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PRAVNA ZGODOVINA 
 

PRAVNA ZGODOVINA KOT ZNANOST 
 

1. Pojasnite razliko med pravno-slavistično smerjo in realistično smerjo pri slovenskih pravnih 
zgodovinarjih? Kako se od teh razlikuje zgodovinsko inkluzivistični pristop? 

 
Pravno-slavistična smer: slovensko pravo; pravo, ki je veljalo med slovenskim in kmečkim ljudstvom. 

Izvira iz dobe lastne drţavnosti. To pravo ljudstvo ustvarja samo (npr. gorsko pravo). 

Realistična smer: pravo, po katerem so Slovenci ţiveli. Ne nujno slovensko pravo kot pravo, ki bi ga 

ustvarjali Slovenci, ampak na primer zgodovina uprave, zgodovina sodstva in zgodovina agrarnega 

prava. 

Inkluzivistični oziroma vključujoč pristop se razlikuje saj gre za umestitev razvoja lastnega prava v veliko 

druţino kontinentalnega prava Zahodne pravne civilizacije. 

 

2. V čem je pomen zgodovinske pravne šole za razvoj pravne zgodovine? 
 
Pravna šola je pravni zgodovini postavila temelje, ker je predvsem poudarjala spremenljivost prava.  

Največje ime te šole je gotovo bil Friedrich von Savigny (1779-1861), ki je s svojo brošuro z naslovom 

„O poklicu naše dobe glede zakonodajstva in pravne znanosti‟ iz leta 1815 pomenil utemeljitelja te 

evolutivne šole prava. Po tej šoli se pravo kot druţbeni pojav v času razvija, pri čemer se pri različnih 

narodih razvija različno. Pri tem različne ţivljenjske razmere ustvarijo narodnega duha, ki je gibalo 

pravnega razvoja. Ta pa je pri različnih narodih različen, saj pravo raste in se vzpostavlja skupaj z 

narodom. 

 

3. Kako delimo pravno zgodovino po časovnem, teritorialnem merilu in po merilu vsebine? 
 

Po časovnem merilu: 

x pravna predzgodovina 

x pravna zgodovina starega veka 

x srednjeveška pravna zgodovina  

x pravna zgodovina novega veka 

 

Po teritorialnem merilu: 

x svetovna pravna zgodovina 

x pravna zgodovina posameznih celin 

x nacionalna pravna zgodovina 

x krajevna pravna zgodovina 

 

Merilo vsebine: 
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x splošna pravna zgodovina 

x pravna zgodovina posameznih panog 

x pravna zgodovina posameznih pravnih institutov 

 

4. Kako delimo zgodovinske pravne vire glede na (ne)posrednost in način nastanka? Našteje 
takšne vire pri vsaki izmed delitev. 

 
(Ne)posrednost: 

x Neposredna sporočila o preteklem pravu (Hamurabijev zakonik) 

x posredno ohranjena sporočila (Aristotelova Atenska ustava) 

 

Način nastanka: 

- običajno pravo (pravo, ki nastane z običaji, ţivi v tradicionalni zavesti neke druţbene skupine, 

ustno, ni zapisano) 

- postavljeno pravo (zapisano) 

- mnenja in izreki učenih pravnikov 

- judikatura (izreki sodišč) 

- usus fori (raba sodišč) 

 

Z Novakovimi besedami: OBIČAJ; JUDIKATURA; ZAKONIK; STATUT 

 

5. Naštejte po tri pravnozgodovinske splošne pravne akte in tri posamične pravne akte. Navesti 
morate konkretne akte iz določenega zgodovinskega obdobja. 

 
Splošni pravni akti: 

x ODZ, Obči premoţenjski zakonik, civil code 

 

 

Posamični pravni akt: 

x Tasilova darovnica samostanu v Kremsmunstru, Veča v Buchenanu, Vitipurgini darovnici 

 

 

6. Naštejte zgodovinske tipe prava in pri vsakem izmed tipov navedite vsaj en pravni vir 
oziroma pravni institut. 

 
Metafizični tip  

x ur-namujeva pravna zbirka 

 

Tradicionalni tip 

x uzance 
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Racionalni tip delimo na 

x Racionalni-kazuistični tip - Code civile, ODZ, Hamurabijeva pravna zbirka 

x Racionalno-sistematični tip - sodbe - v precedenčnih primerih, (danes), splošni pravni akti, 

ustave zakoni (Ameriška ustava, Slovenska ustava, ZZZDR) 

 

Alternativni tip  

x ARS 

 

7. Kaj je značilno za deskriptivno-kronistično metodo pravnozgodovinske znanosti? Kateri dve 
obliki poznate in kaj je za njiju značilno? 

 
V okviru te metode se sicer bolj posvečamo stanju kot razvoju, kar bi pomenilo zgodovinsko primerjanja 

med različnimi zgodovinskimi fazami razvoja določenega pravnega pojava ali instituta, ki je oţje 

predmet primerjalno-analitične metode. Toda tudi stanje ni nikoli povsem statično, temveč tudi vsaj 

deloma razvojno. V okviru te metode poznamo sinhrono in sistematično metodo. 

 

Sinhrona: po tej metodi obdelujemo vsako obdobje za sebe in povezujemo pravne pojave v vodoravnih 

(horizontalnih) zvezah. Daje bolj zaokroţeno podobo nekega časa in bolj nazorno prikazuje pojave v 

njihovem vsakodnevnem okolju. Uporabljena bolj pri drţavnopravnih razvojih. (rada izgubi povezavo s 

prejšnjo in poznejšo dobo) 

 

Sistematična: opazujemo neko oţjo ali širšo pravno panogo na njeni poti skozi daljši čas (navpično oz. 

vertikalno). Daje bolj povezano razvojno podobo neke institucije, a jo iztrga iz vsakokratnega okolja. Bolj 

se uporablja pri osebnem in premoţenjskem pravu. 

 

 
8. Kaj je značilno za primerjalno-analitično metodo pravnozgodovinske znanosti? Kateri dve 

obliki poznate in kaj je za njiju značilno? 
 
Za primerjalno-analitično metodo je značilno primerjava prek analize podrobnosti in razlik. 

 

V Medzgodovinski metodi poznamo: 

Pri tej metodi gre za primerjavo med različnimi preteklimi pravno pomembnimi dejstvi in 

dogajanji kot tistimi, ki so se bodisi zgodili (a) v istem času, a na vsaj dveh različnih krajih. Tu gre za 

nekakšno horizontalno primerjavo, ki je sicer podobna sinhroni metodi, ki smo jo omenili pri deskriptivni 

metodi. Gre namreč za drugo fazo v raziskovanju: najprej je treba seveda nekaj opisati, šele nato lahko 

dele opisanega primerjamo med seboj.  

Drugi tip medzgodovinske primerjave pa bi se nanašal na (b) isti ali različen kraj in različna 
zgodovinska časovna obdobja in primerjavo med različnimi pravnimi instituti oziroma dejstvi s 
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teh področij. Šlo bi namreč za časovno vertikalno ali navpično primerjavo med različnimi pravnimi 

instituti ali drugimi pravnimi dejstvi, ki precej spominja na uporabo prej omenjene sistematične metode. 

Natančnejša razlika med primerjalno-vertikalno metodo in sistematično metodo bi bila le v nekem 

poudarku pri prvi na primerjavi ter pri drugi na deskripciji, saj podobno, kot smo ţe zgoraj poudarili, 

deskripcija nujno predhodi primerjavi. 

 

 

9. Kaj je značilno za vzročno metodo pravnozgodovinske znanosti? Kateri oblike vzročnosti 
poznate in kaj je za njih značilno? 

 
 

Vzročna metoda raziskovanja je za pravnozgodovinsko raziskovanje zelo pomembna. Golemu 

opisovanju zgodovinskih pravnih dejstev daje pomembno vsebino, ki današnja dejstva kot posledico 

nekih preteklih dogodkov logično poveţe s temi preteklimi dogodki v celoto ter daje sedanjosti vzročno-

kavzalni smisel.  

 

x Dolgodobna vzročnosti 

 

Dolgodobni vzroki segajo do kolikor mogoče prvotnih vzrokov za oblikovanje določenega 

pravnega instituta oziroma pravnega pojma. Teh vzrokov se ljudje seveda ne zavedajo več, saj so 

preveč oddaljeni. Tako tovrstna vzročna veriga sega čez stoletja in delno tisočletja in le z njenim 

poznavanjem je moč razloţiti določene pojave in strukture v današnjih druţbah. Na takšen način je moč 

obrazloţiti oziroma pojasniti npr. razvoj etničnih skupin (t. i. etnogenezo) kot povezavo med njihovimi 

preteklimi preseljevanji in naseljevanji ter prebivalsko strukturo v sodobnih drţavah. 

x Srednjedobna vzročnost 

Med srednjedobne vzroke šteje Vilfan dejstva, katerih vplivi na nastanek nekega pravnega pojava 

delujejo skozi daljši čas in imajo v zavesti ljudi še precej ţive ali sicer opazne korenine. Ti se odraţajo v 

gospodarski in druţbeni strukturi določene dobe. Sem Vilfan šteje npr. vpliv raznih tehnoloških izumov 

(predvsem glede novih prometnih sredstev) na razvoj objektivne odškodninske odgovornosti. 

 

x Kratkodobna vzročnost 

Kratkodobni vzroki pa so tisti, ki so neposredno privedli do nekega pravnega pojava, npr. konkretna 

zasebna iniciativa, konkretni vplivi na oblikovanje zakona (določena parlamentarna razprava, določeno 

glasovanje). S tem se po Vilfanu ukvarjajo predvsem t. i. pozitivno pravne vede, ki preučujejo »voljo 

zakonodajalca«. 

 

 
10. Pojasnite pravnozgodovinsko metodo pravne simbolike. Kdaj se ta še posebej uporablja? 
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Preučevanje pravne simbolike – seveda bolj z zgodovinskega stališča – je posebna veja pravne 

zgodovine. Kot pravni zgodovinar je Vilfan preučeval pravne simbole tako predvsem s 

pravnozgodovinskega stališča. Pravnozgodovinski pomen simbolike je v preučevanju določenih 

zgodovinskih pravnih simbolov kot tistih, ki torej ne veljajo več in so bili značilni s svojim simbolnim 

pomenom za določeno zgodovinsko obdobje. 

Pravna ikonografija je nasploh podobno kot pravna simbolika še posebej pomembna za starejša 

obdobja, tako predvsem za srednji vek, ko je bila pismenost precej slabo razširjena in je kot takšna 

nadomeščala pisna pravna dejanja in prispevala k njihovemu razumevanju. Tako ima posamezno 

ikonografsko gradivo posebno vlogo, saj na viden način predstavlja posamezno pravno stanje, daje vsaj 

dodatno informacijo, ki dopolnjuje, nemara korigira ali potrjuje določeno pravno stanje ali dejstvo. V tem 

smislu predlaga Kochner delitev pravnozgodovinskih virov na primarne (pravna besedila) in sekundarne 

(besedila, posredno povezana s pravnim gradivom, ilustracije, predmeti, stavbe), ki so povezani s 

pravnim ţivljenjem. Tu je treba paziti na to, koliko takšen sekundaren vir resnično predstavlja pravno 

stanje ali dogajanje, pri čemer je še poseben njen interdisciplinarni pravnozgodovinski vidik. 

 

 

ORIENTALSKA PRAVA 
 

11. Pojasnite nekaj značilnosti »prava« v prvobitni skupnosti. 
 
Prvobitna človeška skupnost še ne pozna drţave niti prava, ki se pojavita šele z razvojem civilizacije. 

Vendar pravobitni človek ţivi v skupnosti z drugimi soljudmi, pri čemer gre takšna druţbena skupnost 

skozi različne faze razvoja, preden se razvije v drţavo.  Morgan opisuje razvoj od divjaštva, za katero 

sta značilna dejavnost nabiralništva in ţe uporaba ogenj ter loka in puščice, kasneje pa ţe uporaba 

artikuliranega govora. Zatem sledi barbarstvo, za katerega je ţe značilna delitev dela med ţivinorejci in 

poljedelci, za razvoj v civilizirano skupnost pa naj bi bil odločilen izum pisave.  

Za te prve človeške skupnosti je značilna kolektivna lastnina, medsebojna pomoč in solidarnost, 

pri čemer je najvišja oblika barbarske skupnosti pleme, ki pozna ţe določene oblike organiziranosti: ţivi 

na posebnem ozemlju, ima določeno skupno ime, uporablja svoj dialekt ali jezik, ureja svoje vojne 

zadeve in goji posebno obliko religije. Ima ţe tudi svoje plemenske organe, kot so npr. plemenska 

skupščina kot najširši organ odločanja, svet rodovnih starešin kot oţje vodstvo in vojskovodjo kot 

svojega poglavarja. Način odločanja o skupnih oziroma kolektivnih zadevah se imenuje t. i. vojaška 
demokracija, kar pomeni demokratično izbiro poveljnikov in neke vrste demokratično odločanje o vojnih 

in drugih skupnih zadevah v okviru zbora (vojaških) starešin.  

Četudi rodovno-plemenska skupnost še ni drţave, ki bi poznala organizirano nastajanje prava, pa 

veljajo v njej določena druţbena pravila, ki so pravnim vsaj podobna. Gre za običajna pravila, ki jih 

skupnost sprejme za ureditev vedenja in ravnanja pripadnikov plemena. 

Na kazenskem področju poznajo sankciji celotnega rodu ali plemena, kot sta npr. krvno maščevanje in 

izobčenje. Vilfan omenja tudi brezpokojnost, kot vrsto »samozavarovanja« plemena navznoter, pri 
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čemer so tako razglašeni osebi vzeli vsakršno pravno zaščito in je bila dana na voljo poglavarju ali vsem 

pripadnikom neke skupnosti. 

 
12. Pojasnite, kateri je bil prvi znani zakonik v človeški zgodovini in ali poleg tega poznate še 

kakšen zakonik iz dobe orientalskih prav pred Hammurabijem. Kaj pomeni dejstvo, da so bili 
tedanji zakoniki kazuistični? 

 
- Urnammujev zakonik iz 21.stoletja pr.n.št. Je najstarejši delno ohranjen sumerski zakonik. Iz njega je 

ohranjenih le nekaj določil. Zanimivost tega zakonika je omenjena boţja sodba (ordal) in pa tudi to, da je 

bil Urnammun zaščitnik revnih, a obenem vladar suţnjelastniške drţave. 

- Zakonik Lipit - Ištarja je zadnji ohranjeni veliki sumerski pravni spomenik, vladarja v mestu Isin, nastal 

je le kako stoletje pozneje (ohranjene so določbe o najemu vrta, ladje in ţivali, o pobeglih suţnjih in 

rodbinskopravne določbe). 

- zakonik vladarja Bilalame , kateri je nastal na področju severne Mezopotamije, v mestu Ešnuna 

Da so bili v kazuistični obliki pomeni, da problemu sledi rešitev. Prepoznamo jo po uvodni besedi "če". 

Navajali so situacije v katerih naj bi pravne norme veljale.  

 

 

13. Pojasnite razliko med (staro orientalsko) pravno zbirko in (modernim) zakonikom. 
 
Hamurabijev zakonik ni zakonik, kot  ga razumemo danes, pač gre za zbirko posameznih pravnih 

primerov, ki jih ni mogoče posplošiti ali iz njih potegniti univerzalnega načela kot to počnemo danes.  

 

14. Kaj je to Hammurabijev zakonik in katero načelo kaznovanja je uveljavil?  
 

Hamurabijev zakonik je najpomembnejši pravni spomenik v klinopisu in je najstarejši ohranjen zakonik 

(skoraj v celoti). 

Nastal je v 18. stoletju pr. n. št., v Babilonu. Odkrili so ga leta 1902 in se sedaj nahaja v Louvru. Za tiste 

čase je bil zelo obseţen, saj obsega 282 členov in s tem vsa področja prava. Daje pa najboljšo podobo 

pravne ureditve antične mezopotamske druţbe. Gre se za kompilacijo vsega znanega prava. V 

slovenski jezik ga je prevedel Viktor Korošec. Najbolj znano načelo je talionsko načelo: »OKO ZA OKO, 

ZOB ZA ZOB.« 

 
15. Pojasnite to, da so bile politične ureditev starih orientalskih drţav despotije in teokracije.  
 
Despotije so bile, ker je oblast pripadala vladarju in je bila neomajna. Teokracije pa, ker ni bilo delitve 

med posvetno in versko oblastjo. Vladar se je imel za boga oziroma za njegovega predstavnika na 

zemlji.  
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Orientalske drţave so bile večinoma despotske monarhije, kjer je vladal absolutni gospodar, podaniki so 

bili v razmerju do njega brez pravic. Zemlja in suţnji vse bolj prehajajo v last posameznikov. Oblast teh 

drţav ima teokratski značaj. 

To obliko (despotske monarhije) je deloma mogoče razloţiti s potrebo po enotni organizaciji pri izvedbi 

javnih del, predvsem namakalnih sistemov in mestnih utrdb. 

Ta ljudstva so naglo prešla iz rodovnoplemenske druţbe v suţnjelastniško druţbo. 

 

16. Kaj je to boţja sodba (ordalija) in pojasnite kakšen izmed postopkov po njej iz obdobja 
orientalskih despotij? 

 
Ordalije (boţja sodba) so pojmovali kot dokazno sredstvo.  

 

Ţe sama groţnja z ordalijo je praviloma zadostovala, da je sodnikom uspelo dejanske kriminalce 

razločiti od krivo obdolţenih. Kdor ni bil iskren in je kaj skrival, se je seveda bal, da ga Bog med 

preizkusom ne bo zaščitil, zato ga je bilo preizkusa upravičeno strah in je to tudi pokazal. Tisti z 

občutkom krivde so dejanja ob zagroţenem testu praviloma priznali in pristali na izrek kazni, nedolţni pa 

se preizkusa niso bali, zato so bili edini dejansko pripravljeni izvesti preizkus. 

 

Sodniki so tako s tehniko strašenja s preizkušnjo, katere dejansko niso izvedli, uspešno razločevali krive 

od nedolţnih tudi v okoliščinah, ko sploh niso vedeli, kaj se je zgodilo in kdo je koga oškodoval. 

(Osumljenca so vrgli v reko, če je preţivel je pomenilo, da je nedolţen) 

 
17. V čem se je kazala teokratičnost prav starega veka, še pred obdobjem stare Grčije? 
 
Teokratska drţava pomeni, da je drţavni in verski poglavar ista oseba. Teokratičnost se je kazala po 

sklicevanju na boţanski izvor zakonov in ostalega prava. 

 

18. Pojasnite pojavnost pogojnika »šumma« v starih orientalskih pravnih zbirkah. 
 
Praviloma so vse odločbe oblikovane na enak način - z uvodnim pogojnikom "šumma" (vzemimo, če, 

da) za posamezni pravni problem ali druţbeni poloţaj, čemur sledi odgovor v prihodnjiku, ki navede 

kazen oziroma rešitev za uvodoma postavljeno situacijo.  

Med posameznimi določbami ni ločevalnih znakov, kar razmejitev oteţi. V pomoč pri razmejitvi je 

beseda "šumma" s katero se prične večino določb. 

 

19. Opišite kakšno določbo iz stvarnega in obligacijskega prava v Hammurabijevem zakoniku. 
 
Odločbe so oblikovane kazuistično (posamično), kar je mogoče posplošiti, da vsako storjeno dejanje oz. 

vsako povzročeno stanje ali nastalo stanje ima svojo pravno posledico. 
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Hammurabijev zakonik pozna različne načine razpolaganja z nepremičninami in premičnimi 

stvarmi  – prodajo, najem, zamenjavo, darilo, depozit, posojilo in zastavo. Za vse navedene pravne 

posle je Hammurabijev zakonik predvidel pogodbeno ureditev.  

V primeru prodaje je bilo treba prodano stvar izročiti. V primeru prodaje nepremičnine se je 

simbolično izročilo ključ ali listino o prenosu lastninske pravice, kupec pa je prodajalcu izročil denar. 

Če je bil dan kredit, se ga je obravnavalo kot dolg, ki ga je dal prodajalec kupcu. Prelom plošče, s 

katero je bila sklenjena pogodba o posojilu, je bil formalen način prenehanja transakcije.  

Občasno so določili globe za primer nezmoţnosti izpolnitve pogodbe. Templji v velikih mestih 

so hkrati delovali kot finančne institucije – posojali so denar, investirali v nepremičnine, prodajali posesti, 

trgovali s suţnji. 

Hammurabijev zakonik določa, da mora biti vsak zahtevek podprt z dokumentom ali prisego 
prič. Kupec se je sam moral prepričati, da je prodajalec lastnik stvari. Če je kupec stvar kupil od 

mladoletnika ali suţnja brez sodelovanja ''pravnika'', je bil usmrčen kot tat.  

Če so bile stvari ukradene in jih je hotel lastnik pridobiti nazaj, je moral dokazati svoje lastništvo 

s pričanjem prodajalca ali drugih prič oziroma z dokumenti. V nasprotnem primeru mu je grozilo, da ga 

kot tatu usmrtijo. 

 

 

20. Opišite kakšno določbo iz rodbinskega in dednega prava v Hammurabijevem zakoniku. 
 
 

Poroka je imela obliko nakupa, vendar je bila v bistvu pogodba, da bosta moţ in ţena ostala 

skupaj. Ţena namreč še zmerom velja za pridobitev, zato nobena poroka ni veljavna brez pogodbe.  

Za zakonsko zvezo dveh mladih so se običajno dogovorili njuni sorodniki. Oče neveste je 

zagotovil doto. Le-to je oče neveste izročil nevesti na njeni poroki, tako da je dota znova prišla v njeno 

posest. Hammurabijev zakonik določa, da če oče po tistem, ko sprejme darilo, ne odda hčerke za ţeno, 

mora vrniti dvojno vrednost darila. Čeprav je oče neveste tako odločitev sprejel zaradi klevet 

snubčevega prijatelja, je moral vrniti dvojno vrednost darila. Snubčev prijateljev se tudi ni mogel poročiti 

z njo. Če si je premislil snubec, je izgubil darilo. Pri poročnem obredu sta se zakonca drţala za roke; 

ţenin je moral med obredom izreči: »Jaz sem sin plemičev, srebro in zlato bosta napolnila tvoje naročje, 

ti boš moja ţena, jaz bom tvoj moţ. Tako kot sadeţ v vrtu ti bom dal potomce.«. 

V poročno pogodbo se je lahko vstavilo veliko pogojev: da je ţena postala taščina sluţkinja ali 

celo sluţkinja prvi ţeni.  Moţ je odgovarjal za ţenine dolgove, tudi za tiste pred poroko. In seveda za 

svoje. Lahko jo je uporabljal za talko. Zakonik izhaja tudi iz principa, da mora moţ poskrbeti za svojo 

ţeno. Hammurabijev zakonik loči med pobegom in vsiljeno odsotnostjo. Če je ţena ostala brez 

sredstev za preţivljanje med moţevo neprostovoljno odsotnostjo, je lahko ţivela v skupnem 

gospodinjstvu z drugim moškim, a se je morala vrniti k svojemu moţu, če se je vrnil. Ţene so bile 

velikokrat v dvomu, ali se bo njihov moţ vrnil. Če pa je imela sredstva za preţivljanje in odsotnemu 

moţu prostovoljno ni ostala zvesta, je to veljalo za prešuštvo, čemur je sledila boţja sodba. Če pa je 
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moţ pobegnil in se je ţena poročila z drugim, se ji po njegovi vrnitvi ni treba vrniti k njemu,kajti njegovo 

dejanje se je štelo kot razveza zakonske zveze.  

 
21. Na kratko opišite delovanje sodišč v babilonski druţbi. 
 
Sodišča so najprej preučila dejstva in nato sprejela sodbo na podlagi veljavnega prava. V 

Hamurabijevem času so poleg starih in prvotnih sodišč v templjih, ki so bili v rokah duhovnikov pojavili 

še civilni sodniki ali magistrati, ki so sestavljali pravne dokumente in h katerim so lahko šle stranke po 

pomoč. Magistrati so delovali v kraljevem imenu. Ljudski zbori so imeli tudi sodne funkcije. Odločitev, ki 

jo je sprejelo sodišče je bilo v pisni obliki in zapečateno. 

