strokovnega navodila vsekakor v rokah pristojnih arhivov. 
Arhivist mora pri svojem delu upoštevati časovne posebnosti, zakonske novosti in 
dileme, politične in druge družbene razmere. V primeru pogostejših in 
trdovratnejših nesoglasij na področju določanja arhivskega gradiva sodišč je 
potrebna na eni strani uskladitev pogledov na problematiko znotraj medarhivskih 
delovnih skupin (ki jih je končno uvedla arhivska novela v letu 2014 in tovrstnim 
aktivnostim dala tudi pravno osnovo), na drugi strani pa v razrešitev težav pritegniti 
pravosodno ministrstvo. Le-to je namreč poklicano in pristojno za tovrstne zadeve 
in hkrati odgovorno za ustrezno izobraževanje pristojnih na sodiščih.  

 

8 SKLEP 

V prispevku smo se omejili predvsem na prevzemanje arhivskega gradiva 
sodišč kot glavnih ustvarjalcev arhivskega gradiva na področju pravosodja. Vsekakor 
pa velja, da je tako upravljanje z dokumenti oziroma pisarniško poslovanje kot 
pristop javne arhivske službe do gradiva ostalih pravosodnih organov podoben. 
Arhivisti naj bi torej predvsem do dokumentarnega gradiva državnih tožilstev, 
državnega pravobranilstva oz. pravobranilstev postopali po analogiji. Nekoliko 
drugačno obravnavo pa vsekakor zahtevata tako odvetniška zbornica kot posamezni 
odvetniki, notarska zbornica in posamezni notarji, sodni svet in državnotožilski svet.  

Pri prevzemanju arhivskega gradiva pravosodnih organov je torej potrebna 
največja pazljivost, poznavanje težav in stisk družbe oziroma države v obdobju 

                                                 
16  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih 

(Uradni list Republike Slovenije 51/14). 
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nastajanja gradiva ter seznanjenost z možnostmi zaščite pravic tako pravnih kot 
fizičnih oseb.  
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SUMMARY 

Jelka MELIK* 

ACQUISITION OF ARCHIVES FROM JUDICIAL AUTHORITIES 

The term of judicial authorities in this paper applies especially to courts, 
which are making or performing a third branch of government - the judicial power. 
Into this group also belong, of course, other organs, which are in some way - directly 
or indirectly involved in court proceedings. The process of acquiring archival records 
of such bodies into archives encompasses everything from the records appraisal, the 
creation and adoption of professional instructions for the selection of archival 
records from current records, control of selection of archival records, help with 
inventories of records, which will be acquired by the archives, and the creation of 
the record of delivery. The procedure for acquisition of those records into archives 
must be based on scientific and not just the administrative approach to the 
appraisal of current records, which incorporates historical, sociological and legal 
aspects of the records appraisal. Such important archives' creators require intense 
cooperation and communication. In addition, records of judicial administration 
require a special approach. Cooperation with the Ministry or Department of Justice 
is very important, because it can facilitate, shorten and unify the process of 
acquisition of archival records of judiciary authorities into archives. 

The Ministry of Justice has and had through longer history the task, which is 
not connected with the trial, which is the basic function of the courts, but to take 
care, supervise and facilitate the judicial function to perform. It is therefore a body 
of judicial administration. 

The article is limited to the issue of acquiring archival records from courts as 
the main creators of archives in the field of justice. However, such records 
management and office management and an approach to the public archival service 
to the records of other judicial bodies are similar. Archivists should therefore, 
especially with the records of state prosecutors, state attorneys oz. attorneys, act 
by analogy. 
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