 

22. Na kratko pojasnite bistvo asirskega prava. 
 
Podobno je sumerskem in babilonskem pravu.   

Iz  srednjega asirskega obdobja je ohranjena zbirka štirinajstih plošč, ki se imenuje Asirska 

pravna knjiga. Od nekaterih plošč so ohranjeni samo fragmenti; pravne določbe na posameznih ploščah 

pokrivajo določeno področje. 

Plošča A, ki je nabolje ohranjena, ureja predvsem poloţaj ţensk. Vsebuje 59 določb, ki 

vključujejo tatvino, bogokletstvo, depozite, telesne poškodbe, napad, spolni napad, samomor, laţne 

obtoţbe, obljube, dolgove in abortus. Plošča B vsebuje 20 določb, ki urejajo dedovanje, kmetijstvo in 

namaknje. Plošče C+G  vsebujejo 11 določb,  ki urejajo predvsem obljube in depozite. Ostale plošče so 

manjše in tudi manj ohranjene. Nekatere od področij, ki jih pokrivajo so: tatvina, obveznosti pastirjev, 

pomorska prometna pravil, bogokletstvo, laţna obtoţba, dedovanje in namakanje. 

Asirsko pravo je zelo podobno sumerskemu in babilonskemu pravu. Najbolj specifične so 

določbe, ki urejajo poloţaj ţensk. V nobenem drugem antičnem orientalskem pravu poloţaj ţensk ni 

tako nizek. Tudi njihov kazenski sistem, ki ureja vzdrţevanje reda v palači,  je izredno krut in 
brutalen. Moţ ima v več primerih pravico, da strogo kaznuje svojo ţeno. Poznajo smrtno kazen, 

pretepanje z do sto udarci, prisilno delo, različna pohabljanja; najpogosteje so kazni kombinirali. Njihovo 

kazensko pravo je bilo utemeljeno na talionskem načelu.  Sodišča so pogosto uporabljala boţjo 
sodbo kot dokazno sredstvo. Navkljub temu pa je iz njihovega kazenskega prava, stvarnega prava in 

sodne prakse vidna skrb za iskanje pravične rešitve.  Poznali to tudi diferencijacijo glede na konkretne 

okoliščine, ter moţnost, da se kazen ni izvršila.   

 
23. Na kratko pojasnite bistvo hetitskega prava. 

Najpomembnejši pravni vir hetitskega prava je Hetitski zakonik, ki je pravna zbirka na dveh 

ploščah in obsega pribliţno 200 določb.  

Posamezne določbe so jasno formulirane. Kot drugi antični pravni zakoniki se tudi hetitski 

ukvarja z dejanskimi stanji, ki so izjemna, ne normira pa normalnih primerov, ki jih kot splošno znane 

preskoči. 
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Hetitski zakonik razlikuje med svobodnimi ljudmi in suţnji. Suţnju hetitsko pravo priznava 

pravice, vendar v manjšem obsegu kot svobodnemu. Suţenj lahko tudi sklene zakonsko zvezo s 

svobodno osebo. Suţnjevo ţivljenje in telesna celovitost sta bili ravno tako zaščitena, vendar je bila 

kazen za polovico manjša.  

Ţenske so bile zaščitene ravno tako kot moški.  

 
24. Na kratko pojasnite bistvo hebrejskega prava. 
 

Zgodovino Izraela poznamo predvsem iz knjig Stare zaveze, ki zajemajo zgodovino Izraela vsaj 

do leta 2000 pred Kristusom. Problem nastane, če ţelimo iz knjig Stare Zaveze izluščiti zgodovinska 

dejstva, saj se le ta prepletajo z legendami in rekonstrukcijami rodovnikov. Hkrati so knjige Stare zaveze 

pisane tendenčno, ker vse politično in versko dogajanje presojajo glede na svojo zavezo z Bogom.  

Stara zaveza je hkrati verska knjiga in civilni zakonik. Prvih pet knjig Stare zaveze nosi 

Mojzesovo ime in vključuje večino pravnih norm. Grki so prvih pet knjig Stare zaveze imenovali 

Peterokniţje. Judje so jo imenovali Tora. Grki so vsako od petih knjig označili z besedo kot naslovom, 

ki naj nekaj pove tudi o vsebini.  

 
25. Na kratko opišite javnopravno ureditev v starem Egiptu. 

 
 

Drţava oblast je osredotočena v rokah faraona. V Starem Egiptu so faraona imeli za boţanstvo 

in za neposrednega potomca bogov, njegovo ime se ni smelo izgovarjati. Faraon je imel zakonodajno 
oblast, hkrati je imel tudi poloţaj najvišjega sodnika, ki je edini smel izreči najteţjo kazen. Imel je 

oblast nad vojsko in najvišjo upravno oblast. Na vrhu uradniškega poloţaja je bil vezir ali dţati. V 

Egiptu drţavna uprava ni bila ločena od sodstva, zato je vezir imel tudi najvišjo sodno oblast. 

Pomemben poloţaj v Egiptu je bil tudi Varuh pečata (drţavnega arhiva) in glavni blagajnik. V 

Egiptu so se davki plačevali s pridelki, zato je blagajnik v bistvu upravljal z drţavnimi skladišči. Pod 

njimi pa so bili številni uradniki, ki so bili hierarhično organizirani. 

Bila je centralizirana uradniška drţava, najvišji sloj so bili svečeniki, uradniki in vojaška 

aristokracija, potem so poznali še kmete in suţnje. 

 
 
 
26. Na kratko opišite zasebnopravno ureditev v starem Egiptu 
 

V Starem Egiptu je vsa zemlja pripadala faraonu, v praksi pa so ločevali več vrst lastnine.  

Neobdelana zemlja je bila dana v brezpogojno, popolno, torej privatno lastnino. S časom so tudi 

svečeniška zemljišča začeli obravnavati kot zasebna lastnina. Nominalno so bila še zmerom drţavna, 

dejansko pa so kot zasebna vstopala v pravni promet. Premičnine pa so bile v zasebni lasti.  



11 
 

Pogodbe so se v Starem Egiptu od časa faraona Bokhorisa naprej sklepale v svečani obliki, kot 

zaprisega pred svečenikom ali predstavnikom oblasti.  Promet z zemljišči je bil omejen. Sklepali so tudi 

posojilne pogodbe; njihov predmet je bil denar ali poljedelski proizvodi (npr. ţito). Za zavarovanje 

pogodbe  je sluţila oseba dolţnika ali kateri od njegovih sorodnikov (osebno jamčevanje). Dovoljeno je 

bilo tudi zastaviti zemljišče. Poznali so tudi najem stvari in zakup zemljišča. 

Zakonske zveze so bile večinoma monogamne. Sklenitev zakonske zveze ni bila potrjena z 

neko pravno obliko, imeli so jo za druţinsko zadevo. Ţena je v druţini imela pomembno mesto in je 

uţivala velik ugled. Bila je pravno in poslovno sposobna. 

 
 
 

PRAVO STARE GRČIJE 
 

27. Navedite in na kratko opišite vsaj štiri zgodovinske vire iz obdobja grške antike, ki so 
pomembni tudi za pravno zgodovino. 

 

x Herodot, ''oče zgodovine'', je avtor dela z naslovom Zgodbe, ki je izredno pomemben vir 

starogrške zgodovine. Herodot si je pri pisanju pomagal z izpraševanjem in poslušanjem, opiral 

se je tudi na lastne ţivljenjske izkušnje. 

x Herodota je presegel njegov mlajši sodobnik Tukidid, ki ne velja le za največjega grškega 

zgodovinarja, ampak največjega zgodovinarja antike. Tukidid je pozornost usmeril na eno samo 

obdobje iz starogrške zgodovine: na vojno med Atenami in Šparto, ki je odločala o prevladi v 

grškem svetu. Vojna med polisoma se je imenovala Peloponeška vojna. Njegovo delo je 

izrednega pomena, ker je bil njen udeleţenec in je celo opravljal funkcijo atenskega stratega 

(vojskovodje). Njegovo delo ima vse značilnosti resnega znanstvenega dela: nepristranskost, 

kritiko virov, razlago vzrokov zgodovinskega dogajanja in prepoznaven slog pisanja. Njegova 

Zgodovina peloponeške vojne je prvo pravo zgodovinsko delo.  

x Vendar Tukidid ni dokončal svojega dela, saj je prej umrl. Njegovo delo je nadaljeval Ksenofont, 

simpatizer aristokratske Šparte, kar je močno vplivalo na njegovo delo. Je pa Ksenofont zbral 

številne zgodovinske vire.  

x Polibij je prvi razvil idejo o enotni zgodovini sveta, katere cilj bi bil hkratno prikazovanje 

dogajanja v Grčiji, helenističnih monarhijah in Rimu. Vendar se je njegova obča zgodovina 

začela šele v 3. stoletju pred Kristusom. Plutarh pa je pisal vzporedne ţivljenjepise znamenitih 

grških in rimskih osebnosti. Napisal je ţivljenjepise štiriindvajsetih ''parov''.  

x Čeprav je Plutarh predvsem filozof, ki izkorišča zgodovino kot neizčrpno zakladnico za moralne 

nauke, so podatki, ki jih navaja, najpomembnejši vir za spoznavanje slavnih osebnosti. Na 

primer Solona, Likurga in podobnih.  

 
28. Pojasnite pojav in pomen Gortinskega zakona? 
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Odkrit je bil na Kreti v 5. stoletju pred našim štetjem (klasično obdobje). Gre za civilni zakonik, ki 

je vseboval določbe o zločinih, dedovanju, premoţenju in pogodbah. Zapisan je bil na kamniti 

tabli na javni zgradbi v gortinski agori. Zakonik je še danes v celoti ohranjen. 

To je veliki zapis is Gortine, mesteca na Kreti. Gortina je bila takrat mesto, ki je ţe zaostalo v 

razvoju, tako je zapis gortinskega prava dragocen predvsem kot primer stopnje v razvoju od 

agrarne skupnosti v mestno. 

 
29. So stari Grki poznali pisane zakone in če, naštejte kakšnega? Kaj pa pravne fakultete in 

poklicne pravnike? 
 

Iz strani starih Grkov je ohranjenih zelo malo pravnih norm. Vendar so kljub temu poznali pisane 

zakone: 

- gortinski zakonik, ki je edini ohranjen v celoti 

- solonovi zakoni 

- draconovi zakonik 

Pravnikov in pravnih šol niso poznali.  

 

30. So poznali pojem prava? Pojasnite tudi pojma nomos in logograf. 
 
Da, po Aristoteljevih spisih lahko sklepamo, da so delali običajno pravo, postavljeno pravo, odločitve 

sodišč in pravo pravnikov. Pravni zgodovinarji se izogibajo izrazu grško pravo. 

 
nomos (običaj, šega, red, pravica, načelo, zakon) 

logograf pri starih grkih pisec prepovedi, zgodb o ustanovitvi kakšnega mesta. 

 
 
31. Kakšen je bil odnos starih Grkov do pisanih zakonov in sprememb zakonodaje? 
 

  Stabilne druţbe tudi sicer niso nikoli bile nagnjene k pretiranemu spreminjanju zakonodaje oziroma 

drugih pravnih pravil. V dobi razcveta starogrške kulture je znano, da so bili stari Grki zelo 

nenaklonjeni spreminjanju zakonov. Splošno nagnjenje k stabilnosti in trajnosti zakonov je izpričano 

ţe v starogrškem leposlovju (Ajshil, Tukidid, Aristotel) in s pravili, ki so urejala postopek predlaganja 

novih zakonov. O najbolj ekstremnem primeru te vrste je poročal Demosten, in sicer o ljudstvu 

Lokrijcev, dorskega porekla, ki so ţiveli na repu italijanskega škornja, in kateri naj bi prvi izmed 

Grkov sprejeli pisan zakon. Ti so vsakemu, ki je predlagal spremembo zakona, zataknili vrv okoli 

vratu, in če je bil predlog zavrnjen, so vrv zategnili. Atenci sicer niso imeli tako skrajnih zahtev glede 

spreminjanja zakonodaje, toda tisti, ki je predlagal nov zakon oziroma njegovo spremembo, je moral 

vloţiti nekakšno vrsto obtoţbe (graphe) zoper stari zakon in je tvegal, da bo preganjan zaradi 
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neustavnega ravnanja, če je npr. spregledal kakšno formalnost pri tem ali če je bilo moč šteti, da je 

s tem kršil kakšno temeljno vrednoto. 

 

32. Pojasnite pojem polis in kako je njena pojavnost (ne)prispevala k enotnemu starogrškemu 
pravu?   

 
Politična oblika organizacije grških plemen je bilo mesto-drţava, kar se je v grščini imenovalo polis. 

Zaradi ţelje po neodvisnosti polisov niso imeli enotnega prava. Spoj vzhodnjaškega depotizma in 

grške tradicije polisov, ki jih je bilo nemogoče poenotiti je bil razlog tudi za njihov propad. 
 

33. Na kratko opišite drţavo ureditev Šparte. 
 

Obstajali so naslednji drţavni organi 1) kralja; 2) svet starešin – geruzija; 3) narodna skupščina 

– apela; 4) efori. 

Na čelu špartanske uprave sta bila kralja, katerih oblast izvira iz rodovno-plemenske starešine iz 

Homerjeve dobe. Dvojna kraljevska oblast je najverjetneje nastala kot rezultat zdruţitve dveh plemen, 

od katerih je vsako zadrţalo svojo starešino. Kraljevi poloţaj je bil deden, vendar so obstajale 

nenavadne omejitve. Pravico do prestola so imeli samo tisti sinovi, ki so se rodili, ko je bil njihov oče ţe 

kralj. Oba kralja sta bila enakopravna; na začetku sta bila svečenika, sodnika in vojskovodji. Svečeniške 

pravice sta obdrţala, sodna funkcija pa je bila omejena v 5. stoletju pred Kristusom. Tudi vojaška oblast 

je postala omejena. Po letu 506 pred Kristusom je en kralj prevzel oblast nad vojsko, medtem ko je drugi 

ostal v Šparti. Za časa bojevanja s Perzijci so kralja nadzorovali efori. 

Svet starešin ali geruzija je bil sestavljen iz osemindvajsetih Špartancev, ki so izhajali iz 

najuglednejših druţin. Stari so morali biti stari vsaj šestdeset let. Tudi oba kralja sta bila člana sveta 

starešin. Člane sveta starešin so volili v narodni skupščini; ljudstvo je izbralo člane z vnaprej 

pripravljenega seznama. Ko so jih izvolili, so delo opravljali do smrti. Dolţnost geruzije je bila, da je 

svetovala kraljem in eforom ter pripravljala zakonske predloge. V 6. stoletju pred Kristusom je geruzija 

dobila pravico, da je zavrnila sklepe narodne skupščine, za katere je menila, da so nevarni za drţavo. 

Geruzija je opravljala tudi sodno funkcijo v kazenskih zadevah in v postopkih proti kraljema. Do 

5. stoletja pred Kristusom je bilo sklicevanje geruzije v pristojnosti kraljev, od 5. stoletja pred Kristusom 

pa v pristojnosti eforjev. 

Narodna skupščina ali apela je bila sestavljena iz vseh polnopravnih Špartancev, starih vsaj 

trideset let. Sestajala se je enkrat mesečno pod vodstvom eforov. Pravica do govora so imeli samo 

kralji, efori, geroni in tuji odposlanci. Ostali člani skupščine so lahko glasovali. 

Efori ali nadzorniki so bili na začetku postavljeni za vzdrţevanje discipline, vendar so neprestani 

spori med kraljema hitro povečali njihove pristojnosti. Bilo jih je pet, izbirala jih je skupščina enkrat letno. 

Po prvem eforju se je imenovalo leto. 

Eforji so bili  resnični gospodarji Šparte. Dva sta spremljala kralja na vojaškem pohodu z nalogo, 

da ga nadzirata, druga dva sta ostala v Šparti in sta prek tajnih pisem redno seznanjala z potekom 

vojaških operacij. Efori so mobilizirali vojsko, sprejemali ukrepe za nadzorovanje pokorjenega 
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prebivalstva, po potrebi izganjali tujce in opravljali vlogo sodnikov v kazenskih ter zasebnih zadevah. 

Izvajali so tudi nadzor nad moralo. Kršitve špartanske moralne discipline so zelo strogo kaznovali.  

S pomočjo eforov je špartanska aristokracija nadzorovala kralje. Čeprav so imeli efori v Šparti 

veliko moč, je njihov mandat trajal leto dni. Na tak način je aristokracija vzdrţevala ravnoteţje med 

kraljema in efori. 

 
34. Na kratko opišite vsaj dve značilnosti špartanskega prava. 
 

x Čeprav ţenske niso sodelovale pri vodenju drţavnih organov, so imele velik vpliv na vodenje 

drţave. Pomemben razlog za velik vpliv ţensk je bilo dejstvo, da so številni Špartanci umrli v 

vojnah in so ţenske podedovale njihovo premoţenje. Po pisanju Aristotela je dve petini vse 

zemlje pripadalo ţenskam. 

x Vzgajanje otrok je bila stvar drţave. Pri sedmih letih so jih odvzeli staršem in jih podvrgli strogi 

vzgoji 

x od 20 do 60 leta je bil vsak špartanec vojaški obveznik 

x drţava je bila lastnica večina zemljišč 

x Pravni poloţaj prebivalcev: prebivalstvo Šparte se je delilo na helote, periojke in spartiate. 

Helote lahko enačimo z suţnji, periojki so bili svobodni pravno in poslovno sposobni, toda brez 

političnih pravic. Spartiati so vladajoč sloj, samo oni so imeli vse politične pravice 

 
35. Pojasnite, kdo je bil Solon in kaj so pomenile njegove reforme. 
 

Solon je bil kralj, vladar Aten (pred obdobjem demokracije). Bil je socialni reformator, odpravljati je ţelel 

socialne krivice, dal je tudi oprostiti Drakonove krute kazni. 

Zakonom je dal veljavnost 100 let - to pomeni, da se ne smejo 100 let spreminjati. Zakoni danes niso 

ohranjeni. Tej zakoni so bili poskus, da bi zapisali običaje v kamen ali bron in s tem onemogočili 

samovoljo pri njihovi razlagi iz strani aristokracije. Pojav teh zakonov je kot nekaj naprednega, v smislu 

enakosti med revnimi in bogatimi. 

Oblastna skupščina jih ni sprejela, ker takrat še ni obstajala. Solon je bil sam zakonodajalec oz. 

normodajalec. 

Solon arhont kot eupatrid – reformira dolţniška razmerja (dolgove odpisal, prepovedal dolţniško 

suţenjstvo), ustanovi svet (bule), narodno skupščino (eklezijo), veliko porotno sodišče (heliejo). 

 

36. Kdo je bil Klejsen in kaj pomeni ostrakizem? 
 
Arhont Klejsten je bil na "čelu" Aten.  

Ostrakizem je sojenje s črepinjam. Z njimi je lahko narodna skupščina izgnala za 10 let drţavljane, ki so 

postali preveč vplivni ali bi lahko ogrozili demokracijo. Izgon z glasovanjem na črepinjah. 

 

37. Naštejte vsaj tri značilnosti demokratičnosti grških mestnih drţav. 
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- najvišjo oblast ima skupščina polnoletnih svobodnih meščanov (eklesia) 

- izvršno oblast je izvrševal oţji organ SVET (bule), ki je imel v Atenah 500 članov 

- sodno oblast  je imela HELIEA, ki je štela 6000 članov, izmed katerih so izţrebali sodne zbore 

(dikasteria), ki so imeli v najpomembnejših zadevah tudi po 1501 člana 

- smrtno kazen je izrekal zbor, ki je imel 501 člana 

- posameznike, kateri so si pridobili preveliko moč, so poskušali omejiti z ostrakizmom (izgonom 

z glasovanjem na črepinjah) 

 
38. Kaj so bili Solonovi zakoni? Je te zakone sprejela atenska skupščina? 
 

Solon je bil kralj, vladar Aten (pred obdobjem demokracije). Bil je socialni reformator, odpravljati 

je ţelel socialne krivice, dal je tudi oprostiti Drakonove krute kazni. 

Zakonom je dal veljavnost 100 let - to pomeni, da se ne smejo 100 let spreminjati. Zakoni danes 

niso ohranjeni. Tej zakoni so bili poskus, da bi zapisali običaje v kamen ali bron in s tem 

onemogočili samovoljo pri njihovi razlagi iz strani aristokracije. Pojav teh zakonov je kot nekaj 

naprednega, v smislu enakosti med revnimi in bogatimi. 

Oblastna skupščina jih ni sprejela, ker takrat še ni obstajala. Solon je bil sam zakonodajalec oz. 

normodajalec. 

 
39. Na kratko pojasnite strukturo oblasti v atenski demokraciji. Zakaj govorimo o mešani 

oblasti? 
 

EKLESIA (skupščina), ki je bila sestavljena iz 

polnoletnih svobodnih drţavljanov, ki so bili moški, njen kvorum pa je bil 6000 ljudi. 

Ni imela le zakonodajne funkcije, temveč tudi določene sodne in upravne dejavnosti ipd. 

 

BULE , ki so bile sestavljene iz 500 članov (50 iz vsake file). 

 

Sodna oblast  HELEIA je veliko porotno sodišče. V najpomembnejših zadevah je zajemalo 

1501 članov; na primer za smrtno kazen je bil zbor s 501 članom. Potrjeval je zakone eklesie. 
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O mešani oblasti govorimo, ker ima isti organ več različnih (danes nerazdruţljivih) funkcij. Npr. 

Heleia je sodstvo + potrjevala je zakone. Ista oseba je lahko bila član skupščine ali pa porotnik. 

 

 
40. Pojasnite statusno-pravne značilnosti atenskih drţavljanov, tujcev in suţnjev. Kakšen je bil 

pravni status ţensk? 
 

x Atensko drţavljansko je drţavljanom omogočilo, da so sodelovali pri delu narodne skupščine in da 

so bili izbrani v organe atenske uprave. Omogočalo je tudi pridobivanje drţavnih subvencij. Uţivanje 

atenskih drţavljanskih pravic je bilo čast, vendar so jih lahko upravičenci izgubili zaradi kaznivih 

dejanj.  

x Ţenske so imeli za drţavljanke, vendar niso smele vstopati v politično ţivljenje. Na področju 

zasebnega prava ţenske niso bile poslovno sposobne. Vse ţivljenje so bile podrejene moškemu, ki 

je imel nad njimi avtoriteto. V mladosti je bil to oče dekleta. Če je bil oče mrtev, je bil to dekletov 

brat, dedek ali stric. Kasneje je to vlogo prevzel moţ. Če je ţenski umrl moţ, je avtoriteto nad njo 

pridobil njen sin.  

x Tujci so bili svobodni ljudje, ki pa niso imeli političnih pravic. Otroci, ki so se rodili v zakonski zvezi 

med tujcem in atenskim drţavljanom, niso dobili drţavljanskih pravic. Vsak tujec je moral imeti 

atenskega drţavljana, ki ga je kot nekakšen mentor zastopal pred atenskimi oblastmi. Tujci so tudi 

morali plačevati poseben davek – metekion. 

x Suţnji so bili nesvobodni prebivalci. Njihovo število ni znano. Suţnje so imeli za objekte; lahko so jih 

na primer najeli ali prodali. Obstajali sta dve vrsti suţnjev: zasebni in drţavni. Drţavni suţnji so 

lahko imeli svoja gospodinjstva in so lahko pridobivali lastnino. Drţava jih je uporabljala kot čuvaje v 

narodni skupščini, pisarje, zaporniške uradnike, izvrševalce sodb in podobno. 
41. Na kratko opišite vsaj dve značilnosti atenskega civilnega prava. 
 

x Zasebna lastnina se je v Atenah razvila, a je vsebovala elemente skupne lastnine, ki jo je ščitila 

drţava. Zasebno lastnino so imeli za koncesijo, ki jo je drţava podelila posamezniku. Zasebna 

lastnina je bila zaščitena z različnimi mogočimi toţbami. 

x Osnovni vir obligacij so bile obveznosti, ki so nastale s pogodbami, in obveznosti, ki so nastale 

zaradi storitve kaznivega dejanja.  Pogodbene obveznosti: za sklepanje pogodb ni bila predpisana 

nobena oblika. Zadostovalo je soglasje obeh pogodbenih strank. Zaradi dokazovanja o sklenjeni 

pogodbi so pogosto uporabljali pismeno obliko. 

x Sklepanje zakonske zveze je bilo v Atenah obvezno, čeprav njena nesklenitev ni imela za posledico 

nobene kazni razen moralne obsodbe. Razlikovali so dve obliki sklenitve zakona: a) običajen 

dogovor ţenina z nevestino druţino, b) zakon pred uradnikom ali sodnikom. Drugo obliko so 

uporabljali redko: pri poročanju bogate dedinje, poroki posvojenca in podobnem. 

x Atensko pravo je poznalo dedovanje na podlagi zakona in na podlagi oporoke. Če zapustnik ni 

napisal oporoke, so k dedovanju poklicali njegove sinove. Hčerke so dedovale samo v primeru, da 
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ni bilo sinov. Zunajzakonski otroci niso imeli pravice do dedovanja. Zakon je dovoljeval, da so v 

zapuščino dobili omejeno količino denarja. 

 

 
42. Opišite vsaj dve značilnosti atenskega kazenskega prava. 
 

x Atensko kazensko pravo je obdrţalo številne elemente iz rodovno-plemenskih časov. Primer tega je 

razumevanje umora kot nekaj, kar zanima sorodnike umorjenega in ne drţavnih organov. Povsem 

dopustno je bilo, da sta se druţini umorjenega in morilca dogovorili o odškodnini. 

x Najhujša kazniva dejanja, ki so bila hkrati najstroţje kaznovana, so bili delikti proti drţavi. V to 

skupino so spadale veleizdaja, prevara naroda, predloţitev nezakonitih predlogov v narodni 

skupščini ... Za veleizdajo niso imeli zgolj dejanja, ampak tudi nečastno govorjenje v skupščini z 

namenom, da bi ljudstvo sprejelo napačno odločitev. Kazen je bila smrt in zaplemba premoţenja. 

x Ţalitev boga so imeli za hudo kaznivo dejanje zoper drţavo. Atenci, tako kot ostali Grki, niso imeli 

verske organizacije. Verski in drţavni kulti so se prekrivali. Odklon od vere je pomenil odklon od 

drţave, ki je ščitila kulte. 

x Kot teţko kaznivo dejanje so obravnavali tudi predloţitev nezakonitega predloga v narodni 

skupščini. Kazni so bile v razponu od globe do smrtne kazni. 

x Posilstvo in prešuštvo so kaznovali v razponu od globe do usmrtitve.  

x Od kaznivih dejanj proti druţini so posebno mesto zavzemali neskrben odnos staršev do otrok, 

tratenje druţinskega premoţenja in nezvestoba. Nezvestoba je bila kazniva samo za ţenske. Moţ 

je lahko na licu mesta ubil ţeninega ljubimca. 

 
 
43. Na kratko opišite atensko ureditev sodstva.  
 
V Atenah so obstajala naslednja sodišča: areopag, sodišče efetov, sodišče enajsterice, sodišče 

štiridesetih in helieja. 

x Areopag je najstarejša sodna ustanova v Atenah, ki je odločala o umorih, zastrupljanjih in poţigih. 

Umor so imeli za kaznivo dejanje, ki izziva jezo bogov, zato je imelo kaznovanje morilca verski 

pomen. 

x Sodišče efetov je bilo pristojno za umore iz malomarnosti, spodbujanje k umoru, telesne poškodbe 

in umore suţnjev. 

x Sodišče enajsterice je bilo pristojno tudi za kazenske zadeve. V njegovi pristojnosti so bili ropi, 

nočne tatvine, ţeparjenje, ugrabitve ... 

x Sodišče štiridesetih je razpravljalo zlasti o premoţenjskopravnih sporih. 

x Helieja je bila najvišje sodišče v Atenah. Bila je prvostopenjsko sodišče za najpomembnejše sodne 

spore in pritoţbeno sodišče za spore, ki so jih ţe rešila niţja sodišča.  
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44. Na kratko opišite glavne značilnosti atenskega sodnega postopka.   
 
Sproţili so ga lahko le Atenski drţavljani. V imenu suţnja - lastnik, imenu ţene ali mladoletnika je govoril 

starešina druţine.  Obstajata postopka: dike (sproţi jo zainteresirana oseba) ali graphe (sproţi jo kateri 

koli drţavljan). 

Sodni postopek se je začel s pozivom na sodišče, ki ga je izvedla oškodovana stranka. V prvem delu so 

ugotavljali materialno resnico. Stranke so morale same predlagati dejstva in dokaze. Glavna obravnava 

se je zaključila s tajnim glasovanjem. Po izreku sodbe so razpravljali o kazni. 

 
45. Pojasnite pojem helenizma ter njegove prednosti in slabosti. 
 
Helenizem je predstavljal spoj vzhodnjaškega despotizma in grške tradicije polisov. 

Prednosti so bile: 

x enotnost grškega prava 

x razlike med tradicijami mest so se zmanjšale 

x pospešitev razvoja enotne praske in zasebnega prava 

 

Slabosti: 

x Kralju je bilo vse podrejeno, bil je nad zakoni  

x Kralj je ţivel izredno razlošno 

x Svet je bil odvisen od kraljeve milosti in ima svetovalno vlogo 

 

 

 

 

 

SREDNJI VEK 
 

ZGODNJI SREDNJI VEK 
 

46. Kaj razumemo z vulgarizacijo rimskega prava iz časa plemenskega preseljevanja v Evropi? 
 
Prilagajanje novim okoliščinam oz. poenostavljanje zaradi preprostejših pravnih razmerij, ki so nastala s 

plemenskimi selitvami. 

 

Prilagajanje rimskega prava novim pravnim razmerjem, ki so zaradi selitve ljudstev postala mnogo 

preprostejša, se označuje kot vulgarizacija rimskega prava. Celota pravnih pravil, ki nastanejo v tem 

razvoju, se označuje kot vulgarno rimsko pravo. 

 

47. Kako ločujemo med izrazoma kontinuiteta in recepcija rimskega prava? 
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Kontinuiteta rimskega prava pomeni nepretrgano veljavnost rimskega prava v vzhodnem rimskem 

cesarstvu (na ozemlju kjer se je prebivalstvo večinoma selilo je bila kontinuiteta teţje dosegljiva). 

(continuare - nadaljevati) 

Recepcija pa pomeni ponovno uporabo rimskega prava na ozemljih, kjer se prebivalstvo menjava.  

(recipere – povzeti) 

 

48. Kako je delitev rimskega imperija vplivala na nadaljnji obstoj rimskega prava v obeh 
polovicah? 

 

Leta 395 je prišlo do delitve na zahodni in vzhodni del. Na zahodu so rimsko pravo prilagajali svojemu 

običajnemu pravu, čemur pravimo VULGARIZACIJA.  

Na vzhodu so pa bili pogoji za KONTINUITETO rimskega prava. Bilo je neprekinjeno in veljavno tekom 

celotnega srednjega veka. 

 

49. Kako si razlagate dejstvo, da je pravni običaj temeljni pravni vir srednjega veka? 
 
Zaradi nepismenosti in nepoznavanja latinskega jezika, v katerem so bili zakoni pisani, so se še naprej 

uporabljala ustna izročila običajnega prava. 

Morda tudi, ker so se plemena pogosto selila in svojega teritorija dlje časa niso obvladovala s svojimi 

institucijami so ljudje ţiveli vsak po svojem običajnem pravu. 

 
50. Pojasnite pojem pravni partikularizem? 
 

Pravni partikularizem pomeni razdrobljenost pravnega sistema v visokem srednjem veku, ki je nastal 

zaradi oslabitve osrednje oblasti. 

 

51. Pojasnite pojem „vojaška demokracija‟ in za kateri zgodovinski čas je bil značilen? 
 

Vojaška demokracija je zadnji stadij rodovnoplemenske druţbe. 

Kolikor bolj je neko pleme prihajalo v stik z rimskim imperijem ali z eno izmed njegovih naslednic, toliko 

bolj se je pospešil njegov razvoj v zadnjo stopnjo rodovnoplemenske druţbe – vojaško demokracijo! 

Marksistična in njej sorodne historiografije so vojaško demokracijo opredelile kot razvojno stopnjo od 

plemenske druţbe v drţavo. Ta razvojna stopnja nastopa tedaj, ko pridobivanje in obdelava ţeleza 

pospešujeta delitev dela in razvoj menjave. 

Ta pojem je značilen za čas geneze fevdalne druţbe (med antiko in srednjim vekom). 

 

 

52. Kaj je značilno za predfevdalno oziroma barbarsko drţavo? 
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Barbarska drţava je nastala v zgodnjem srednjem veku in je prehodna oblika med poznoantično in 

fevdalno drţavo. Barbari so bili germanska ljudstva, nerimljani, ki so ţiveli zunaj mej rimskega 

imperija. Barbarske drţave so bile najprej tam, kjer je pleme zasedlo del ozemlja bivše rimske drţave, 

na katerem so bili še številni ostanki starega prebivalstva. 

 

Uveljavijo se razredni fevdalni odnosi, večina prebivalstva je še svobodnega. Namen take drţave je bil v 

vzdrţevanju sile zoper pripadnike drugih plemen ali drţav. 

 

Oţivelo je osebno načelo (za vsakega velja njegovo plemensko pravo), katerega je odpravil Karakala v 

rimski drţavi leta 212 – z vsakomer, ki je na nekem ozemlju uţival pravno varstvo, so ravnali po 

njegovem plemenskem pravu. 

 

Kot predfevdalna drţava je najbolj tipična Frankovska, katera se izoblikuje na ozemlju nekdanje Galije – 

zdruţijo se galorimski poznoantični elementi z germanskimi plemeni, nato pa se začne širiti fevdalizem v 

srednjo in zahodno Evropo. Franki so začetniki fevdalizma. Ţe dokaj zgodaj so začeli uveljavljati svoje 

institucije. 

 

53. Pojasnite pomen veljave osebnega ali personalnega načela v zgodnjem srednjem veku. 
 

tako imenovano načelo "vsak nosi svoje pravo s seboj". Pomeni, da je za pripadnike določenega 

plemena veljavo pravo plemena, kateremu je pripadal, ne glede na to, na katerem ozemlju je bil. 

 

54. Kakšen je bil pomen cerkve oziroma cerkvenega prava za obdobje srednjega veka? 
 
Njena moč po 4. stoletju je bila zelo okrepljena, organizacijska mreţa je segala tudi na teritorialno 

oddaljena območja. Zato je cerkev z odsotnostjo ali nezmoţnostjo vladarjeve moči, imela v nekaterih 

krajih tudi politično moč. 

 

 

55. Pojasnite razliko med barbarskimi zakoni (leges barbarorum) in rimskimi zakoni barbarov 
(leges romana barbarorum). Naštejte po en akt obeh tipov? 

 

Bavarski zakoni je skupni naziv za zbirke običajnega prava germanskih plemen. (LEX SALICA, 

LANGOBARDSKO PRAVO). 

Rimski zakoni barbarov je skupni naziv za zbornike kompiliranega rimskega prava, ki so veljali za 

potomce Rimljanov in rimsko cerkev. (LEX ROMANA VISIGOTHRUM, LEX ROMANA 

BURGUNDIONUM) 

 

56. Kaj je najbolj značilno za langobardsko in kaj za bavarsko plemensko pravo? 
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Langobardsko pravo je eden izmed najbolj izvirnih germanskih običajnih prav, saj skoraj v celoti 

predstavlja pravna pravila in pravna načela. Napisan je v latinščini. 

Bavarsko pravo je skupni naziv zbirke običajnega prava germanskih plemen. Bili so zapisani v latinščini 

in zanje velja personalno načelo. 

 

57. Naštejte in opišite vsaj dva vira frankovskega prava. 
 

x Salijsko pravo (Lex Salica) je bilo zapisano ob koncu 5. stoletja pod Klodovigom, prvim 

frankovskim kraljem iz rodbine Merovingov. Vsebuje določbe stvarnega, dednega, druţinskega in 

obligacijskega prava, največ pa je v njem kazenskega prava. Čeprav je bil zakonik tesno povezan s 

plemensko tradicijo, je bil prvi zakonik v katerem je prišlo do usklajevanja barbarskega in rimskega 

prava in velja za zakonik, ki je imel najmanjši vpliv od vseh germanskih zakonov v zgodnjem 

srednjem veku. Salijsko pravo je imelo velik vpliv na kasnejše evropske pravne ureditve, zlasti v 

Nemčiji in Franciji. 

x Ripuarsko pravo (Lex Ripuaria) je nastalo v sedmem stoletju in se je največ razvijalo v času 

Karolongov, torej, kasneje kot salijsko pravo. Nanj je rimsko pravo bolj vplivalo, toda za pravno 

zgodovino je manjšega pomena kot salijsko pravo. 

 

58. Na kratko opišite vsaj eno značilnost civilnega in eno značilnost kazenskega frankovskega 
prava. 

 

x Po Salijskem pravu so bile predmet zaščite le premične stvari. Zemlja je štela za kolektivno lastnino, 

najprej plemensko in nato drţavno. Salijski zakon sploh ne govori o odvzemu ali kršitvi lastninske 

pravice za zemljo, vsebuje pa vrsto določb o škodi na plodovih, ki jih daje zemlja. 

x Obligacijski odnos je nastajal z izgovarjanjem »častne besede«, ki jo je spremljalo simbolično 

dejanje (metanje pesti zemlje, preskakanje ograje) ali pa je bila podana pred pričami. V primeru 

neizpolnitve obveznosti je moral upravičenec v roku štiridesetih noči opozoriti dolţnika in ga povabiti 

k izpolnitvi obveznosti. Če dolţnik v tem času ne izpolni obveznosti, je lahko upravičenec sproţil 

sodni postopek. 

x Zakonska zveza se je sklepala z dogovorom ţenina in nevestinega očeta, pri čemer je ţenin dal 

bodočem tastu darilo. V primeru, da je prišlo do poroke med svobodnim človekom in suţnjem, je 

postal svoboden človek suţenj. Ločitev pomeni odpuščanje oz. vračanje ţene njeni druţini. Ločitev 

na zahtevo ţene ni bila dovoljena, edini način zapuščanja moţa je bila ugrabitev.   

x Salijski zakon regulira v glavnem dedovanje premičnin. Dediči so otroci, če teh ni, deduje mati 

umrlega, potem bratje in sestre, teta, ali najbliţji potomci omenjenih sorodnikov. Ţene niso bile 

upravičene do dedovanja zemlje.  Med dediče, zanimivo, niso sodili soproga, oče, strici in njihovi 

potomci. 

x Salijski zakon ne predvideva kazenske odgovornosti za osebe mlajše od 12 let, namesto njih 

odgovarjajo skrbniki. Višina kazni je bila odvisna od tega, ali je storitelj priznal krivdo ali ne. Če je 

priznal, da je povzročil škodo, jo je bil dolţan samo nadomestiti. Če dejanja ni priznal, je bila poleg 



22 
 

odškodnine predvidena tudi visoka globa. Salijski zakon loči med naklepom in malomarnostjo, 

oteţevalna okoliščina pa je bilo prikrivanje zločina. V primeru prikrivanja umora (metanje v vodnjak 
ali prikrivanje z listjem) je bila kazen trikrat večja kot je običajna kazen za umor. Podobno je 

regulirana tudi tatvina: ni isto, če je nekdo ukradel enega ali tri prašiče, če je nekaj ukradeno v hiši 

ali zunaj itd.  Najpogostejša kazen je bila denarna. Smrtna kazen je v Salijskem zakonu predvidena 

le v treh primerih: za grofa, ki ne izvršuje ali prekorači svoja pooblastila; za kraljevega kmeta ali lita, 

ki ugrabi svobodno ţeno ter za sevra, ki stori večji zločin. Salijski zakon ne pozna sodnega izreka 

telesnih kazni niti kazni zapora za svobodne ljudi. 

 

 
59. Na kratko opišite bistvene značilnosti frankovskega sodnega postopka.  
 
Sodni postopek je bil v Frankovski drţavi enoten in strogo formalen, bodisi da gre za civilni spor ali 

kazenski postopek. Sproţil ga je oškodovanec, tako da je pred pred hišo nasprotne stranke in pred 

pričami izjavil, da jo vabi na sodišče. Če se povabljeni ni odzval, je bilo vabilo ponovljeno trikrat, če bi 

bilo tudi tretje povabilo brezuspešno, je bila stranka, ki ne pride na sodišče, kaznovana z ostrimi 

kaznimi. Če je toţena stranka priznala zahteve toţeče stranke, je sodišče takoj presojalo. Če ni, je 

moral toţilec sam zbrati dokaze s katerimi je utemeljil svojo zahtevo. 
 
 

60. Islamska drţava v tem obdobju?  
 

Arabska drţava je nastala v 7. stoletju, njen nastanek pa je povezan s pojavom islama, 

najmlajše monoteistične religije. Ustanovitelj islama je bil Mohamed, meščan Meke, ki je okrog leta 610 

začel pridigati islam. Nova vera, ki jo je pridigal, je imela lastnosti judovskih in krščanskih dogem, 

ohranila je tudi nekatere arabske plemenske obrede. Njegove pridige so izzvale upor in sovraţnost do 

Mohameda pri bogatih trgovcih iz Meke, zato se je leta 622 preselil v Jatrib, mesto, ki je kot njegov 

sedeţ pozneje dobilo ime Medina. Hedţira, preselitev Mohameda iz Meke v Medino, je muslimansko 

izhodišče za štetje časa.  

S časom so Mohamed in njegovi podporniki pridobili tudi velik politični vpliv. Arabska drţava je 

postala teokratska, kar pomeni, da sta bili drţavni in verski poglavar ena oseba. Mohamed in njegovi 

podporniki so leta 630 napadli Meko, ki je postala glavno svetišče islama. V drugi polovici 7. stoletja je 

drţava, poleg Arabskega polotoka, zajemala še Egipt in vzhodni del severnoafriške obale, 

Mezopotamijo in Perzijo. V začetku 8. stoletja pa so prišli tudi na evropska tla – na Iberski (Prinejski) 

polotok, ki je bil osvojen leta 711. 

Šeriatsko pravo je bilo kot sistem zasnovano predvsem na verskih predpisih in je kasneje veljalo v vseh 

islamskih drţavah. Šeriat je le del islamske vere, in sicer tisti, ki nadzira, ureja in regulira vsa javna in 

zasebna vedenja. Lahko ga označimo kot vodič za to, kako posameznik ravna v druţbi in kako ena 

skupina komunicira z drugo. Ena izmed glavnih skrbi šeriata je zaščita petih temeljnih vrednot: ţivljenja, 

religije, premoţenja, znanja in druţine. 
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61. Leges romanae, leges barbarorum, osebno načelo. 
 
Leges romanae je vulgarizirano rimsko pravo - uradni zapisi rimskega prava 

 

Leges barbarorum je pravo, ki je veljalo za frankovska plemena in druga germanska plemena. 

 

Osebno načelo je veljalo, da vsak nosi svoj zakon s seboj kar je pomenilo, da ni pomembno na katerem 

teritoriju si, zate velja pravo tvojega plemena. 

 

62. Usoda rimskega prava v notranjosti in v obmorskih delih Slovenije? 
 
??? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63. Langobardsko pravo (Edictum Rothari, glosiranje). 
 
Langobardsko pravo s tujimi primesmi je bilo zapisano leta 643 po nalogu kralja Rotarja. Zapis, znan 

pod imenom Edictum Rothari (zapis fevdalnih običajev, začeli z metodo glosiranja) se je uporabljal tudi 

potem, ko si je Karel Veliki podvrgel langobardsko kraljestvo – je najstarejša zbirka langobardskega 

prava v latinščini, vsebuje kazensko in nepremičninsko pravo, ki je veljalo samo za langobarde! 

 

Langobarsko pravo uporabljajo kasneje tudi Franki. 

 

Edictum Rothari je okrog leta 1020 postal predmet pravniške obdelave na pavijski pravni šoli 

(langobardska prestolnica Pavia), kjer je z nekimi dostavki postal del zbirke Liber Papiensis. 

 

Pri tej obdelavi pa se je razvijala posebna metoda razlage z obrobnimi pripombami – glosiranje, ki so jo 

kmalu prenesli na druge šole in uporabljali pri obdelavi zapisov rimskega prava. 
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64. Bavarsko pravo (Lex Baiuvarorum; priče potegnjene za ušesa). 
 

Bavarsko pravo je bilo zapisano sredi 8. stoletja kot Lex Baiuvariorum. Bilo je pod močnim 

vplivom drugih germanskih plemen, predvsem Frankov, v katerih drţavo so bili Bavarci vključeni leta 

788. Ena izmed posebnosti Bavarcev je bila ta, da so pripadnost svojemu plemenskemu pravu pokazali 

tako, da so pri pravnem dejanju pogodbene priče potegnili za ušesa v znak okrepitve spomina. Zato so 

ostale priče bavarskega rodu znane kot priče potegnjene za ušesa. 

 

Priče potegnjene za ušesa – pomenilo je pravno varnost, zagotavljanje iskrenosti prič, izboljšanje 

spomina. To tehniko je uporabljalo bavarsko pravo, razširilo se je tudi na slovenska tla. 

 

 
65. Frankovsko pravo (Lex Salica, Lex Ripuaria; kapitularji). Kaj je to Lex Salica? Za kaj je šlo v 

tem dokumentu? Kaj so bili kapitularji in kdo jih je izdajal? 
 

Salijsko pravo (Lex Salica) je bilo zapisano ob koncu 5. stoletja pod Klodovigom, prvim 

frankovskim kraljem iz rodbine Merovingov. Vsebuje določbe stvarnega, dednega, druţinskega in 

obligacijskega prava, največ pa je v njem kazenskega prava. Čeprav je bil zakonik tesno povezan s 

plemensko tradicijo, je bil prvi zakonik v katerem je prišlo do usklajevanja barbarskega in rimskega 

prava in velja za zakonik, ki je imel najmanjši vpliv od vseh germanskih zakonov v zgodnjem srednjem 

veku. Salijsko pravo je imelo velik vpliv na kasnejše evropske pravne ureditve, zlasti v Nemčiji in 

Franciji. 

Ripuarsko pravo (Lex Ripuaria) je nastalo v sedmem stoletju in se je največ razvijalo v času 

Karolongov, torej, kasneje kot salijsko pravo. Nanj je rimsko pravo bolj vplivalo, toda za pravno 

zgodovino je manjšega pomena kot salijsko pravo. 

Frankovski kralji so izdajali tudi svoje pravne predpise: edicta, praeceptiones, constitutiones, 
decreta itd. Karolingi so bili v tem aktivnejši kot Merovingi, njihovi glavni pravni predpisi pa so bili 

kapitularji. Gre za zakone frankovskih kraljev, ki so bili poimenovani kapitularji zato, ker so bili 

razdeljeni v poglavja (latinsko capitula). Kapitularji so večinoma podrobneje urejali razmerja in institute, 

ki so ţe obstajali. Nekateri so, ob pristanku plemenskih svobodnjakov, spreminjali ali dopolnjevali 

plemenska prava, drugi pa so bili samostojni in so urejali upravne zadeve ter so veljali za celotno 

Frankovsko drţavo. Čeprav so imeli slednji splošno veljavo, niso urejali vseh spornih vprašanj za vso 

drţavo enotno, sploh pa niso nujno spreminjali in odpravljali pravil domačega prava ter institutov, ki so 

se pred tem uporabljali. Nasprotno, lahko bi rekli da je bilo zapisano običajno pravo v hierarhiji pravnih 

virov nad kapitularji, četudi je šlo za običajna prava pokorjenih narodov.  Eden izmed najpomembnejših 

kapitularjev je bil Capitulare de villis Karla Velikega, izdan okrog leta 800, ki vsebuje predpise o 

upravljanju kraljevih domen.  
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Frankovsko plemensko pravo:  plemensko pravo Salskih Frankov in s tem obenem merovinške 

dinastije je bilo zapisano pod Klodvigom v začetku 6.stoletja kot LEX SALICA. Vpliv teh zapisov 

frankovskih plemenskih prav na slovenskem ni zaznaven in ni verjeten, kvečjemu je omejen na 

posamezne osebe. Bil je zapis običajnega prava.  V Sloveniji ima vpliv pravo frankovske drţave, na 

plemensko pravo. -OBIČAJNO PRAVO 

 

 

Kapitularji:  predpisi, ki so jih izdajali kralji, in ki se zaradi delitve na poglavja imenujejo kapitularji. 

Spreminjali so plemenska prava. 

Samostojni kapitularji so še posebej pomembni za slovence (urejajo upravne zadeve in veljajo za celo 

frankovsko drţavo). To ni bilo plemensko pravo, ampak kraljevo pravo! -POSTAVLJENO PRAVO! 

 

 
 
66. Kakšen je bil poloţaj kosezov v kneţevini Karantaniji, kakšen pa je bil njihov poloţaj po 

izgubi samostojnosti in prihodom pod frankovsko nadoblast? 
 
Kosezi so v Karantaniji privilegirana vojaška plast (vrsta staroslovanskih plemičev), so lastniki manjših 

zemljiških gospostev, ţiveli so izven ţupe in imeli so svojo organizacijo, katera je bila neposredno 

podrejena knezu. 

 

Pod Franki pa nazadujejo po lestvici navzdol – postanejo niţje plemstvo ali celo svobodni kmetje, v 

odvisnosti od fevdalcev. 

 

67. Na kratko pojasnite proces ustoličevanja karantanskih knezov (v smislu sklepanja neke vrste 
druţbene pogodbe). Njegov pomen za tujino? 

 
Ustoličevanje karantanskih knezov je bil poseben fevdalni obred. Posebnost ustoličevanja je v tem, da 

kosez prenaša oblast na vojvodo. S tem je ustoličevanje prešlo v teorijo o drţavi in kasneje postalo 

eden izmed dokazov, da monarh izvaja oblast iz tega, da mu jo je podarilo ljudstvo. 

 

Iz Bodivinovega spisa je to spoznal tudi avto izjave o neodvisnosti ZDA - Tomas Jefferson.  

 

68. Pojasnite bistveno zgodovinsko razliko med kneţevino Karantanijo in vojvodstvom 
Karantanija. 

 
?? 
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69. Politično-pravna ureditev Karantanije? Ţupa + veča. 
 
Na vrhu je plemstvo (knez, njegova druţina, vojaški poveljniki, velikaši/prvaki oz. starešine/modreci), 

pod njim je je privilegiran sloj kosezov, nato svobodno kmečko prebivalstvo, na dnu pa najdemo 

patriarhalne suţnje. 

Ţupa je bila v času selitev po osebnih, zlasti sorodstvenih vezeh sestavljena gospodarska skupnost 

ljudi. Po naselitvi pa je postala ozemeljska enota, katere člani so bili vsi ljudje nekega ozemlja. V njej so 

prebivali svobodni prebivalci. Ţupan je postal tudi starešina ene ali več vasi.   

Veča je vrsta skupščine, oziroma zbor prvakov in kosezov in je bilo volilno telo Karantanije. 

 

 

 
70. Poloţaj ţupanov v Karantaniji in pod frankovsko nadoblastjo? 
 
Ţupani so bili podrejeni deţelskim sodiščem kot teritorialnim organom. Imeli so niţji vodstveni poloţaj. 

Pod frankovsko oblastjo so obdrţali ţupane. 

Ţupani so pod frankovsko nadoblastjo padli v odvisnost in se postopoma porazgubili. V Karantaniji so 

bili na čelu ţup. 

 

71. Conversio o Karantaniji – njegov pomen? 
 

Conversio o Karantaniji je latinski spis o spreobrnitvi bavarcev in karantancev. Nastal je leta 871 v 

okolici salzburškega nadškofa, ko je ta pri Metodu dokazoval svojo prednost pri pokristjanjevanju 

Slovencev in posebej spodnje Panonije. 



27 
 

Spis je nekaka spomenica, ki naj bi nadškofu dajala potrebne zgodovinske in pravne argumente. 

Vsebuje dokazovanje cerkvene oblasti salzburškega nadškofa. Omenja Sama kot vojvodo karantancev. 

 

V konverziji je omenjena prva drţava pri Slovanih sploh – slovenska Karantanija – o njenem prehodu 

pod bavarsko nadoblast pod knezom Borutom, o njenem pokristjanjevanju pod njegovima naslednikoma 

(sinom Gorazdom in nečakom Hotimirjem), o uporih proti pokristjanjevanju, o začasni ponovni 

neodvisnosti v času tretjega upora in slednjič o tem, da so Karantanci pozneje imeli še nekaj domačih 

knezov. 

 

Na teh mestih konverzije se prvič omenja ustoličevanje karantanskih knezov oz. vojvod, razvidi se 

dednost kneţje časti med člani ene rodbine, pojavlja se intervencija nadrejenega vladarja pri izbiri osebe 

novega kneza. 

 

Konverzija je eden izmed virov, ki poročajo o slovenski krajini Spodnji Panoniji kot delu vzhodno 

frankovske drţave in o tem, da je njen knez Kocelj sprejel škofa Metoda, mu omogočil uvedbo 

slovanskega bogosluţja in s tem izrinil bavarske duhovnike. 

 
 
72. Zadruga kot tipična institucija Slovanov? 
 
zgodovinska pravna šola jo je imela za tipično slovansko institucijo. Je gospodarska in gospodinjska 

skupnost med seboj sorodnih oseb, ki je lastnik zemlje, ţivine in orodij. Starešina zadruge torej ni sam 

nosilec lastninskih pravic kot npr. PATER FAMILIAS, ali kak slovenski GRUNTAR. V novem veku so bile 

zadruge razširjene predvsem tam, kjer je bilo treba vzdrţevati mejne straţe, vsaka druţina pa je 

vzdrţevala vsaj po enega vojaka.  

Je razvojna stopnja do druţine starši-otroci. 

 
73. Pojem marke? 
 
Marke so bile mejne grofije.  

Ob mejah so bile mejne grofije (marka) – krajine (SLO), ki so bile večje zaradi obrambe (Štajerska 

mejna grofija nasproti Ogrski), načeloval pa jim je mejni grof (marquis, knez (SLO)). 
Teorija o svobodni marki – MARKA => celotni vaški svet in vaška skupnost kot gospodar tega sveta Æ 

markovna tovarišija – prvotno naj bi bila svobodna naselbinska skupnost, pozneje pa naj bi prešla v 

odvisnost od zemljiškega gospoda. Almendo => del marke, ki so ga skupno uţivali (pašniki, gozdovi). 

 

 
74. Širjenje fevdalizma iz zahoda naprej? Na kakšen način? Podeljevanje zemlje? 
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75. Kaj je bila Riţanska veča? O čem nam priča njen zapis? Uvajanje fevdalizma na 

kontinuitetnih ozemljih. 
 

 

Istra je bila v drugi polovici 8.stoletja pod bizantinsko oblastjo, dokler je niso zavzeli franki, ki so postavili 

svojega glavarja Ivana. Slednji je hotel marsikaj spremeniti v škodo istrskim mestnim svobodnjakom, 

zato so se tej pritoţili pri frankovskem kralju Karlu Velikemu. Slednji je poslal v Istro 3 odposlance, kateri 

so sklicali večo (zbor, skupščino) v Riţano. 

 

Riţanska veča se je sestala leta 804. Njeni udeleţenci so bili naslednji: 3 odposlanci Karla Velikega, 

vojvoda Ivan, vrhovni istrski cerkveni poglavarji ter zastopniki istrskih mest. 

 

Sporazumeli so se, da bo vojvoda Ivan prenehal s svojimi dejanji (spravlja v lastni ţep dajatve, privedel 

je Slovane na mestna ozemlja, ravna s svobodnimi prebivalci kot s podloţniki). 

 

Zapisnik Riţanske veče je torej priča o naselitvi Slovanov v notranji Istri. Sklepi riţanske veče niso 

ustavili naseljevanja Slovanov in niso ustavili širjenja zemljiških gospostev. 

 
 

 
76. Zakon sodni ljudem? 
(prvi ohranjeni zakon pri Slovanih) 

 

Na območju fevdalnih drţav je prevladovalo običajno pravo (tudi pri Slovencih). V zgodnjem srednjem 

veku je bila zakonodaja zelo nerazvita (izjema: frankovski kapitularji in bizantinska drţava). Zato je toliko 

bolj pomemben eden izmed najstarejših pojavov zakonodaje med Slovani - Zakon sodni ljudem. Sprejet 

v zbirko pravoslavnega Cerkvenega prava - Krmčijo (Rusija). Nesporno delo Cirila in Metoda v zvezi 
s pokristjevanjem.  
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Vsebina 
o Sestavljavec ZSL je nekaj izpustil, uporabil tudi druge vire 

o Večinoma vsebuje kazensko pravo z nekimi spremembami, prevzeto po XVII. poglavju EKLOGE. 
o Dve vrsti norm (cilj avtorja): 

x odnos do zasebne lastnine (določbe o tatvinah, riţanska veča trdi da Slovani tatovi) 

x zatreti spolno promiskuiteto (ne vsak z vsakim - sorodniki, kazen stigmatizacija - rezanje 

nosov) 

 

Ohranjen je v dveh verzijah: krajši (32 členov, nastala v 9.stol.) in daljši (77 členov). Zakon je bil sprejet 

v zbirko pravoslavnega cerkvenega prava - Krmčijo (nastala v 13. stol. v srbskem samostanu Hilandar 

na gori Atos).  

 

Zakon vsebuje večinoma kazensko pravo (z nekimi spremembami povzeto po XVII. poglavju Ekloge). 

Sestavljavec je nekaj izpustil iz Ekloge, uporabil tudi druge vire, dodal več členov - na prvo mesto 3 

člene o kaznih za poganstvo (takrat edino Bolgarija ni bila pokristjanjena - bili so pogani - vendar to ni 

argument za določbe zoper poganstvo), omilil svetne kazni kot jih je določala Ekloga in namesto ali 

poleg njih navedel cerkvene kazni (npr. post). 

 

Zakon je delo slovanske misije Cirila in Metoda (okrog 870). To je verjetno najstarejši zakon pri 

Slovencih in edini v domačem jeziku sestavljeni zakon v starejših dobah. 

 

 
77. Vloga islama in Arabcev. Razvoj šeriatskega prava. 
 
Pri Arabcih je okoli leta 610 začel Mohamed učiti monoteistično vero – islam (hitro se je razširila, ker je 

nosilka teokratska drţava). Izhodišče za štetje časa v islamu je hedžra (preselitev Mohameda v mesto 

Medina leta 622). Nova vera se je naglo širila. Skupnost predpisov tega prava obsega šeriatsko pravo 

(ohranjeno v koranu, pomembno za nas). Arabci bolje ohranili sporočilo antike kot Z ker plenili po 

samostanih kjer veliko knjig. 

 

 

POSLEDICE  
Dolgodobne  

o delitev Evrope na Z in V kulturno in zlasti pravno sfero se je utrdila → razdrobitev zaradi selitev 

(Slovenci so vstopili v Z sfero, deloma tudi Hrvatje ob obali) 

o nastanek šeriatskega prava in razmah islama in njemu ustrezajočega tipa drţave 

o prvi začetki nekaterih današnjih drţav, npr. Francije in Nemčije 

o oblikovanje etnične strukture kot podlage poznejšemu oblikovanju nacij 

o zdruţevanje tendenc razvoja prava s tendencami razvoja rodovno plemenskih skupnosti: 
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o tendenca glede reorganizacije drţave (rim propad → prenos → patrimonizacija) 

o povezovanje s stališča plemenskih druţb → dvori 

o 3. svoboda za skupnosti različna (suţnji na boljšem, svobodni na slabšem -    omejen 

poklic, gibanje) 

 

o začetki gosp in pr reorganizacije podeţelja → povezava s hubami (ko delitev hube na dva dela,  nastali 

le dve ½ hubi → tudi dajatev le ½ vsaka) 

o zdruţevanje rimskih pravnih tradicij z novimi elementi. 

 

 Srednjedobne 
o občasni kulturni zaton Z Evrope pod germanskimi drţavami 

o občasna vodilna vloga Bizanca in Arabcev v nadaljevanju tradicij antične druţbe. 

 

 

VISOKI SREDNJI VEK 
 

78. Pojasnite razliko med fevdalnim in fevdnim razmerjem v srednjem veku. 
Fevdno razmerje je razmerje med fevdalci. Fevdalno pa razmerje med fevdalci in obdelovalci zemlje. Torej 

fevdno razmerje nastane s fevdom. fevdni gospod mora ščiti vazala. Fevdalno pa je druţbeno odločilno, saj 

gre za neposredno redukcijo. 

 

79. Pojasnite temelj fevdnega razmerja v srednjem veku. 
Poleg premoţenjskega razmerja zajma vsebuje fevd še svobodno osebno razmerje vazalstva, dolţnost 

zaščite fevdnega gospoda in zvestobe s strani vazala. 

Revnejši kmetje so si iskali podporo močnejših oblastnikov, saj so bili izpostavljeni vojaškim in ekonomskim 

pritiskom. V zameno za zaščito so dali svojo zemljo in tako postali odvisni. 

 

80. Pojasnite pojem vazalstva glede premoţenjskopravne ureditve v srednjem veku. 
Vazalstvo je pomenilo dolţnost zaščite s strani fevdnega gospoda in zvestobe s strani vazala. 

 

Kompnente lastninske pravice: 

Izključno varuje koristi od premeta lastnine in pravico do razpolaganja 

 

Teorija deljene lastnine: 

Latniki ne nosijo vseh lastninskih funkcij, sama lastnina ni tako pomembna kot donosi, ACCURSIUS napisal 

GLOSA ORDINARIA, kjer je ločil 3 elemente lastnine: 

x vladarjeva lastninska pravica 

x lastnina gospodarjev 

x lastnina obdelovalcev (za dedne zajeme) 

 



31 
 

81. Suveren in suzeren. 
Suveren je vladar, monarh. Izvirna oblast vladanja in ukazovanja.  

Suzeren v fevdalizmu fevdalni gospod v odnosu do vazala. 

 

Suveren je nadrejeni, suzeren je podrejeni. Primer: A da zemljo B-ju, v zameno za vojaško pomoč. A 

postane suveren, B suzeren. 

 
82. Pojasnite izraz patrimonialna oblast in partikularizacija srednjeveškega prava (+ kolizijski 

statute). 
 
 

Patrimonialna oblast je oblast, katere izvajanje je prešlo na zemljiške gospode 

(patrimonalizacija=navezovanje oblasti  na premoţenje pravice,  če pa ta oblast obsega tudi sodstvo, je to 

patrimonialno sodstvo). Izraz patrimonij pomeni predvsem dedno zemljiško lastnino, nepremično 

premoţenje, ki prehaja od očeta na sina. 

 

Partikularizacija je zemljiška razdrobljenost. Gre za to, da je eno ozemlje razdeljeno na več enot, katero 

ima v lasti fevdalec. Te enote ni nujno, da so med seboj povezane, običaji in »lokalno« pravo imata prednost 

pred centralnim pravom (ius commune). 

 

 

83. Kaj pomeni dejstvo, da je bila patrimonialna oblast zemljiških gospodov 'privatizirana' javna 
oblast? 
 
Patrimozacija je bila pojav, da se nekatere funkcije oblasti povezujejo s premoţenjskimi pravicami. 

Zabrisovalo se je razločevanje med javnim in zasebnim pravom. Na posamezne fevdalce je prišlo 

razmeroma veliko opravil, ki jih sicer opravljajo vladarji in njihovi organi. 

 

84. Pojasnite institut zajma v pravu srednjega veka. V čem je bila razlika med svobodnim in 
nesvobodnim zajmom? 
 
ZAJEM 
Najširša označba za podelitev zemlje drugemu  pri kateri si podeljitelj pridrţi določene dele lastninske 

pravice. Razmerje med strankama v katerem gospod prepusti neko zemljišče ali donose tega zemljišča 

stranki od katere pa za to zahteva plačilo v obliki fevdalne rente ali da opravlja neko sluţbo. 

 

Vrste zajmov: eno/dvostransko odpovedljivi, dedni, dosmrtni, vezani na rok ali pogoj, brezplačni, zajmi 

za priznavalnino, za zakupnino (naturalno, denarno), zajmi, pri katerih je treba opravljati tlako… 

x po trajanju(min 1 leto) → kratkoročni 

x → dedni (na več generacij) 



32 
 

x po (ne)svobodi → če vezan na nesvobodno zemljo izgubiš osebno svobodo 

x → prevladujoče nesvobodno to je enostranski zajem ko odločilna vloga 

enega človeka pri  sklepanju zajma 

 

 

Bistveni sta 2 vrsti zajma: 

x SVOBODNI => fevd je oblika svobodnega zajma – druţbena vloga se ugotavlja v ustreznih zvezah 

x NESVOBODNI – razmerje med fevdalcem in kmetom z omejeno svobodo => tipično premoţenjsko 

razmerje v fevdalni druţbi 

 

Prejemnik je lahko zemljo naprej dal v zajem (nastala je veriga zajmov) - podelitelj tu ni lastnik. Tako je 

zajem do skrajnosti razcepil enotnost lastnine. Pomembne dele lastninske pravice je lahko izvrševal nekdo, 

ki ni bil lastnik, imel pa je stvar v zajmu (zato v fevdalizmu raje govorimo o posesti kot pa o lastnini). Rimsko 

pravo je bil trden sistem akcij, fevdalno pravo pa spremenljiv sistem zajmov. 

 
85. Pojasnite institut zajma v pravu srednjega veka. V čem se ta pomembno razlikuje od današnjega 

zakupa (ali najema)? 
 
Najširša označba za podelitev zemlje drugemu  pri kateri si podelitelj pridrţi določene dele lastninske 

pravice. Razmerje med strankama v katerem gospod prepusti neko zemljišče ali donose tega zemljišča 

stranki od katere pa za to zahteva plačilo v obliki fevdalne rente ali da opravlja neko sluţbo. 

Pomembne dele lastninske pravice je lahko izvrševal nekdo, ki ni bil lastnik, imel pa je stvar v zajmu. Kar 

pa danes v primeru zakupa ali najema ni mogoče. 

 
86. Avtarkija in naturalno gospodarstvo. 

 
Odločilne selitve ljudstev. Pojav Arabske drţave - prekine stik z Z → konec menjave prevlada 

naturalno gospodarstvo in avtarkija. Pravne institucije fevdalizma nosijo pečat agrarnega, 

avtarkičnega gospodarstva še dolgo po tem, ko je menjava oţivela in ko so se razvile neagrarne 

gospodarske panoge. S tem so pravne institucije zlasti od 13.st. naprej prihajale v nasprotje z 

dejanskim razvojem gospodarstva. 

V naturalnem gospodarstvu ljudje proizvajajo zgolj za svoje potrebe, menjava blago za blago, kar 

pomeni, da so pravne institucije od 13. st. dalje prihajale v nasprotje z dejanskim razvojem 

gospodarstva. 

 

Avtarkija je gospodarska samozadostnost. Pride do širitve posesti in vezave delovne sile. Naturalno 
gospodarstvo temelji na nedenarnem gospodarstvu, saj zaradi krize denarno temelji na agrarnih 

panogah ( blagovna menjava šibka). 
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87. Substanca in donos. Pojem lastnine. Svobodni kmetje. 
 
Najpreprostejša je bila lastnina pri kateri je imel nekdo v lasti substanco stvari in vse njene donose. 

Donos je postal samostojen predmet premoţenjskih pravic. 

Lastninska pravica je pravica imeti stvar v oblasti, jo uporabljati in uţivati na najobseţnejši dovoljen 

način in z njo razpolagati. 

Svobodnik je kmet, ki je lastnik svobodne zemlje in v celoti ali samo s to zemljo odvisen od gospostva. 

 

88. Fevd – zajem, alod, prosta saja,  
 

x Fevd je ena izmed oblik svobodnega zajema, običajno med osebami, ki rento prejemajo, ne pa med 

njimi in tistimi, ki zemljo obdelujejo. Nastanejo fevdna razmerja. 

 

x Zajem (Leihe) je podelitev zemlje drugemu, pri kateri si podelitelj pridrţi določene dele lastninske 

pravice (razločujemo celo vrsto zajmov – dedne, dosmrtne, odpovedljive,...) 

 

 

x Alod je posebna oblika lastnine fevdalcev, je posest podeljena v trajno last. Lastnik navzgor ni bil 

ničesar dolţan dajati ali storiti, navzdol pa so bile moţne najrazličnejše vrste podelitve. 

 

x Prosta saja je najbolj neugodna oblika kmečkega zajma, pri kateri je zemljiški gospod prosto 

nasajal ali odsajal s kmetije 

 
89. Pojasnite razliko med patrimonialnim sodstvom in deţelskim sodiščem v srednjem veku. Kaj pa 

je bilo to ograjno sodišče kot posebna vrsta sodišča? 
 
Patrimonialno sodstvo je bilo sodstvo, katero je bilo v rokah zemljiških gospodov (s tem so se njihove 

pravice krepile in razraščale). Patreimonialno oblast za lastne podloţnike in manj pomembne civilne in 

kazenske zadeve (ţalitve, malenkostne tatvine, pretepi) 

 
Deţelsko sodstvo ali krvno sodstvo pa je bilo le redko v rokah navadnih zemljiških gospodov. Tukaj so 

obravnavali teţje kazenske zadeve (samo smrtna in teţja telesna kazen kot sankciji) – pri tem sodstvu 

se je razločevanje od premoţenjskih pravic ostreje ohranilo. 

 
 

90. Razlika med niţjim in višjim (deţelskim) sodstvom. 
 

Patrimonialno je bilo niţje za manj pomembne zadeve in kmete. Višje je bilo predvsem za plemiče. 
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91. Pojasnite pojem teritorialno zemljiško gospostvo. Zemljiško gospostvo – sestavine: dvor + 
agrarni obrat + neobdelani svet in rente iz drugih naslovov (desetina, odvetščina, dajatve 
deţelskemu sodniku).  
 
Zemljiško gospostvo je temeljna gospodarska organizacija in pravna enota v fevdalni druţbi, hkrati pa 

tudi sredstvo fevdalne eksploatacije. Sestavljena je iz agrarnih obratov, neobdelanega sveta, rente iz 

drugih pravnih naslovov. 

 
Teritorialno zemljiško gospostvo je imelo sodne pravice na zaokroţenih sodnih ozemljih in bilo 

prejemnik (rente). Pristojnosti v visokem sodstvu (krvnem). Bilo je v lasti vzhodnofrankovskega oz. 

rimskega vladarja, kateri je podeljeval fevdalcem to obseţno teritorialno posest v pribliţni velikosti 

današnje občine in to predvsem v LAST in ne v fevd! Izoblikujejo lastno sodstvo, lasten trg, 

gospodarstvo temelji na samo preskrbi. 

 
Huba pa je poseben tip kmetije, ki se izoblikuje v fevdalizmu. Je kmetija, odmerjena za povprečno malo 

druţino glede na običajno storilnost, potrebe njenih članov in obveznosti rente, upoštevanje rodovitnosti 

tal. Huba je pojmovno oţja od kmetije in po površini manj diferencirana. Je tudi neke vrste merska 

enota. 
 

x Teritorialno zemljiško gospostvo se kaţe v tem, koliko javne oblasti si zemljiški gospodje pridobijo 

več moči: sodna oblast, izdajanje denarja, ustvarjanje trgov in mest ter ustvarjanje lastne vojske. 

x Nad odvisnim in svobodnim prebivalstvom svojega ozemlja so veljali najprej niţja, potem pa še višja 

sodna oblast. Njegovo gospostvo je postalo deţelsko sodišče. 

x Neobdelani svet je pripadal teritorialnim zemljiškim gospostvom kot njihova teritorialna lastnina. 

x Rente iz drugih pravnih naslovov: 
o tlaka se včasih spremenila v premoţenjsko dajatev (premoţenjske posledice omejene 

svobode)  

o Odmerjena tlaka - stalno določena od ene kmetije v delovnih dnevih 

o Neodmerjena tlaka - prepuščena gospodovi samovolji. 

o dajatve za javne oblasti (premoţenjske posledice patrimonizacije) 

o - odvetščina redne dajatve gospodu, ki naj bi pred sodišči zastopal in varoval obvezanca 

samega ali njegovega cerkvenega gospoda. Bile so ena izmed poti v podloţnost (če je 

svobodnjak                      priznal odvetništvo nekega gospoda, je bil v nevarnosti, da 

postane njegov podloţnik). 

o pojezda (ko gospod hodil iz kraja v kraj upravičen do dnevnice-potni stroški) 

o desetina je oddaja dela pridelkov, ki je bila prvotno namenjene vzdrţevanju cerkvenih 

organov. Desetine so bremenile pridelke ţitaric (kar se s plugom orje in s srpom ţanje) in 

malo ţivino (prašiče, jagnjeta). 

o redne dajatve deţelskemu sodniku - priznavalnina za njegovo sodno oblast. 
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o Tlaka - kmetje so morali določeno število dni delati na dominikalni zemlji (od tod izraz 

“tlačani”). 

o Dajatve kmetov (to niso še davki) so bile zapisane v urbarjih (knjigah), nato v imenskih 

knjigah, nato v katastrih. 

 

 

 

 

 

92. Huba, tlaka. Poloţaj kmetov na dvoru in na hubi. 
 

Tlaka je podloţnikova delovna obveznost na fevdalčevi zemlji. Podloţniki so hodili na tlako na vdor ali 

pa so delali doma na hubi in od pridelka so morali določen del odtegniti fevdalcu, cerkvi pa je šla 

desetina itd. Lahko je ročna, vpreţna, vozna, gradbena. 

 

Poloţaj kmetov na dvoru je bil slabši (nesvobodnjaki), saj jih je imel fevdalec v neposredni oblasti, lahko 

jih je bolj nadziral in tako tudi bolj izkoriščal. Kmetje na hubi so bili bolj svobodni (omejena svoboda). 

 

93. Osebna plat fevdalnih razmerij med nesvobodo, omejeno svobodo in svobodo. 
Nesvoboda je pomenila suţnja, človek je stvar, predmet. 

Omejena svoboda je pomenila, omejen poklic, gibanje, tudi poroke. 

Svoboden je bil svobodin, kmet, ki je lastnik svobodne zemlje (neodvisen od gospodstva) 

 

Na hubah se je najbolj uveljavilo razlikovanje kmetov na naseljene nesvobodnjake in svobodine 

(svobodin je ob kolonizaciji postajal kmet, vezan na gospoda). 

 

Plemiška nesvoboda se je kazala predvsem v tem, da je gospod s takim plemičem v pravnem prometu 

ravnal kot s stvarjo (daroval, zamenjal) - podobno kot druge nesvobodnjake. Otroci so sledili nesvobodi 

staršev. Gospod je otrokom izbiral zakonskega partnerja. Da je tak nesvobodnjak plemič, se je kazalo v 

tem, da zemlje ni obdeloval sam, ampak je ţivel od zemljiške rente, ki so mu jo dajali drugi. S 

premoţenjem, ki ga je prejel od gospoda, je lahko razpolagal le z gospodovim pristankom. 

 

Znaki nesvobode 

x gospod je ravnal s takim plemičem v pravnem prometu kot s stvarjo (ga daroval, zamenjal) 

x vezanost z zajmom  

x omejena svoboda sklepanja zakonske zveze (njegovim otrokom je izbiral ţenina in nevesto, 

otroci so sledili v nesvobodi staršem) 

 

ministreriali→ pr poloţaj nesvoboden:dejanski svobodi 

svobodni → pr svobodni: dejansko nesvobodni ker obdelovalci 
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94. Osebne posledice podloţnosti (priklenjenost na grudo: omejenost gibanja + tlaka). 
POSLEDICE PODLOŢNOSTI  (od 15. stol naprej) 

O S E B N E : 

priklenjenost na zemljo: 

x omejitev gibanja  

x omejitev ţenitvene svobode (dovoljenje graščaka zaradi gospodarskih razmer) 

x omejitev izbire poklica 

x omejena premoţenjska sposobnost 

sirotska leta 
tlaka (podloţnikova delovna obveznost na dvoru):  

x odmerjena(npr. 2 ali 3 dni na teden), neodmerjena (prepuščena gospodarjevi samovolji) 

x ročna (z motiko, srpom), vozna, vpreţna (z voli, konji) 

x gradbena (popravljanje gradu) 

x “javne sluţbe” (npr. prenašanje pošte, preganjanje tatov) 

x denarna dajatev - robotnina (kmet je odkupil “fizično” tlako) 

 

Ko se je začela pojavljati ponudba proste delovne sile, so gospodje spoznali, da ima plačana delovna 

sila večjo storilnost kot delo na tlaki. Tako so kmetom tlako rajši spremenili v denarno dajatev 

(robotnino), sicer pa so delo opravljali z najetimi hlapci in deklami ali priloţnostnimi delavci. 

 

 
95. Premoţenjske posledice podloţnosti (naturalije). 
 

S T V A R N E oz. PREMOŢENJSKE: 

Stvarna plat podloţnosti se je kazala predvsem v različnih gmotnih obveznostih podloţnika (razne 

dajatve, npr. desetine). Deloma se je razvila iz osebne podloţnosti (npr. sprememba tlake v dajatev). 

Večji del gmotnih obveznosti je v slovenščini dobil naziv “pravda”. Splošna teţnja v razvoju teh 

obveznosti: od delovne rente (tlake) v naturalno rento (naturalne pravde) in nato v denarno rento 

(denarne pravde). 

 

96. Pojasnite razliko med ministeriali in militi kot vrstami plemstva v srednjem veku. 
 

Ministeriali so vitezi v oţjem pomenu besede, bili so višja stopnja nesvobodnega plemstva, last 

svobodnega teritorialnega gospoda, lahko pa imajo sami v lasti milite. Lahko so imeli visoke vojaške ali 

uradne poloţaje. Minister pomeni sluţabnik. 
 
Militi (oprode) pa so bili v lasti svobodnega gospoda ali ministeriala, niso pa mogli biti lastniki drugih 

militov. 
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Oboji so lahko bili lastniki zemljiškega gospostva. 
 
97. Pojasnite izraz fajda kot način razreševanje sporov v srednjem veku. 

 
Fajde so bile boji med fevdalci, takrat je bilo to legalno maščevanje. So srednjeveški pravni institut, iz 

germanskega običaja, da si z oroţjem zagotoviš pravico. 
 
 
Maščevanje: osnovni motiv je povrnitev zla za zlo, ki je prepuščena rodbinski ali plemenski skupnosti 

ubitega (ni nujno, da zadene prav krivca, lahko je naperjena proti kateremu koli članu skupnosti - 

kolektivna odgovornost).  Najdlje je segalo maščevanje v razredno druţbo – dobo fajd (bojev med 

fevdalci). 

 

imeli so vsak svojo vojsko iz nesvobodnih ljudi in se med seboj vojskovali Æ fajde Æ nastane mirovno 

gibanje - razglašali so boţji mir zaradi slabih varnostnih razmer - s tem so zavarovali določene kraje ali 

osebe in omejevali boje na določene dni). Sejemski mir Æ kadar so sejmi se ne bojuje, mestni mir, 

deţelni mir, drţavni mir 

 
98. Pojasnite razmerje med lastninsko pravico in posestjo v srednjem veku. 
Zajem je do skrajnosti razcepil enotnost lastninske pravice. Pomembne dele lastninske pravice je lahko 

izvrševal nekdo, ki ni bil lastnik, imel je pa stvar v zajmu, zato rajši govorimo o posesti kot pa o lastninski 

pravici. ??? 

 

Bila je razdrobljena. Substanca stvari v lasti enega (vladarja), donosi pa v » lasti« več drugih upravičencev. 

Donosi so bili fevdalčevi ali kmetovi, substanca pa vladarjeva. Lastninsko pravico nad zemljo so imeli 

predvsem plemiči oz. Fevdalci. Kmetje so imeli zemljo le v posesti., saj si je fevdalec pridrţal lastninsko 

pravico. 

 

99. V čem se je pojav lastninske pravice v srednjem veku bistveno razlikoval od lastninske pravice v 
modernem pravu (in tudi v rimskem pravu)? 

 

Bila je razdrobljena. Substanca stvari v lasti enega (vladarja), donosi pa v » lasti« več drugih 

upravičencev. Donosi so bili fevdalčevi ali kmetovi, substanca pa vladarjeva. Lastninsko pravico nad 

zemljo so imeli predvsem plemiči oz. Fevdalci. Kmetje so imeli zemljo le v posesti., saj si je fevdalec 

pridrţal lastninsko pravico. 

 
100. Razvoj fevdalizma v Bizancu. 
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Proces fevdalizacije v Bizancu je bil upočasnjen in je imel svoje posebnosti, fevdalna lastnina pa se v 

cesarstvu ni nikoli formirala v tolikšni meri kot na Zahodu. Do 12. stoletja je dominirala zasebna lastnina, 

ki se je v glavnem pojavljala v treh oblikah: lastnina svobodnih kmetov glede majhne posesti, lastnina 

bizantinskih magnatov glede veleposestmi ter lastnina mestnega prebivalstva. Od 12. stoletja je, zlasti z 

ustanovitvijo pronijarskega sistema, prevladovala tudi v Bizancu fevdalna lastnina. Ostali stvarnopravni 

instituti so bili večinoma uporabljeni po pravilih rimskega prava. 

 
101. Delitev zemljiških gospodov in obdelovalcev. 

 
ZEMLJIŠKI GOSPODJE: 

� svobodni gospodje (svetni, cerkveni) 

x teritorialni (s teritorijem in posestjo obratov) 

x brez teritorija (ki razen cerkvenih izginjajo) 

� nesvobodno plemstvo (ministeriali, milites), dokler ne postanejo cenzuali 

 

OBDELOVALCI: 

� kosezi in svobodnjaki z lastnim dvorom 

� odvisni obdelovalci 

x pridvorni obdelovalci (nesvobodnjaki) 

x kmetje na hubah: - proprii (nesvobodnjaki) 

                                    - svobodini 

                                    - kmetje v pravno neizoblikovanem poloţaju 

 
 
102. Pojem investiture. 

 
Investitura Æ za prenos pravic (širok register → pomeni raznovrstnost oblik) 

 Način izročitve sluţb, domov 

 Prepuščanje sluţb ali stvari (dobivaš plačo ali plodove) 

 Ni jih zanimala stvar sama ampak pravica na njej (lastninska pravica je bila strukturirana) 

                                                                                                ↕ 

1. plemstvo, meščanstvo imelo popolno izvajanje 

2. podrejeni pa le delno izvajanje 

3.  

V mnogih primerih se ni izročala nepremičnina, temveč le ta ali oni uţitek od nje (odvetščina, 

desetina,...). Register moţnosti za izročitev so imeli v INVESTITURI, ki obsega poleg dejanske izročitve 

stvari tudi vse vrste donosov od nje, pravic na stvari ali celo pravic, ki sploh niso vezane na določeno 

stvar. Predmet investiture so bili na primer fevdi in celo cerkvene funkcije.  

 
103. Pojem boţjega miru. 
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imeli so vsak svojo vojsko iz nesvobodnih ljudi in se med seboj vojskovali Æ fajde Æ nastane mirovno 

gibanje - razglašali so boţji mir zaradi slabih varnostnih razmer - s tem so zavarovali določene kraje ali 

osebe in omejevali boje na določene dni). Sejemski mir Æ kadar so sejmi se ne bojuje, mestni mir, 

deţelni mir, drţavni mir 

 

postopno omejevanje maščevanja: 

x najprej nad ţenskami in otroki 

x nedelje, veliki prazniki 

x nazadnje so bile fajde dopustne le še od ponedeljka do srede 

x s pritiskom na svobodnjake dosegali, da so se jim s svojim premoţenjem vred podredili. 

x obstoj privatne vojske ki jo uporabljali v majhnih vojnah (Ptujski statut - prepove vojno s sosedi) 

 

Mirovno gibanje 

x faide vpadi v vojski 

x številčna vojskovanja moteča hoteli boţji mir (cerkev objekt zaščite) 

x kmalu določili časovne omejitve kdaj se lahko bojuje 

 

Fevdalci so se pogosto bojevali med seboj Æ s cerkvenimi in vladarskimi odredbami so od pribliţno leta 

1000 razglašali boţji mir in z njim omejevali boje na določene dneve. 

Pri nas je bil zadnji takšen mir Deţelni mir za Štajersko, Koroško in Kranjsko leta 1276. 

Notranji boji med fevdalci so potekali do 15. stol. 

 
 

POZNI SREDNJI VEK 
104. Pojasnite v zvezi z novimi gospodarskimi razmerami potrebo po recepciji rimskega prava in 

kako so potekali njeni prvi koraki. 
 

Fevdalizem ţe opravil s svojo pozitivno nalogo → povečanje proizvodnje. Sedaj ni bilo potrebno 

vsem obdelovat zemlje ker preseţki hrane. Druga velika delitev dela na (ne)agrarne dejavnosti v 

mestih: 

- pripadniki v mestih s posebnim pr. statusom 

- menjalna razmerja se povečujejo → nastanek novega prava 

- zametki pr. znanosti → 1. univerze ki proučujejo rim. pr. (recepcija) 

 

Politične posledice (dve nasprotujoči si smeri) 

1. povečanje novih naselij kot nadaljevanje partikularizma → vsako mesto svojo 

avtonomijo = komunalno gibanje (v It. se mesta povzpnejo do drţav - Benetke oblast do 

Alp) 
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2. mesta (trgovina) čutijo partikularizem kot oviro → podpirajo krepitev osr. oblasti 

dokler ti odpravljajo ovire za trg. Plemstvo priznavalo vladarja in njegovo sodno ter 
vojaško oblast. Sodna in vojaška oblast sta sferi na katerih se je ob koncu srednjega 

veka začela oblikovati deţelna avtonomija. Nastanek deţel (1. nacionalni program 

Zedinjene Slo vseboval vpr. deţel) kot novih enot. 

 

Posebnost sr. EU kjer vladar ali cesar ali deţelni knez → podreja plemstvo, razširja svojo 

oblast (v SLO so Habsb deţelni knezi, ne cesarji, in oni v absolutizmu poveţejo deţele v 

Habsb. cesarstvo). 

 

Značilnosti: razvija se trgovina, pridelava presega lastne potrebe, kovanje denarja. Začetki propada 

fevdalne ureditve, začetek manufaktur. Kolizijski statuti ne zadostujejo več. Pojavlja se teţnja za 

zdruţevanjem in potreba po skupnem pravu - recepcija rimskega prava (razširja se preko cerkvenega 

prava). Vzporedno z rimskim se je obravnavalo tudi cerkveno (kanonsko) pravo. 

 

Posledice blagovno–denarnega gospodarstva: 

o nastanek zapletenejšega poslovnega ţivljenja 

o zahtevnejša pravna razmerja 

o nove naloge v civilnem pravu 

o oţivljanje stare kulture (zametki univerz) 

o prodiranje novega prava 

o teţnje po koncentraciji oblasti (pomembna vloga mest) 

 

Oţivljanje klasične kulture je bilo povezano z zametki prvih univerz v 12.stol. (Salerno, Bologna, Pariz, 

Oxford). Polno so se univerze razvile v 13.stol., v 14.stol pa so nastale univerze na Dunaju, Pragi in v 

Krakovu. 

 
Začelo se je tudi sistematično obravnavati cerkveno oz. kanonsko pravo. 

 
 
 
 

105. Pojasnite temeljno razliko med glosatorji in post-glosatorji (komentatorji). 
 

Glosatorji so z opombami pojasnjevali teţje razumljive stavke in besede rimskega prava. 

Postglosatorji so teţili k povezavi rimskega prava s takratnim veljavnim obstoječim pravom. Gradili so 

na doseţkih glosatorjev in jih po svoje obdelovali. tj. glosirane tekste in ne izvirnih. 

 

106. Na kratko pojasnite zgodovinski pomen kanonskega prava. 
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Pojavlja se teţnja za zdruţevanjem in potreba po skupnem pravu - recepcija rimskega prava (razširja se 

preko cerkvenega prava). Vzporedno z rimskim se je obravnavalo tudi cerkveno (kanonsko) pravo. 

Saj je obče pravo sestavljeno iz delov kanonskega in nam kaţe po delih in v celoti sestavo druţbe. 

 
107. Čemu z novimi gospodarskimi razmerami narašča potreba po enotnejšem pravu in 

koncentraciji oblasti? 
 

x nastanek zapletenejšega poslovnega ţivljenja 

x zahtevnejša pravna razmerja 

x nove naloge v civilnem pravu 

x oţivljanje stare kulture (zametki univerz) 

x prodiranje novega prava 

x teţnje po koncentraciji oblasti (pomembna vloga mest) 

 
x povečanje novih naselij kot nadaljevanje partikularizma → vsako mesto svojo avtonomijo 

= komunalno gibanje (v It. se mesta povzpnejo do drţav - Benetke oblast do Alp) 
x mesta (trgovina) čutijo partikularizem kot oviro → podpirajo krepitev osr. oblasti dokler ti 

odpravljajo ovire za trg. Plemstvo priznavalo vladarja in njegovo sodno ter vojaško 
oblast. Sodna in vojaška oblast sta sferi na katerih se je ob koncu srednjega veka začela 

oblikovati deţelna avtonomija. Nastanek deţel (1. nacionalni program Zedinjene Slo 

vseboval vpr. deţel) kot novih enot. 

 
 

108. Katere tri vrste avtonomij se uveljavljajo v obdobju poznega srednjega veka? Zakaj govorimo 
o zdruţevanju na nivoju drţave in deţele? 

 
- plemiška (privilegiji) 

- …) 

- podeţelska (Gorske bukve, Vinodolski zakonik…) 

 
Plemiška, mestna in avtonomija na podeţelju (soteske, avtonomija v okviru deţelnih sodišč, gorske 

skupnosti) 

 

Ker je začetek moderne drţave temelji na razmerju med monarhom in zemljiškimi gospodi kot glavnim 

delom stanov. -> stanovska monarhija 

 
109. Kako se je kazala plemiška avtonomija, s kakšnimi akti se je podeljevala, kaj je vključevala 

(kateri dve vrsti avtonomij)? 
 

*sodna avtonomija (splošni zbor deţelnih plemičev, pod predsedovanjem deţelnega kneza). 
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*vojaško-davčna avtonomija (plemiči so bili dolţni sodelovati pri deţelni obrambi, in bili so prosti 

davkov). 

 
Ko boj za cesarjevo oblast vojaki (ministerilali in militi) spoznali kako pomembni in si izbojujejo svobodo. 

Veliki zemljiški gospodi nad njimi imeli vojaško in sodno oblast → omiljena podreditev ker vojaki dobro 

vedo da mora biti nekdo glavni. Vladar jim zajamči dol. pravice - Pravice plemstva so se razvile kot 

običajno pravo, ki si jih je dalo plemstvo ob ugodnih trenutkih zapisati kot privilegije. 

V samostojnih mestnih ozemljih je plemstvo prevzelo vlado, drugod pa je za vladarja postalo pomemben 

politični faktor. Pravice plemstva so se razvile iz običajnega prava. Te pravice si je plemstvo pismeno 

zagotovilo v obliki privilegijev (podobnost s poznejšimi ustavnimi akti). 

 
 
Znotraj cesarstva so nastajale nove manjše politične enote Æ deţele – nastale so, ko je nekdo dobil 

vojaško in sodno oblast nad plemstvom 

narasel je pomen vojaškega plemstva (ministeriali in militi): 

x dosegli so osvoboditev 

x pridobili so si sodno avtonomijo (privilegiji) Æ 1. faza plemiške avtonomije: 

o ograjno sodišče – sodišče za plemstvo, sestavlja ga plemstvo 

o plemiči so se sestajali na zborih plemstva in tam odločali (1x letno) 

o za reševanje sporov so ustvarili oţja telesa, ki so jih reševala sproti 

o poenotenje prava deţele 

o zavarovanje svojih interesov – knez jim je dal zagotovilo, da jim bo mogoče soditi le na 

njihovem sodišču 

x izborili so si davčno prostost (privilegiji) – njihov prispevek drţavi je ţe to, da se bojujejo 

(pomembna v obdobju zgodnje moderne drţave)  

 

Akti so bili: Zlata bula, magna charta libertatum, geogenberski privilegij 

 
 

110. Na kratko opišite nastanek deţel na Slovenskem in vlogo ministrialov pri tem. 
 

Posamezni zemljiški gospodje so si pridobili toliko moči in ozemelj, da so prevladali v eni ali več starih 

upravnih enot ali pa so svojo zemljo odcepili od prejšnje upravne enote. 

Ministrali in militi so se otresli osebne odvisnosti. Namesto nje sta stopili novi oblasti sodna in vojaška. 

 
111. Kaj je bila Magna Carta Libertatum? V čem je njen pomen za razvoj konstitucionalizma? 

Poznate še kakšen drugi plemiški privilegij iz tega časa? 
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Nastane v Angliji, v 13.stoletju. Zajema veliko listino svoboščin. Kraljeve pravice se omeji z zakonom 

in postane v korist fevdalcem. Izda jo Ivan »brez zemlje« leta 1215, na pritisk fevdalcev in drugih plasti 

prebivalcev oz. pod pritiskom baronov. 

 

Je eden glavnih virov angleškega parlamentarizma in konstitucionalizma, saj ustavna drţava zahteva 

odpravo kraljeve samovolje + eden prvih zapisov ustavnega prava! 

 

Plemstvo si je izsililo privilegije, omeji pa tudi kraljevo oblast => davke moč naloţiti le s pristankom 

velikega sveta kraljestva (najprej so ga sestavljali le plemiči). 

 

Konstitucionalizem pomeni, absolutno vladanje je omejeno s pravnimi akti. Pomembna je bila za razvoj 

konstitucionalizma, saj je omejevala kraljevo oblast. 

 

Poznamo še zlato bulo in geogenberski privilegij. 

 
112. Na kratko opišite, v čem so se kazale mestne avtonomije. Kakšen je bil osebni status 

meščanov? 
 

Pojem mesta se je v zgodovini spreminjal. V poznem srednjem veku in v začetku novega veka so kot 

mesto šteli naselbino, v kateri je bil vsaj del prebivalstva svoboden ter se je ukvarjal s trgovino in obrtjo 

(“meščanski opravki”). Znotraj mest ima skupina ljudi (meščani, ki svobodni in premoţni a še vedno 

podrejeni fevdalnemu gospodu) pravico odločat o večini → avtononomija mest 
 V slovenskih deţelah so meščanske naselbine ločili na mesta in trge. Trg je imel pravico do vsaj enega 

tedenskega sejma, mesto pa poleg tega še pravico do obzidja. Te pravice so se sprva podeljevale 

ustno, kasneje pa s pisnimi akti. 

 

Meščani : plemiči 
o Mestni zrak osvobaja če si leto in dan v mestu, ne postaneš  pa meščan 

o Meščani le tisti ki v mestu pol. pravice v organih mestne avtonomije 

o Plemiči niso imeli pravic v mestu le hiše (hoteli uveljavljat svojo davčno prostost nasproti 

cesarju ja, ne pa nasproti meščanom) 

o Če meščan kupi zemljo izven mesta: 

o za celinska mesta ni več meščan 

o za obmorska je, ker je patricij 

 

meščansko pravo → zadeva meščane nasploh kot njihov monopol  

mestno pravo → zapis konkretnega prava za konkretno mesto 

 

R a z l i k e : 

OBMORSKA MESTA:    CELINSKA MESTA: 
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- imajo kontinuiteto iz rimskih časov  - nastajajo z dovoljenjem gospoda na omejenem  

   teritoriju 

- imajo pisane statute (pisano pravo)  - nimajo pisanih statutov (izjema: Ptuj) 

- patriciji (veliki posestniki s svojo zemljo              - niso imela plemičev 

                vodilni sloj, imeli svojo fontano) 

- vodilni organ: veliki svet 

- statutarno pravo    - privilegijsko pravo 

- vključevala so tudi širše zaledje                            - pod oblastjo so imela le manjšo okolico 

 
113. Pojasnite razliko med primorskimi in celinskimi mesti glede obsega avtonomije. 

 
V obmorskih mestih so mestno pravo zapisovali, potrjevali, razvijali s statuti. V celinskih mestih poleg 

običajnega prava in redkih statutov so imeli poseben pomen privilegiji, ki so jih mestom podeljevali 

njihovi gospodje. Obmorska mesta imajo kontinuiteto iz rimskih časov, celinska pa nastajajo z 

dovoljenjem gospoda na omejenem teritoriju. 

 
114. Na kratko pojasnite, kjer se je nahajalo mestno pravo in kakšne narave je bilo. 

 
Kot avtonomna skupnost je imelo vsako mesto svoje pravo, ki je nastajalo kot običajno pravo. V 

primorskih mestih (v drugih redkeje) so mestno pravo zapisovali, potrjevali in razvijali s statuti. Pravo 

statutov - statutarno pravo - je vsebovalo precej nekdanjega običajnega prava in nove predpise. V 

celinskih mestih so poleg običajnega prava in redkih statutov imeli poseben pomen privilegiji, ki so jih 

mestom podeljevali njihovi gospodje. Privilegijsko pravo je urejalo predvsem razmerje mesta navzven 

(npr. proti plemstvu, kmetom in drugim mestom). 

 
115. Na kratko pojasnite avtonomijo in mestno pravo Pirana. 

 
Statutarno pravo so imeli tudi Trst, Koper, Izola in Piran. Statuti so nastali okrog leta 1300. V prvotna 

besedila statutov so kasneje vrivali razne dodatke in besedila prilagajali spreminjajočim se potrebam. 

Tako se je razvijal tudi piranski statut od 13.stol. naprej (ko je nastal). Iz njega in iz drugih virov je 

razvidna naslednja struktura mestnih organov: 

 

� Potestat je bil zastopnik beneške nadoblasti (potestas - oblast) in je imel predvsem nadzorno 

funkcijo. 

� Prvotna skupščina mestnih svobodnjakov (arengo) se je v 13.stol. umaknila velikemu svetu, ki je 

omejil svoje članstvo na pripadnike patricijskih rodbin. 

� Štirje sodniki ali konzuli so imeli izvršilno oblast  Izvoljeni so bili iz vrst patricijev za 4 mesece. 

� Člane malega sveta so imenovali sodniki ali konzuli in potestat. Nazadnje je imel le še funkcije 

nekakega odbora za pripravo predlogov za veliki svet. 
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Posamezne funkcionarje so postavljali z “balotiranjem” - z ţrebom so izbrali tiste, ki naj imenujejo 

funkcionarja, ki naj bi se na novo postavil. 

 
116.  Kakšno mesto pravo je urejalo avtonomija Ptuja? Na kratko ga opišite. 

 
Mestni gospod Ptuja je bil salzburški nadškof. Na ptujskem gradu so imeli sedeţ ptujski gospodje 

(nasledniki nekdanjih salzburških ministerialov). Deţelni knezi Štajerske (na katere ozemlju je bil Ptuj) 

so bili v 14.stol. Habzburţani. V Ptuju so se torej kriţali interesi treh gospodov, kar je med drugim 

vplivalo na potrebo zapisa mestnega prava. 

 

Tako je Ptuj kot edino slovensko celinsko mesto leta 1376 dobil samostojen statut, ki po obsegu 

(pribliţno 200 členov) in pomenu ni zaostajal za statuti pomorskih mest. Statut naj bi predvsem utrdil 

dotlej veljavno pravo (ob sestavi besedila so ga ugotavljali po spominu ali po raznih predlogah). Med 

organizacijskimi določili so zanimiva tista, ki govorijo o mestni veči (ta naj se sestaja 2 x letno ob 

določenem času in naj vsakič traja 14 dni). Statut pozna tudi posebno sejemsko sodišče. 

 

 
117. Na kratko opišite pravno ureditev v Ljubljanski privilegijski knjigi. 

 
Privilegijska knjiga: leta 1566 so vse listine, iz katerih je mesto izvajalo kake pravice, prepisali v knjigo 

in jo dali potrditi deţelnemu knezu. Vsebovala je besedila pribliţno 100 listin. Nekatere pravice mesta: 

� pravice proti plemičem, predvsem do obremenjevanja njihovih mestnih nepremičnin 

� pristojnost mestnih organov, predvsem v sodnih zadevah 

� omejitve podeţelskega trgovanja 

� varstvo trgovinskih pravic v razmerju do drugih mest in glede mitnin 

� pravica do pašnega in gozdnega sveta  

 

Privilegijska knjiga je vsebovala večje število privilegijev, iz katerih je razviden razvoj mestne 

avtonomije: voljen sodnik in mestni svet sta stopila ob skupščino vseh meščanov (prej je sodnika 

imenoval gospod). 

 

Struktura avtonomnih organov v Ljubljani: 

� ţupan je bil vrhovni predstavnik mestne uprave 

� sodnik je predsedoval v imenu mestnega gospoda sestankom svetov v spornih in kazenskih 

zadevah, bil pa je voljen in torej obenem tudi organ samouprave 

� notranji svet (12 članov) je imel v vseh zadevah odločilno besedo 

� zunanji svet (24 članov) se je lahko udeleţeval zasedanj notranjega sveta in pri tem imel v imenu 

širših krogov meščanstva predvsem neko kontrolo (in ne toliko oblastveno funkcijo) 

� korporacija stotih “imenovanih” je obstajala od leta 1472 dalje namesto skupščine meščanov in je 

prvotno imela predvsem funkcijo volilnega telesa 
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118. V zvezi z podeţelsko avtonomijo, kako se je razlikovala avtonomija sosesk od avtonomije v 

okviru deţelskih sodišč? 
 

Vaščani so pripadali različnim zemljiškim gospodom, ţupani so bili podrejeni deţeljskim sodiščem kot 

teritorarnim organom. Vaščani so urejali avtonomijo vaškega sveta. Deţelna sodišča so imeli 

zborovanja imenovano veča. 

1. Soseske (vaške skupnosti) so bile med najstarejšimi oblikami podeţelskih avtonomij. Na Slovenskem 

so jim praviloma načelovali vaški ţupani - soseske ene ali več vasi so se imenovale ţupe. Ker so 

vaščani lahko pripadali različnim zemljiškim gospodom, so bili ţupani praviloma podrejeni deţelskim 

sodiščem kot teritorialnim organom. Vaške ţupane so nekje volili vaščani, drugod pa jih je imenovalo 

nadrejeno gospostvo. Pod njihovim vodstvom so vaščani avtonomno urejali predvsem uporabo vaškega 

sveta (pašniki, senoţeti, poti, napajališča). V to vrsto avtonomije se gospostva ponavadi niso vtikala. 

 

o bogastvo odvisno od ţivinoreje → kjer majhna vloga ţiv. manj skupnega nerazdeljenega 

sveta → avtonomija šibkejša  

o na slovenskem so jim načelovali ŢUPANI in so se imenovale ŢUPE (ena ali več vasi) 

o ţupani so bili podrejeni deţelnim sodiščem, ker so vaščani pripadali različnim zemljiškim 

gospodom 

o vsebina:  

o odločanje o tistem skupnem svetu, ki ga izrabljajo za pašo in izrabo gozdov 

o kateri del obdelanega sveta v prahi → sklep vaške skupnosti 

o skupne stvari: izbor pastirja, pot do pašnikov, voda za ţivino na paši 

o kaznovanje → patrimonializacija ko zem. gospod kaznuje svoje kmete, ker imel 

izrekat kazni 

                                 → vaščani lahko sami kaznovali na zboru vaščanov (avtonomija) 

 

2. Avtonomija v okviru deţelskih sodišč: deţelska sodišča so bila za posamezna manjša ozemlja 

sodna oblast za vse neprivilegirano prebivalstvo - za teţje kazenske zadeve in za zadeve v zvezi z 

lastnino in podloţniki samega gospostva. Vsi ljudje (predvsem podloţniki) z območja posameznega 

deţelskega sodišča so se morali trikrat na leto zbrati in pod prisego prijaviti kazniva dejanja. Taka 

zborovanja so imenovali veča. Veča je bila na podeţelju sodni zbor pod predsedstvom 

deţelskosodnega gospoda. 

 

o deţelska sodišča so višjesodna oblast, ki so jo pridobili teritorialni gospodje 

o za vse neprivlegirano prebivalstvo 

o za teţje kazenske zadeve – krvno sodstvo (najraje premoţenjske kazni) 

o delovanje kot nadaljevanje zborov/več:  

- zbor ne sme odločati o teţjih zadevah brez kraljevega poslanca in grofa namesto 

teh dveh se pojavi deţelski gospod → patrimonializacija 
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- fr. kapitular →  (privilegija za Kranjsko in Koroško iz l. 1338) z zgrozitvijo s kaznijo 

zahteva naj se vsi ljudje (podloţniki) z območja posameznega sodišča 3 x na leto zberejo in 

pod prisego izpovedo vse škodljivo in nesojeno v deţeli in prijavijo KD 

- kazen v pristojnosti zbora  → oţje telo PRAVDA pod vodstvom gospoda ali nj. 

predstavnika = deţ. sodnika (pravda iz 1. ţupana → ŢUPANSKA PRAVDA in iz 2. dobrih 

ljudi =DVANASTIJA) 
 

o preko deţ. sodišč gospodje nadzor, a tudi on pod nadzorom → javnost 

o sodelovanje z javnostjo → na sodiščih sprejemali NAPOTILA – ugotavljanje običajnega pr. 

ali zakonodajna poteza (kako bi bilo potrebno koga kaznovat) 

o v praksi kaznovali po svoje po lastnem navdihu (če niso vedeli kako pogledali nazaj v 

spise iz zg.) 

o kazenskopravna funkcija glavna ne pa edina zadeva 

o tudi civilni spori: če dva podloţnika pod različnim gospodom o tem lahko odločali na deţ. 

sodišču 

 

 

 
119. Na kratko pojasnite avtonomijo Beneških Slovencev. 

 
Avtonomija Beneških Slovencev (imeli so veliko avtonomijo): med njimi so imeli posebej veliko 

avtonomijo Nadiški Slovenci, ki so ţiveli v landarski in mjerski dolini (še danes slovenskih). V imenu 

patriarha je to pokrajino upravljal gastald. Gastald je za patriarhove kmete in vasi predsedoval 

posebnemu sodišču (sestavljenemu za vsako izmed dolin) iz “dekanov” (prvotno ţupanov) - to sodišče 

je bilo obenem višje in niţje vrste. 

 

Vsaka vas ali skupina vasi je imela svojo avtonomijo pod vaškim jurisdicentom ali pod gastaldom. Vasi 

je načeloval dekan, ki je bil izbran na različne načine (ponekod voljen). Vaški organi so urejali notranje 

zadeve vasi (predvsem v zvezi s skupnim zemljiščem). Za zadeve cele doline so se zbrali dekani te 

doline (pod vodstvom velikega dekana) na sestanku, ki se je imenoval arengo. Za skupne zadeve obeh 

dolin pa so se zbrali dekani obeh dolin na zdruţeni arengo. 

 

Pri tej avtonomiji je najbolj svojevrstna zgodnja ločitev uprave od sodstva in tristopenjska organizacija 

dekanske ureditve. Kmetje obeh dolin so bili sicer podloţniki različnih gospostev - toda ne glede na to 

so imeli do beneške republike vsi enake dolţnosti glede varovanja cestnih prelazov proti habsburškim 

ozemljem in vzdrţevanja cest. 

 
120. Na kaj se je nanašal Vinodolski zakon? Na kratko opišite. 
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Na kolektivno odgovornost za delikte. Če koga ubijejo in storilca ne najdejo, v tem istem kraju plačajo 

vsi krivnino. 

 
VINODOLSKI ZAKON (zapis slovanskega pr. 1288) 

 do zapisa je prišlo, ker so se spremenili knezi 

 el. starega pr.:KOLEKTIVNA ODGOVORNOST za delikte (če nekoga ubijejo in storilca ne najdejo, v 

tem istem kraju vsi plačajo krvnino) 

 PRISTAV (adjunkt) kot uradni osebi javnega zaupanja, postavljen je s kneţevim pristankom. 

Zastopal je sodni zbor in ugotavljal pravno pomembne okoliščine = ţivi zapisnik. Pobira globe in dobi 2% 

globe.  Njegovo izpoved je bilo mogoče izpodbijati s 3 pričami → če krivo priča izgubi naslov pristava 

 
121. Kaj so vsebovale gorske bukve? Zakaj so izjemno pomemben del slovenske pravne 

zgodovine?  
 

Kot gorske bukve označujemo v nemščini zapisani zakon, ki je bil izdal leta 1543 za Štajersko in ki je v 

tej deţeli urejal pravna razmerja v zvezi z gorskopravnimi zemljišči. Za gorskopravna zemljišča je na 

Štajerskem, na Kranjskem in tudi ponekod na Koroškem veljala posebna vrsta zajma: po gorskem pravu 

(Bergrecht). 

 

Pomen gorskega prava je zlasti v tem, da nam: 

- prevod gorskih bukev v slovenščino sporoča precej izvirne slovenske pravne terminologije 

- priredbe gorskih bukev, kolikor vsebinsko odstopajo od izvirnika, izpričujejo spremembe, ki so 

nastale po običajnem pravu 

- zapisniki gorskih pravd ohranjajo veliko prakse, ki sloni na običajnem pravu 

- sam obstoj gorskih pravd dokazuje aktivnost slovenskega ljudstva pri razvoju prava 

 

Gorsko pravo je najbolj raziskano področje slovenske pravne zgodovine. 

 

 
 

NOVI VEK 
 

ZGODNJA MODERNA DRŢAVA 
 
122. Pojasnite pojav stanovsko-monarhičnega dualizma za razvoj parlamentarizma? Kaj je bil 

tedaj glavni predmet diskusije v tem okviru? 
 

Deţelni zbori so bili po sodnih druga stopnja v razvoju deţelne avtonomije. V deţelnih zborih je imelo 

odločilno vlogo plemstvo. V njihovih postopkih se pojavijo elementi poznejšega parlamentizma: 

x načelo reprezentacije 



49 
 

x odobravanja davkov 

x večinsko načelo pri glasovanju 

 

123. Na kratko pojasnite pojem komornega premoţenja in komornega davka. 
 

Sprva deţelnokneţji aparat ni potreboval denarja, saj je za vdrţevanje dvora najprej zadoščalo komorno 

premoţenje – to so bili denarni dohodki kneza oz. Premoţenje deţelnega kneza. 

 

Komorni davek je davek, ki se je mogel naloţiti le komornemu premoţenju (je dajatev za vzdrţevanje 

premoţenja deţelnega kneza) in ni davek v modernem pomenu besede. 

 

Ti neposredni davki so se nalagali deţelnokneţjim mestom, Ţidom, deţelnokneţjim agrarnim 

gospostvom in cerkvenim gospostvom pod odvetništvom deţelnega kneza. 

 

 

124. Kako je vojaška zgodovina povezana s pojavom in razvojem davkov? 
 

Po 15. st. s turškimi vpadi, plemiči prostovoljno prispevajo denar vladarju za najemniško vojsko ali svoje 

čete. Vpeljali so davek namesto vojaške sluţbe. 

Dohodki komornega premoţenja in davkov so omogočili knezom, da z najemniki vodijo samostojno 

politiko. 

 

Kdor je šel v vojsko, je bil oproščen plačila davkov (pri nas: Turški vpadi). Bila je vojaško-davčna 

avtonomija. 

 

 

 

 
125. Na kratko pojasnite davek na imenjsko rento. 

 
Imenjska renta je v denar preračunani dohodki nekega posestva, zapisanih v urbanih. Vsak je sam dal 

davčno napoved. Davčne napovedi so vpisali v imenjske knjige. 

Iment pomeni renta od ruskalnih zemljišč, ki jih je dobil gospod. 

 

126. Pojasnite razliko med staro in novo plemiško avtonomijo. 
 

Stara avtonomija je pomenila ograjno sodišče - sodna avtonomija, nova avtonomija pa ima deţelni zbor 

in davčno avtonomijo. 
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Poleg sodne plemiške avtonomije je nastala še deţelnozborna. Stanovi so z deţelnim knezom 

razpravljali o vojaških obveznostih in deţelnih davkih (kot partner, ne pod gospodovim predsedstvom). 

To pravico so izkoristili tudi za vpliv na druge javne zadeve. 

 

 
127. Na kratko pojasnite sestavo deţelnega zbora in njegov postopek v času zgodnje moderne 

drţave. 
 

Deţelni stanovi - avtonomna korporacija privilegiranih oseb v deţeli, ki pod vladarjevim vodstvom sama 

upravlja svoje zadeve ali ki jo mora vladar v določenih vladnih zadevah zaprositi za pristanek. 

 

Poleg sodne plemiške avtonomije je nastala še deţelnozborna. Stanovi so z deţelnim knezom 

razpravljali o vojaških obveznostih in deţelnih davkih (kot partner, ne pod gospodovim predsedstvom). 

To pravico so izkoristili tudi za vpliv na druge javne zadeve. 

 

DEŢELNI ZBORI 
 stara avtonimija = ograjno sodišče → sodna avtonomija 

 nova avtonomija = deţelni zbor → davčna avtonomija 

 zbori stanov, kjer odločajo o davkih 

 člani iz 3 stanov: posvetno in duhovno plemstvo in 3. stan = meščani 

 udeleţenci deţelnih zborov se pri nas razvrščajo v štiri skupine (klopi, kurije) stanov:  

x PRELATI najvišji cerkveni dostojanstveniki 

x GOSPODJE/PLEMIČI gospodje v deţeli 

x VITEZI in OPRODE (hlapci) niţje plemstvo 

x MESTA  

 člani prvih treh stanov so imeli vsak svoj glas (virilni = posamezni glasovi), mesta pa le 

po svojih zastopnikih (funkcionarji) ţupanih ali sodnikih. Ponekod je celotna mestna kurija 

imela le en glas (kurialni glas). Kakor so mestni zastopniki reprezentirali mesta, tako so 

pripadniki prvih treh stanov veljali tudi za zastopnike svojih podloţnikov. Tako lahko 

govorimo o NAČELU REPREZENTACE v deţelnih stanovih 

 Postopek deţelnega zbora: 

o Deţelni zbor  je mogel razpisati samo deţelni knez. Samolastno sestajanje se je 

štelo za upor.  

o Praviloma ga je razpisal 1x letno, lahko tudi večkrat. Z deţelnim zborom se je 

deţelni knez lahko pogajal osebno ali pa je poslal nanj deţelno-zborske 
komisarje, ki jim je za ta namen izstavil kredenčno pismo. Dal jim je tudi 

instrukcije, kako naj nastopajo oz. zastopajo stališča na zboru. Instrukcije so 

vsebovale uvodni opis splošnega zunajpolitičnega, predvsem vojaškega stanja, 

opis vladarjevih prizadevanj na teh področjih, njegove načrte za bodočnost, 
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obvezno tarnanje nad pomanjkanjem sredstev in izčrpanostjo komornega 

premoţenja. 

o Propozicija je bila vladarjev predlog, kako naj stanovi sodelujejo pri njegovih 

načrtih s četami  in denarjem. Deţelnemu zboru je predsedoval DEŢELNI 
MARŠAL. Stanovi so najprej poslušali propozicijo komisarjev, nato so se brez 

navzočnosti komisarjev o njej posvetovali in dali odgovor, ki je vseboval 

ODOBRITEV. Postopek deţelnega zbora je bil namenjen odmeri vojaške in 

davčne obveznosti. Pri pogajanju so stanovi včasih vpletli tudi druge zadeve in 

zahteve kot svoj nasprotni zahtevek za odobritev. Seznami takih zahtev se 

imenujejo GRAVAMINA. 

 

 
 
128. Pojasnite povezavo med pojavoma recepcije rimskega prava in razvojem birokracije. 

 
V moderni drţavi se lastnost organizacije še razvijajo v procesu poenotenja prava pomeni recepcija 

rimskega prava - vsi sprejemajo ista načela, vsak se je skliceval le na rimsko pravo kot veljavno pravo v 

njegovi deţeli. Kar je pripeljalo do nastanka uradništva - birokratski sitem, ki je povezano z nastankom 

kapitalizma (ker so imeli bolj kompleksa razmerja so se zatekli k recepciji rimskega prava. 

 
129. Pojasnite pojav kmečkih uporov ob koncu srednjega veka. 
 
kmečki upori – zaradi razvrednotenj denarja (posledica kapitalizma-inflacije) dajatve izgubljajo vrednost 

– plemstvo hoče to popravit s povečevanjem dajatev, ker se gosp. moč kmeta veča hočejo pridobit več 

dajatev od njih + dajatve se večajo zaradi vojn (Turki) → vsemu temu se kmetje upirajo. 

 

 

“Cuius regio, eius religio.” - Od kogar je oblast, od tega je tudi vera. 

 

Najočitnejše znamenje te krize so bili kmečki upori. Drugi izraz krize je bila protestantska reformacija 

(luteranstvo kot odpor nemškega in severnogermanskega odpora proti Rimu in cvinglijanstvo). Pojavilo 

se je tudi preganjanje čarovnic. 

 

 
130. Na kratko pojasnite razvoj kmečkih zajmov v 16. stoletju (glede na nove gospodarske 

razmere). 
 
POLOŢAJ KMETOV 

Na splošno bolj ali manj svobodni → pojavi se skupina svobodniki – kmetje ki kupovali zemljo. V Vz EU 

pa se nj. poloţaj poslabša. V Ne se zgodi druga nesvoboda. 
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Do konca sr. veka se poloţaj kmetov dokaj izenači obdrţijo se 3 vrste zajmov po trajanju: 

1. PROSTA SAJA je bila najbolj neugodna oblika kmečkega zajma, pri kateri je zemljiški gospod kmeta 

prosto nasajal ali odsajal s kmetije 

 

2. MITNE/ZAKUPNE KMETIJE z običajem se razvilo, da so kmetije prevzeli kmetovi dediči, čeprav to 

ni deden zajm. Dedič je moral plačati ob prevzemu lastništva majhno dajatev PRIMŠČINO ali MITO 
(primščina je bila dajatev ob spremembi lastnika) 
 

3. KUPNE KMETIJE uţivalec z njimi prosto razpolagal, ta kmetija je bila dedna (dominum utile). V 16. 

st. je deţelni knez poskušal dobiti dohodek s prodajo mitnih kmetij v kupne, ker tu primščina bistveno 

večja. Odplačna sprememba mitnih kmetij v kupne se imenuje PREVEDBA (gre za pridobitev vira 

dohodka za deţ. kneza, ker ja primščina od kupnih kmetij višja kot od mitnih). Kmet je v prevedbi videl 

nepotreben strošek in se ji je upiral. Tako je bilo ob vseh poskusih prevedbe. Glavni poskus prevedbe pa 

se je končal s kmečkim uporom (1573). Deţelni knez je moral popustiti. 

Kupne kmetije (kmetije po kupnem pravu) so bolj razvita oblika kmečkih zajmov. Take kmetije je njihov 

uţivalec lahko prodajal. Na njih je veljalo polno dedno nasledstvo. 

 
PREVEDBA: 

x 1. prevedba => na lastnih gospostvih deţelnega kneza Æ povečanje dohodkov 

x 2. prevedba => na vseh zemljiških gospostvih Æ posredno naj bi se povečala davčna 

moč kneza 

 
Novi vek prinese povečanje bremen:  

x povečanje tlake za uporabo na pristavi ali odkup tlake 

x izrekanje denarnih glob  

x delna pritegnitev kmečke zemlje k pristavam. 

 

Na slovenskem so nekontrolirano povečanje bremen vendarle ovirali urbarji, nevarnost kmečkih uporov 

in čedalje večja moţnost, da se spori med gospodom in kmeti prenesejo pred deţelno kneţje organe. 

 
131. Na kratko navedite in opišite kakšen zakonodajni vir iz obdobja zgodnje moderne drţave 

(16. stoletje).    
 
POSTAVE GORIŠKE GROFIJE (Constitutiones Comitatus Goritiae) 1560 

Goriška grofija se je kot ozemlje goriških grofov razvila v deţelo in izločila iz nekdanje Furlanske krajine. 

Po izumrtju zadnje veje Goriških grofov (1500) so Goriško dobili Habzburţani. V zvezi s tem je bil 

sestavljen obseţen urbar, ki vsebuje zapise lokalnega običajnega prava (okrog leta 1500). 

Sredi 16. stol. so se začele priprave za obseţnejšo uzakonitev goriškega prava. Osnutek je bil 

uzakonjen 1650 kot Constitutiones Comitatur Goritiae. Kasneje (1604) so bile konstitucije novelirane 
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(=spremenjene in dopolnjene) in so izšle v tisku. Konstitucije vsebujejo zakupe, ki so vsakomur dostopni 

(svobodni, dedni) in zakupe, ki so omejeni na kmete (prosti ali podloţni). Njihova skupna lastnost je, da 

so obojestransko odpovedljivi, vendar kmeta ni mogoče odstraniti z zemljišča, če je 40 let izpolnjeval 

svoje obveznosti. 

Kolonat je kratkoročen, odpovedljiv zakup, pri katerem dobi zakupnik stanovanje, orodje in zemljo v 

obdelavo. Zakupodajalcu mora oddajati del določenih vrst pridelkov (pogosto �). Kolonat je bil v 

Sloveniji dokončno odpravljen po osvoboditvi 1947, v Italiji pa je še danes zelo razširjen. 

 
 
 
132. Pojasnite pojem zemljiške odveze. 
 
Zemljiška odveza: Avstrijski drţavni zbor je 6. septembra 1848 sprejel načelni sklep o zemljiški odvezi 

(to je o odpravi fevdalnih razmerij), ki ga je cesar naslednji dan sankcioniral. Marčni revoluciji bi 

ustrezala odprava bremen brez odškodnine nekdanjim zemljiškim gospodom, vendar za zahteva v 

ustavodajnem drţavnem zboru ni prodrla. 

 

Uveljavila so se naslednja načela: 

� vsa kmečka bremena, ki so jih bili podloţniki dolţni fevdalnim gospodom, ker so ti izvrševali javne 

funkcije in izrazito osebna bremena (npr. dajatve gostačev) so bila odpravljena brez odškodnine 

� izrazito podloţniška bremena so preračunali v denarno vrednost (postopek so izvedle komisije za 

zemljiško odvezo): 1/3 so jih odpisali (šteli so jih za pavšalni davek), 1/3 je moral zavezanec plačati v 

20 letih, 1/3 je zemljiškemu gospodu plačala drţava. 

� razne pašne, gozdne in podobne pravice upravičencev so v prejšnjem času pod vplivom občega 

prava obveljale kot zemljiške sluţnosti. Patent o zemljiški odvezi je načeloma predvideval odpravo ali 

regulacijo takih pravic. 

� z zemljiško odvezo je kmet med drugim dobil večje moţnosti za razpolaganje z zemljo - obenem pa 

je bil prepuščen sam sebi v gospodarskem tekmovanju (poleg odškodnine za zemljiško odvezo je 

nosil še teţka davčna bremena). Ponekod so se kmetije le steţka obdrţale, posamezni kmetje so 

morali odprodajati zemljo, precej je bilo prisilnih draţb in čedalje več zadolţevanja kmetov pri 

oderuhih (pozneje pa v denarnih zavodih, ki so deloma nastali z namenom, da bi kmete rešili 

oderuhov). Industrializacija je le počasi napredovala, preseţek agrarnega prebivalstva brez pravih 

moţnosti za preţivljanje je bil precejšen. Tako je rasla proletarizacija kmečkega prebivalstva. Del 

preseţka prebivalstva se je izseljeval v Ameriko, največ v ZDA. 

 
133. Robotni patenti. 
 
Patent, ki je omejeval tlako. 
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Robotni patent v fevdalizmu zakon, s katerim je bila leta 1778 za Štajersko in Koroško, leta 1782 pa za 

Kranjsko določena največja dovoljena tlaka glede na velikost posestva. Omejil je tlako na 3 dni v tednu. 

 
134. Patent o odpravi nesvobode. 
 
Odprava nesvobode - kmetje so lahko zapuščali zemljo, izbirali poklic, se prosto ţenili… 

Pravno varstvo podloţnikov - postavili so podloţniškega odvetnika (2 patenta: patent o podloţniškem 

postopku v podloţniških zadevah in podloţniški kazenski patent). 

 

Patent o odpravi svobode (1781) za česte (?) deţele izda Joţef II. Prosta moţnost ţenitve, prostost 

gibanja, prosta izbira poklica, moţnost zapustiti kmetijo, odprava sluţbe v gospodarjevi hiši=> odprava 

osebne odvisnosti. 

 

 

 

 

 

 

 
135. Pojasnite naslednje pojme: urbar, imenjska knjiga, kataster in zemljiška knjiga. 
 

Urbarji so vsebovali seznam dohodkov zemljiškega gospoda od podloţnika 

 

Imenjska knjiga je popis zemljiških gospostev dohodkov od podloţnikov za davčne namene 

 

Kataster je bil namenjen za popis podatkov o lastništvu nad zemljišči za davčne namene 

 

Zemljiška knjiga pa za stvarne namene. 

 
136. Razvoj katastra. 
 
Joţef II. je načrtoval reformo obremenitve zemljišč, ki je izhajala iz fiziokratskega načela, naj samo 

zemlja vzdrţuje potrebe drţave. Zato je dal popisati in izmeriti (ne pa tudi zarisati) zemljišča ter ugotoviti 

kulturo in donosnost. Po večletnih pripravah je nastal JOŢEFINSKI KATASTER. Od ugotovljenega (in v 

denar preračunanega) donosa naj bi kmetu ostalo 70%, za fevdna bremena naj bi šlo največ 17,77%, 

drţava pa naj bi dobila 12,22%. Plemstvo je proti taki določitvi fevdalnih bremen ostro reagiralo. Cesar 

je kmalu po razglasitvi te ureditve umrl, njegov naslednik pa jo je moral takoj odpraviti. Vendar kataster 

ni izgubil vsega svojega pomena. Na njegovi podlagi je Avstrija uvedla novo obliko zemljarine, Francozi 

pa so ga uporabljali v Ilirskih provincah. 
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Šele franciscejski kataster je bil uporaben za zemljiško knjiţne namene. Podlago za tako preureditev 

zemljiške knjige je dal Zakon o zemljiški knjigi iz l. 1871, ki so mu sledili še deţelni zakoni. Od tedaj 

zemljiške knjige imajo kopijo katastrske mape, kar pa je omogočeno, da so v zemljiški knjigi 

nepremičnini opisovali s parcelno številko. 

 
137. Razvoj zemljiške knjige. 
 
RAZVOJ ZEMLJIŠKE KNJIGE 

 izpopolnjene zbirke listin o nepremičninskem prometu 

 zbirali razne listine, tudi sodbe in pogodbe, ki so zadevale plemiško posest na enem mestu (vodenje 

zemljiških knjig glede na druţbeni poloţaj lastnikov → zbirka listin za dominikalna zemljišča) 

 začnejo zbirati tudi zasebne pravne listine. Take zbirke listin so veljale za "DEŢELNO DESKO"(to je 

predhodnica zem. knjige) do 1832 Æ za domicialna zemljišča 

 Pomen zemljiške knjige je ta zbirka dobila, ko je postala javno dostopna in da neizkazane pogodbe 

niso mogle veljati proti tistemu, ki se je zanesel na to zbirko (načela deske: javnost in vpisnost – kar ni 

zapisano ne velja) 

 Varstvo prometa z nepremičninami 

 Tudi na slovenskem deţelna deska ni bila nič drugega kot kronološka zbirka listin, ki so jo vezali v 

več vzporednih serijah.  

 Na slovenskem smo poznali deţelno desko za plemiška zemljišča, kranjsko zemljiško knjigo za 

podloţniška zemljišča in zemljiško knjigo svobodnikov 

 

Švabsko zrcalo – ob nakupu nepremičnine je bilo treba sestaviti listino, da se je ugotovilo, ali je bil 

plačan davek – večja pravna varnost. 

  

 1833 so z razširitvijo indeksov uvedli vloţke. Zbirka listin je ostala, poleg nje pa so vodili še GLAVNO 
KNJIGO v kateri je bil za vsak zemljiški kompleks odmerjen prostor, kamor naj bi se pregledno, v koloni 

vpisovali podatki o lastnini in bremenih. 

 za en kompleks vnaprej pribliţno rezerviran prostor v knjigi je en vloţek. Za informacijo o zemljišču je 

bilo dovolj pogledati podatke na vloţku. Po marčni revoluciji so l. 1851 prenesli vodstvo knjig, razen 

deţelne deske, na okrajna sodišča. Slabost te knjige je slab opis nepremičnine. To se je izboljšalo s 

povezavo zemljiške knjige s katastrom.  

 KATASTER se razlikuje od zemljiške knjige. Kataster je sestavljen za davčne namene (imenjska 

knjiga - terezijanski kataster, joţefinski kataster, franciscejski kataster), zemljiška knjiga pa zaradi 

varnosti prometa z nepremičninami. Kot tretji pojem je treba razlikovati urbarje. 

 Urbarji so seznami dohodkov zemljiškega gospoda od podloţnikov. Šele FRANCISCEJSKI 
KATASTER je bil uporaben za zemljiško knjiţne namene. Podlago za tako preureditev zemljiške knjige 

je dal Zakon o zemljiški knjigi iz l. 1871, ki so mu sledili še deţelni zakoni. Od tedaj zemljiške knjige 

imajo kopijo katastrske mape, kar pa je omogočeno, da so v zemljiški knjigi nepremičnini opisovali s 

parcelno številko 



56 
 

 

 1870 nastala MODERNA ZEM. KNJIGA (poleg zbirke listin)  

x izhodišče ni več kompleks zemljišč ampak lastnik  

x v eni katastrski občini vse nepremičnine načeloma spadajo v en vloţek 

x vloţki razdeljeni na: 

                           a – popis vloţka (katere parcele spadajo vanj) 

                           b – lastninski list (podatki o lastniku, se navajajo spremembe lastnika in nj. omejitve) 

                           c – bremenski list (zem. sluţnost + vpisi hipotek) 

x iz treh delov: 

o glavna knjiga - vsebuje vloţke  po tekočih št. nastanka (vodi se za vsako katastrsko 

občino) 

o zbirka listin, ki se vodi kronološko za vse katastrske občine enega sodišča 

o uradna kopija katastrske mape (novost z Joţefinskim katastrom - laţja ID nepremičnin) 

 
138. Pojasnite pojma komorni davek in imenjski davek iz obdobja zgodnje moderne drţave. 
 
Komorni davek - davek naloţen na komorno premoţenje - se je nalagal deţelnokneţjim mestom, 

Ţidom, deţelnokneţjim agrarnim gospostvom (domenam) in cerkvenim gospostvom pod odvetništvom 

deţelnega kneza (cerkvene osebe niso imele vojaške obveznosti kot drugi fevdalci). 

 

Odkar so nastale deţele, je deţelni plemič moral braniti deţelo, praviloma kot jezdec (če je bilo 

potrebno, so se morali kmetje pridruţiti kot pešci). Obramba pa se je izvedla samo ob neposredni 

nevarnosti in se je čim prej razšla. Plemstvo je zato še dolgo imelo davčno prostost. Razvil se je 

najemniški vojaški sistem. Dohodki komornega premoţenja in komorni davki so omogočali knezom, da 

vodijo samostojno politiko z najemniki in se po potrebi vojskujejo (ne da bi bili vezani na pomoč 

plemstva).  

 

Turški napadi so zahtevali pripravljenost vojske daljši čas in izven doma, kar pa stara vojaška obrambna 

dolţnost plemstva ni omogočala. V takih situacijah je deţelno plemstvo odobrilo denarno pomoč za 

najetje najemnikov ali osebno postavilo kak kontingent ali plačalo nekaj najemnikov ali stopilo v sluţbo 

kot najemnik (odvisno od okoliščin posameznega primera). Deţelni knez je imel rajši najemnike kot 

fevdne ali deţelne čete (z njimi je laţje razpolagal, modernejša taktika, daljša pripravljenost), pa tudi 

deţelni plemiči so rajši poslali denar namesto čet. 

 
Davek na imenjsko rento (imetje) - dohodek zemljiškega gospostva od podloţnikov, zapisan v urbarjih 

in preračunan v denar.  

 
139. Pojasnite pomen razvoja birokratskega aparata v obdobju absolutizma 
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Uveljavljanje enotne in izključne oblasti, zgodnja ločitev sodstva in uprave, odprava skoraj vseh 

avtonomij. 

 

Absolutizem prinese oblikovanje enotnih drţav, uveljavlja se enotno pravo – zato je pomembna 

izgradnja birokratskega aparata katerega sestavljajo uradniki, ki so šolani v duhu rimskega prava. 

 
140. Zakaj je bilo rimsko pravo pomembno za razvoj moderne evropske kontinentalne drţave? 

 
Do recepcije rimskega prava je prišlo zaradi vedno bolj zapletenih pravnih razmerij (razmah poslovnega 

prometa / trgovine, manufakture) – presojajo po pravilih rimskega prava. 

 

Recepcija rimskega prava je dala temelje današnjim premoţenjskim pravom. Bila je posledica razvoja 

blagovnodenarnega gospodarstva, je pa tudi pospešila nadaljnji razvoj tega gospodarstva in s tem 

kapitalističnih gospodarskih oblik. Odprla je široke moţnosti za vstop pravnikov v razne organe, ki so 

izvajali oblast v drţavi. 

 

141. Naštejte in opišite vsaj tri pravno-politične doseţke razsvetljenega absolutizma v 
habsburški monarhiji. 

 

x oţivitev pojma enotne drţavne zakonodaje, v kateri je bila odločilna volja zakonodajalca 

x poloţitev temeljev za upravne in sodne okoliše (ločitev sodstva od uprave) 

x oslabitev plemstva v razmerju do drţave 

 

 

142. Pojasnite pomen naravnopravne šole v obdobju razsvetljenstva. 
 
naravnopravna šola - racionalizem se je na pravnem področju izraţal v nazorih naravnopravne šole, 

posebej od Joţefa II. dalje so se v zakonodaji do marčne revolucije radi sklicevali na naravno pravo. 

prevladujoča pr. teorija je naravnopravna teorija, ki je nasprotnik absolutizma – kritizira fevdalizem saj je 

nj. gl. merilo pravičnost. Sklicujejo se na razum, ne več na pozitivno pr., ki ga podpira fevdalizem. Prej je 

slonelo na boţjem pravu a zaradi vojn sedaj na razumu. Grotius še verjame v boţji izvor, sprašuje pa se 

ali lahko najdemo tako pravo, ki bi veljalo tudi če ne bi bilo boga → iz te ideje razvoj naravnega prava. 

 

Razsvetljenska ideja o prepovedi mnogoţenstva in vloga šolanih pravnikov/kodifikatorjev + recepirali so 

rimsko pravo 

 
143. Razvoj vojaške in davčne zgodovine. 
 
Deţelni gospod (deţelni knez) je moral zbrati vojsko zoper Turke - to pa je dolgo trajalo, zato so 

gospodje najeli najemniško vojsko (plačati). Gospod je imel dohodke le iz svojega posestva (komorno 
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premoţenje). Kmetje so raje plačevali davek, kot da bi šli v vojsko. Tudi plemiči so raje ostali doma in 

dali denar knezu – prehod iz plemiške na najemniško vojsko. 

Plemiči so imeli dolţnost vojaške obrambe, zato so bili prosti davkov. Davčna prostost plemstva je 

veljala za osebe in premoţenje (vsa zemljišča, gospostva in podloţnike v plemiških rokah) ter je bila 

utrjena s stanovskimi privilegiji. Sodstvo je bilo povezano z gospostvi (praviloma je bilo kolegijsko in 

ustno) - svoje stroške je sámo krilo ali pa je bilo celo dobičkonosno. Novi deţelnokneţji aparat teoretično 

ni potreboval denarja in za vzdrţevanje dvora je v začetku zadoščalo komorno premoţenje. Kasneje 

komorno premoţenje za vojsko ni več zadoščalo, zato so obdavčili tudi plemstvo, ki je bilo prej davčno 

prosto Æ oblikuje se nova deţelnozborna avtonomija Æ plemstvo si samo odmeri davke. 

 

Razvil se je najemniški vojaški sistem (dohodki iz komornega premoţenja + davki) = vodijo samostojno 

politiko 

Davek na imenjsko rento - dohodek zemljiškega gospoda od podloţnikov, zapisan v urbanih in 

preračunan v denar. 

 

Kdor je šel v vojsko, je bil oproščen plačila davkov (pri nas: Turški vpadi). Bila je vojaško-davčna 

avtonomija. 

 

 
144. Davek na imenjsko rento + imenjske knjige. 
Davek na imenjsko rento (imetje) - dohodek zemljiškega gospostva od podloţnikov, zapisan v urbarjih in 

preračunan v denar. Plemičevo gmotno moč so namreč ocenjevali po dohodkih, ki jih je imel od svojih 

podloţnikov. Renta - izračun kmečkih obveznosti v urbarjih - prvih davčnih knjigah. Imenjska renta - v 

denar preračunani dohodki nekega posestva, zapisanih v urbarjih. Vsak je sam dal davčno napoved in 

to zelo natančno. Davčne napovedi so vpisali v imenjske knjige (prvi davčni kataster pri nas – ne gre za 

zametek zemljiškega katastra!). 

V imenjski knjigi se pojavi nov sloj, ki kupuje zemljišča Æ svobodniki => kmetje, ki so denar vlagali v 

zemljiška gospostva – glede teh gospostev so bili svobodni. 

 
 
145. Stara in nova plemiška avtonomija – deţelnozborska avtonomija. 
 

 stara avtonimija = ograjno sodišče → sodna avtonomija 

 nova avtonomija = deţelni zbor → davčna avtonomija 

 zbori stanov, kjer odločajo o davkih 

 člani iz 3 stanov: posvetno in duhovno plemstvo in 3. stan = meščani 

 udeleţenci deţelnih zborov se pri nas razvrščajo v štiri skupine (klopi, kurije) stanov:  

x PRELATI najvišji cerkveni dostojanstveniki 

x GOSPODJE/PLEMIČI gospodje v deţeli 

x VITEZI in OPRODE (hlapci) niţje plemstvo 
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x MESTA  

 člani prvih treh stanov so imeli vsak svoj glas (virilni = posamezni glasovi), mesta pa le 

po svojih zastopnikih (funkcionarji) ţupanih ali sodnikih. Ponekod je celotna mestna kurija 

imela le en glas (kurialni glas). Kakor so mestni zastopniki reprezentirali mesta, tako so 

pripadniki prvih treh stanov veljali tudi za zastopnike svojih podloţnikov. Tako lahko 

govorimo o NAČELU REPREZENTACE v deţelnih stanovih 

 Postopek deţelnega zbora: 

o Deţelni zbor  je mogel razpisati samo deţelni knez. Samolastno sestajanje se je 

štelo za upor.  

o Praviloma ga je razpisal 1x letno, lahko tudi večkrat. Z deţelnim zborom se je 

deţelni knez lahko pogajal osebno ali pa je poslal nanj deţelno-zborske 
komisarje, ki jim je za ta namen izstavil kredenčno pismo. Dal jim je tudi 

instrukcije, kako naj nastopajo oz. zastopajo stališča na zboru. Instrukcije so 

vsebovale uvodni opis splošnega zunajpolitičnega, predvsem vojaškega stanja, 

opis vladarjevih prizadevanj na teh področjih, njegove načrte za bodočnost, 

obvezno tarnanje nad pomanjkanjem sredstev in izčrpanostjo komornega 

premoţenja. 

o Propozicija je bila vladarjev predlog, kako naj stanovi sodelujejo pri njegovih 

načrtih s četami  in denarjem. Deţelnemu zboru je predsedoval DEŢELNI 
MARŠAL. Stanovi so najprej poslušali propozicijo komisarjev, nato so se brez 

navzočnosti komisarjev o njej posvetovali in dali odgovor, ki je vseboval 

ODOBRITEV. Postopek deţelnega zbora je bil namenjen odmeri vojaške in 

davčne obveznosti. Pri pogajanju so stanovi včasih vpletli tudi druge zadeve in 

zahteve kot svoj nasprotni zahtevek za odobritev. Seznami takih zahtev se 

imenujejo GRAVAMINA. 

 
146. Postopki deţelnih zborov. 
 
Ko je knez rabil denar, je sklical deţelni zbor. Knez je svojim zastopnikom dal kredenčno pismo 

(CREDERE - poveriti) - pooblastilo in tajne instrukcije (navodila), kako naj se pogajajo. Instrukcije so 

vsebovale propozicijo. V pogajanjih z vladarjem so plemiči dobili tudi marsikakšen privilegij. Na deţelni 

zbor ljudje niso radi šli (obveznost). Začetek nekega parlamentarizma. Reprezentanca, večinsko načelo 

pri glasovanju. 

 

Deţelni zbor je lahko sklical le deţelni knez, praviloma 1 x letno (svobodno je izbral čas sestanka). 

Samolastno sestajanje na deţelne zbore je štelo za upor. Ob izrednih ovirah in davčnih recesij lahko po 

več let ni prišlo do deţelnega zbora. Če so stanovi ovirali davčno odobritev ali če je nastopila 

nepredvidena sila, je deţelni knez lahko sklical zbor večkrat v enem letu. 
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Z deţelnim zborom se je knez pogajal osebno ali pa je nanj poslal svoje “deţelnozborske komisarje”, ki 

jim je dal pooblastilo - kredenčno pismo. Obenem jim je dal obseţna pisna navodila (instrukcije) - kako 

naj postopajo, kaj naj govorijo in na kaj lahko pristanejo. Instrukcije so vsebovale tudi propozicijo - 

vladarjev predlog, v kakšni obliki in meri naj stanovi sodelujejo pri njegovih načrtih s četami in denarjem. 

 

Deţelni knez je v svoji propoziciji postavil mnogo višjo zahtevo od pričakovane odobritve, zato so zbori 

potekali v znamenju mešetarjenja, pri čemer je vsaka stranka večkrat ţe vnaprej vedela, kje se bosta 

pribliţno sešli. Tudi pogajanja o višini odobritev so med stanovi in komisarji praviloma potekala pismeno. 

Stanovi so sestavili “odgovor”, nato so komisarji dali repliko, stanovi dupliko itd. do končne odobritve. 

 

Deţelnemu zboru je predsedoval eden izmed deţelnih dostojanstvenikov (praviloma deţelni maršal). 

Najprej so poslušali propozicijo komisarjev, nato so se brez navzočnosti komisarjev o njej posvetovali. 

Če so jo sprejeli, so sestavili svoj odgovor, ki je vseboval odobritev in ga izročili komisarjem. Če je 

deţelni knez z deţelnozborsko resolucijo sprejel odobritev, se je sklep objavil kot obvezen v 

deţelnozborski publikaciji. Če stanovi niso ustregli niti minimalnim zahtevam, ki jih je dal deţelni knez, 

se je deţelni zbor “razbil” - nato ga je knez v kratkem ponovno sklical in ga skliceval toliko časa, dokler 

ni prišlo do neke sporazumne rešitve. 

 
Pomen deţelnih zborov: sčasoma so bili druga stopnja v razvoju deţelne avtonomije (prva je bila 

sodna). V njih je skoraj povsod po Evropi imelo odločilno besedo plemstvo. V njihovih postopkih so se 

pojavili nekateri elementi poznejšega parlamentarizma. Vendar pa niso imeli splošne zakonodajne 

pravice in tudi vladarji s stanovi niso delili vladarskih pravic ali celo suverenosti. 

 
147. Stanovsko članstvo v deţelnih zborih. 
 

x člani iz 3 stanov: posvetno in duhovno plemstvo in 3. stan = meščani 

x udeleţenci deţelnih zborov se pri nas razvrščajo v štiri skupine (klopi, kurije) stanov:  

x PRELATI najvišji cerkveni dostojanstveniki 

x GOSPODJE/PLEMIČI gospodje v deţeli 

x VITEZI in OPRODE (hlapci) niţje plemstvo 

x MESTA  

 
148. Meščani – načelo reprezentance v deţelnih zborih. 
 

člani prvih treh stanov so imeli vsak svoj glas (virilni = posamezni glasovi), mesta pa le po svojih 

zastopnikih (funkcionarji) ţupanih ali sodnikih. Ponekod je celotna mestna kurija imela le en glas 

(kurialni glas). Kakor so mestni zastopniki reprezentirali mesta, tako so pripadniki prvih treh stanov 

veljali tudi za zastopnike svojih podloţnikov. Tako lahko govorimo o načelu REPREZENTACE v 

deţelnih stanovih 
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149. Deţelni – drţavni zbori. Angleški parlament (najprej sodišče v FRA). 
 
DRŢAVNI ZBORI (zbori knezov – največjih magnatov v D) 

x V drţavnem zboru cesarstva (Francija, Španija, Habsburške deţele) so jedro sestavljali deţelni 

knezi. 

x Drţ. zbori sestavljeni iz predstavnikov raznih deţel so bili precej redek pojav (Fr) ali pa jih sploh ni 

bilo 

x Drugače je bilo v Angliji - tu so na vladarjevem sedeţu imeli drţavne zbore visokega plemstva 

(house of lords) in zastopnikov regionalnih zborov niţjega plemstva (house of commons) 

 
150. Recepcija rimskega prava in začetki birokracije (uradništvo). 
 
Začetki birokratskega aparata se šteje kot ustanovitev komornega sodišča. VICEDOM - začne se 

razvijati na komornem premoţenju, kjer uradnik pobira dajatve, pritoţbe - to je vicedom. 

zaradi konfliktov med vladarjem in plemstvom se opira na nov sloj - uradnike. 

leta 1945 je bil vpliv rimskega prava institucioniran z ustanovitvijo nemškega komornega sodišča, v 

katerem je morala biti polovica prisednikov iz vrst doktorjev prava, ki so bili nosilci recepcije rimskega 

prava. 

 

151. Tripartit. 
 
trodelni zbornik običajnega prava Ogrskega kraljestva (sestavljen kot zakonski osnutek). Vseboval je na 

Ogrskem veljavno pravo, ki je bilo malo pod vplivom recepcije rimskega prava. Ima uvod (prolog) in tri 

dele. Prvi del (personae) ureja plemiški poloţaj, drugi (res) obsega vire in proces, tretji (actiones) pa 

predvsem razna partikularna prava. Tripartit je bil namenjen uzakonitvi. Potrdila sta ga ţe drţavni zbor 

in ogrski kralj, vendar pa zaradi odpora višjega plemstva ni dobil drţavnega pečata in zato ni imel 

zakonske moči. Kljub temu pa se je v naslednjih stoletjih Tripartit uporabljal v praksi na Ogrskem in na 

Hrvaškem. 

 

 

 

 
152. CCG – postave goriške grofije. Kolonat. 
 

Goriška grofija se je kot ozemlje goriških grofov razvila v deţelo in izločila iz nekdanje Furlanske krajine. 

Po izumrtju zadnje veje Goriških grofov (1500) so Goriško dobili Habzburţani. V zvezi s tem je bil 

sestavljen obseţen urbar, ki vsebuje zapise lokalnega običajnega prava (okrog leta 1500). 

Sredi 16. stol. so se začele priprave za obseţnejšo uzakonitev goriškega prava. Osnutek je bil 

uzakonjen 1650 kot Constitutiones Comitatur Goritiae. Kasneje (1604) so bile konstitucije novelirane 

(=spremenjene in dopolnjene) in so izšle v tisku. Konstitucije vsebujejo zakupe, ki so vsakomur dostopni 
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(svobodni, dedni) in zakupe, ki so omejeni na kmete (prosti ali podloţni). Njihova skupna lastnost je, da 

so obojestransko odpovedljivi, vendar kmeta ni mogoče odstraniti z zemljišča, če je 40 let izpolnjeval 

svoje obveznosti. 

Kolonat je kratkoročen, odpovedljiv zakup, pri katerem dobi zakupnik stanovanje, orodje in zemljo v 

obdelavo. Zakupodajalcu mora oddajati del določenih vrst pridelkov (pogosto �). Kolonat je bil v 

Sloveniji dokončno odpravljen po osvoboditvi 1947, v Italiji pa je še danes zelo razširjen. 

 
153. Prosta saja, mitne kmetije, kupne kmetije. 
 
Do konca sr. veka se poloţaj kmetov dokaj izenači obdrţijo se 3 vrste zajmov po trajanju: 

PROSTA SAJA je bila najbolj neugodna oblika kmečkega zajma, pri kateri je zemljiški gospod kmeta 

prosto nasajal ali odsajal s kmetije 

 

MITNE/ZAKUPNE KMETIJE z običajem se razvilo, da so kmetije prevzeli kmetovi dediči, čeprav to ni 

deden zajm. Dedič je moral plačati ob prevzemu lastništva majhno dajatev PRIMŠČINO ali MITO 
(primščina je bila dajatev ob spremembi lastnika) 
 

KUPNE KMETIJE uţivalec z njimi prosto razpolagal, ta kmetija je bila dedna (dominum utile). V 16. st. 

je deţelni knez poskušal dobiti dohodek s prodajo mitnih kmetij v kupne, ker tu primščina bistveno večja. 

Odplačna sprememba mitnih kmetij v kupne se imenuje PREVEDBA (gre za pridobitev vira dohodka za 

deţ. kneza, ker ja primščina od kupnih kmetij višja kot od mitnih). Kmet je v prevedbi videl nepotreben 

strošek in se ji je upiral. Tako je bilo ob vseh poskusih prevedbe. Glavni poskus prevedbe pa se je 

končal s kmečkim uporom (1573). Deţelni knez je moral popustiti. 

Kupne kmetije (kmetije po kupnem pravu) so bolj razvita oblika kmečkih zajmov. Take kmetije je njihov 

uţivalec lahko prodajal. Na njih je veljalo polno dedno nasledstvo. 

 
 
154. Pojasnite pojem ius commune in njegovo razmerje z lokalnim pravom v obdobju srednjega 

veka. 
 

igeste), fevdalnega 

bilo nekega običaja ipd. Velja do ODZ-ja (1811 v naših deţelah)!! 

 

 
ABSOLUTIZEM 

 

155. Absolutizem – politični, pravni; reformni in konservativni. 
Absolutizem - reţim, v katerem na najvišji stopnji odloča pravno neomejena vladarjeva volja. 
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Politični absolutizem - reţim, kjer vladar še sklicuje stanove na zbore (le da ti nimajo več prejšnje 

moči), vladarjeva prevlada se kaţe na političnem področju. 

Pravni absolutizem - vladar je ţe toliko močan, da odstranjuje stare pravne oblike in sam ustvarja 

pravo (ki je vsaj deloma v nasprotju s starim). V davčnem pravu ni več odvisen od stanov, saj jih sploh 

ne sklicuje več. 

Reformni absolutizem - kadar je pravni absolutizem nosilec reform. 

Konservativni absolutizem - po francoski revoluciji in še posebej po padcu Napoleona se absolutizem 

pri kontinentalnih velesilah sprevrţe v konservativni absolutizem. 

 
 

156. Racionalizem. 
Vse je potrebno delati razumsko Na pravnem področju se je izraţal v nazorih naravnopravnih šol. 

 
157. Izgradnja drţavnega aparata (upravne enote). Centralizacija + enotna drţavna zakonodaja. 

 
Bistveni neposredni namen reform je bila okrepitev države (absolutnega monarha), predvsem v 

razmerju do drugih drţav - to pa nujno pomeni najprej okrepitev navznoter. V ospredju vseh reform stoji 

interes države. Za okrepitev drţave navzven je potrebna vojska, ta pa potrebuje ljudi in denar. Zato 

mora biti drţava navznoter čvrsto organizirana - birokratski aparat je potrebno zgraditi tudi na niţjih 

stopnjah in kolikor mogoče omejiti samovoljo plemstva. 

 

Reforme so bile izvedljive le, kjer se je vladarju posrečilo zgraditi drţavni aparat. Nastale so nekatere 

ozemeljske enote in uradi (te je do polne mere razvila šele burţoazna drţava). Od Joţefa II. dalje je bilo 

v drţavni birokraciji tudi manj korupcije kot dotlej. 

 

Vladajoči so se zavedali, da omejitve poloţaja podrejenih omejujejo tudi njihov poloţaj. Pojavijo se 

poskusi varovanja podloţnikov in njihovih pravic Æ podloţniški odvetnik (Joţe Lukman) 

 

NAČELA REFORMNEGA ABSOLUTIZMA: 

 

1) populacionizem - prizadevanje drţave po čimvečjem številu prebivalstva 

2) kameralizem - veda o drţavnih financah, kameralizem se je ukvarjal z gospodarstvom predvsem 

zaradi drţavnih interesov in potreb 

3) merkantilizem - drţava naj ima preseţek (izvoz), gospodarska moč drţave naj bi temeljila na 

mnoţinah dragih kovin; prizadevanja po zmanjšanju uvoza in povečanju izvoza, ki so 

pospeševala tudi razvoj domačih manufaktur (zmanjšali naj bi uvoz in povečali izvoz + ideja o 

izdelavi novih izdelkov npr.svile → gojitev sviloprejk s tem nastanek nekaterih mest npr. Lyon) 

4) fiziokratizem - zemlja je osnova bogastva, od nje so pobirali davke. S tem se je interes 

drţavne gospodarske politike prenesel na agrarno produkcijo/revolucijo in na njene glavne 

nosilce - podloţnike, kar je vplivalo na nastanek vrste predpisov.   
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5) racionalizem - vse je potrebno delati razumsko 

6) naravnopravna šola - racionalizem se je na pravnem področju izraţal v nazorih 

naravnopravne šole, posebej od Joţefa II. dalje so se v zakonodaji do marčne revolucije radi 

sklicevali na naravno pravo. prevladujoča pr. teorija je naravnopravna teorija, ki je nasprotnik 

absolutizma – kritizira fevdalizem saj je nj. gl. merilo pravičnost. Sklicujejo se na razum, ne več 

na pozitivno pr., ki ga podpira fevdalizem. Prej je slonelo na boţjem pravu a zaradi vojn sedaj 

na razumu. Grotius še verjame v boţji izvor, sprašuje pa se ali lahko najdemo tako pravo, ki bi 

veljalo tudi če ne bi bilo boga → iz te ideje razvoj naravnega prava 

7) sistem stalnih regimentov - vojakov niso več najemali le priloţnostno, temveč so vzdrţevali stalne 

enote; konec 18. stol. je namesto najemniškega sistema stopil sistem prisilnega novačenja (najprej v 

dosmrtno, kasneje v 7-letno vojaško sluţbo), ki je zadel predvsem socialno šibkejše plasti 

prebivalstva. 

 

 najpomembnejša pravna kompleksa, ki sta bila spremenjena v 18. st. sta izgraditev 

drţavnega aparata in reforme poloţaja kmeta 

 
ZAČETKI IN RAZVOJ BIROKRATSKEGA APARATA, 
 
Sprva se malenkostne spremembe kaţejo v spremembi teţe organov, ki neposredno podrejeni 

vladarju – vse močnejši, ostali vse šibkejši. Vladar sedaj postavi svoje uradnike (praviloma šolani 

pravniki) nasproti plemstvu.  

 

Največja ovira vladarja: 

 plačevanje uradniškega aparata (uradniki si plačajo za svojo sluţbo, kasneje dobijo 

nagrado za delo - to kasneje pritoţbe) 

 nasprotovanje vladarju s strani nj. organov (vladar lahko postavlja organe le tam kjer je 

nj. sfera) 

 

Organi oblasti, ki so se razvili v srednjeveški D: 

1. na najniţji st.:patrimonialna oblast zem. gospodov + deţelska sodišča 
2. st. deţele: deţelnokneţji (vicedom) organi, ki nadomeščajo deţ. kneza v zadevah, ki 

se tičejo komornega premoţenja tudi ograjno (za plemiče) in deţelnoglavarsko (za 

ministeriale) sodišče + stanovski organi → stanovski odbor ureja kar v pristojnosti 

stanov to je vodenje imenjske knjige za pobiranje davkov 

3.  centralni cesarski organi: kancler kot vodja cesarske pisarne + drţ. komorno 
sodišče → prodor šolanih pravnikov 

 

FORMIRANJE MANJŠIH UPRAVNIH OZEMELJSKIH ENOT 

 

1) meddeţelni organi 
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2) deţelnokneţji organi v glavnih mestih deţel 

3) kresije 

4) okraji (naborništvo, policijsko nadzorstvo, izdelava cest in katastrov) 

 
158. Meddeţelni organi (Avstrija). 

 
organi za več deţel skupaj (Gradec, Trst, Ilirske province - sedeţ v Ljubljani) so se deloma razvili iz 

vladarjevih centralnih organov (včasih so v posebnih okoliščinah zdrknili na stopnjo meddeţelnih 

organov). Ko so Štajerska, Koroška, Kranjska in Goriška 1564 prišle pod posebno vejo Habsburţanov, 

so dobile svoje centralne organe v Gradcu (ti so obstajali še potem, ko so te deţele 1619 spet prišle pod 

Dunaj in njegove centralne urade). 

Nove meddeţelne organe so ustvarili v francoskih Ilirskih provincah (na čelu guverner). Guverner je 

neposredno vodil vojaške zadeve, nad administracijo pa je imel bolj nadzorno pravico oz. funkcijo. 

Sedeţ te meddeţelne uprave je bil v Ljubljani (uprava se ni v celoti razvila). K Ilirskim provincam so 

spadali: Kranjska, Beljaško okroţje na Koroškem, avstrijska Istra z Reko in Trstom, Goriška, civilna 

Hrvaška desno od Save, 6 polkovnih ozemelj hrvaške Vojne krajine, Dalmacija z otoki, Dubrovnikom in 

Kotorjem ter del Tirolske.  

 
 so se razvili iz vladarjevih centralnih organov 
 v dobi Habsburţanov so bili taki organi za Kranjsko, Koroško, Štajersko, Goriško v 

GRADCU  
 Francozi so odpravili deţelsko in patrimonialno sodstvo, pripravljali pa so tudi odpravo 

zem. gospostev 
 po Napoleonovem padcu so Ilirske province pripadle Avstriji pod naslovom Kraljestvo Ilirije. 

Kmalu pa razpade v dve manjši upravni skupini: Ljubljansko gubernijo in Trţaško 
gubernijo 

 prav na stopnji meddeţelnih organov je prišlo do zgodnje ločitve sodstva od uprave 

(personalna ločitev). Nastala so sodišča 2. stopnje imenovana APELACIJSKA (PRIZIVNA) 
SODIŠČA - podobna vrhovnim. Slovenske deţele  so od Joţefa II. do marčne revolucije 

spadale pod apelacijsko sodišče v Celovcu. 
 
 

159. Zgodnja ločitev med sodstvom in upravo na meddeţelni stopnji (prizivna sodišča). 
 

Na stopnji meddeţelnih organov je prišlo do zgodnje ločitve sodstva od uprave (personalna ločitev). 

Nastala so sodišča 2. stopnje imenovana apelacijska (prizivna) sodišča - podobna vrhovnim. Slovenske 

deţele  so od Joţefa II. do marčne revolucije spadale pod apelacijsko sodišče v Celovcu. 

 
160. Organi na stopnji deţele: centralno vodeni : avtonomni organi. 
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Šele sredi 18.stol. se je vladarjev poloţaj toliko okrepil, da je lahko ustanavljal svoje urade na stopnji 

deţele in na niţjih stopnjah tudi zunaj komorne uprave. 

Deţelno sodišče je bilo prvo instančno sodstvo za civilne zadeve plemstva. V času Ilirskih provinc je 

namesto deţelnega sodišča deloval TRIBUNAL na sedeţu province, ki pa je obravnaval večje civilne 

spore in kazenske zadev 

Stanovska uprava deţele je z razvojem takih organov izgubila smisel. Stanovski odbori se razpuščajo, 

posamezni člani pa so imenovani kot svetniki v GUBERNIJAH. Stanovi so se zoţevali v plemiško 

avtonomijo za organizacijo vse bolj drobnih plemiških zadev (od plačevanja učitelja za sabljanje, 

vzdrţevanja stanovskega gledališča → to kasneje v pristojnosti D). 

 

 
161. Deţelno in mestno sodišče. 

 

Deţelska sodišča so prevzemala patrimonialno sodstvo. Deţelno sodišče je ostalo, zraven pa še: 1. 

okrajno, 2. okroţno in 3. apelacijsko sodišče (najvišja: Trst, Gradec). Uprava in sodstvo ločena. 

ločitev sodstva od uprave je bila izvedena na centralni in meddeţelni stopnji.  

Deţelno sodišče se je od upravnih organov ločilo še kasneje, ker niso imeli denarja za podrţavljenje 

sodstva 

 

Ločitev sodstva od uprave je bila najprej izvedena na dveh instancah - na centralni (tretji) stopnji in na 

meddeţelni, apelacijski (drugi) stopnji. Deţelno sodišče se je končno ločilo od deţelnih upravnih 

organov šele nekoliko pozneje. Pri patrimonialnih sodiščih ni bilo ločitve. Dosledno ločitev so uvedli šele 

Francozi, a pri tem ni ostalo. V nekdanjih Ilirskih provincah so Avstrijci obdrţali ločitev na višjih stopnjah 

in na prvi stopnji deţelnega obsega (mestno in deţelsko sodišče), ne pa na prvih stopnjah okrajnega 

obsega. 

 

 
162. Kresije, okraji, upravne (konskripcijske in davčne – katastrske občine). 

 
Upravna oblastva na srednji deţelni stopnji 
Absolutni monarh je imel moţnost uveljaviti svoj birokratski aparat na stopnjah, na katerih stanovi še 

niso ustvarili oblastev - med najniţjo, patrimonialno upravo in med deţelno upravo. Na tej vmesni stopnji 

je bilo treba ustvariti drţavno oblastvo, ki bi prestreglo niti, ki so vodile od stanov navzdol.  

 

Ustanovljene so bile kresije (okroţni uradi) na čelu z okroţnimi glavarji, ki so bile popolnoma neodvisne 

od navodil iz centra. Upravno območje kresije je bilo okroţje. Svojo dejavnost so kresije razširile na vsa 

glavna upravna področja, na katerih so pridobile neomejeno oblast nad starimi fevdalnimi avtonomijami, 

nadzorno pa tudi nad zemljiškimi gospostvi. 
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. Okraji so se razvili neposredno iz nabornega sistema. Bistvo tega sistema je v tem, da je vsaka 

vojaška enota imela dodeljenih nekaj manjših teritorijev, s katerih je dobivala potrebne dopolnitve. 

Temeljna dopolnjevalna enota se je imenovala kanton. V vsakem kantonu je drţava enemu 

zemljiškemu gospostvu zaupala sodelovanje pri novačenju. Če je bil kanton velik ali iz drugih razlogov, 

so ga včasih razdelili na dve ali več gospostev. Tako so nastali v obsegu kantona ali njegovega dela 

naborni okraji. Komisariatom nabornih okrajev je drţava začela nalagati še druge upravne posle, npr. 

skrb za statistiko, gradnjo cest, policijo in za izdelavo katastra. S tem so se naborni komisariati začeli 

razvijati v splošna upravna in davčno upravna oblastva. 

 

Da bi dobila potrebne statistične podatke o številu prebivalstva za namene novačenja, je drţava izvedla 

prvo štetje po starih “predjoţefovskih” farah. Naslonitev na to upravno enoto je bila praktična, ker so 

morali ţupniki voditi osnovne zapise o gibanju prebivalstva, predvsem o rojstvih. Ljudsko štetje pa so 

1771 izvedli mešani odbori oficirjev in civilnih komisarjev pod vodstvom deţelne konskripcijske komisije. 

Pri tem so ozemlje fara razdelili na manjša ozemlja (praviloma 40-50 hiš), na številne oddelke ali 

konskripcijske občine. Po štetju so dali hišam hišne številke. Števni oddelek je tako obsegal po eno 

zaokroţeno vas ali pa po več zaselkov. Mestna območja so lahko razpadla na več števnih oddelkov. 

 

Na podlagi številnih oddelkov je dal Joţef II. sestaviti seznam zemljišč za davčne namene. “Joţefinski” 

ali “Joţefov” kataster je s svojimi razmejitvami rabil za okvir pri sestavi “Francovega” (“Franciscejskega” 

po cesarju Francu). Tako so številni oddelki posamično ali po več skupaj postali davčne občine - 

katastrske občine. Praviloma niso bile upravne enote s posebnim upravnim organom. 

 
 

163. Pomen Ilirskih provinc za razvoj uprave in sodstva. Odprava patrimonialnega sodstva + 
delegirana gosposka. 

 
Nove meddeţelne organe so ustvarili v francoskih Ilirskih provincah, ki jim je stal na čelu guverner. Prav 

na stopnji meddeţelnih organov pa je prišlo do zgodnje ločitve sodstva in uprave in s tem tudi kot 

posledica njun razvoj. 

 
Deţelska sodišča se po svojem krajevnem obsegu niso ujemala z nobenim izmed upravnih ozemelj 

nove upravne organizacije. Kot sodišča za teţje kazenske zadeve so se samostojno prebila do 

francoskih časov. Tako so Francozi v Ilirskih provincah odpravili deţelska sodišča. Ker jih kasneje 

avstrijska oblast ni obnovila (kazensko sodstvo je ostalo za deţelo enotno pri novem mestnem in 

deţelnem sodišču), so le v neilirskih pokrajinah deţelska sodišča dočakala marčno revolucijo. Druga 

bistvena razlika med ilirskimi in neilirskimi deţelami je bila glede patrimonialnega sodstva, ki se v ilirskih 

deţelah prav tako ni obnovilo. 

 

Na podlagi številnih oddelkov oz. katastrskih občin so se razvile upravne občine, kar je bilo le mogoče 

ob odpravi patrimonialne oblasti. 
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164. Propad mestnih avtonomij. 
 
Nekdanje mestne avtonomije so doţivljale podobno usodo kot stanovi, le hitreje in temeljiteje. V prvi 

polovici 18.stol. so ţe zelo malo pomenile, od ustanovitve kresij dalje pa so hitro propadale. Glavni 

udarec jim je zadal Joţef II., ko je odpravil dotedanji sistem volitev in sestavo organov. 

 
165. Pravno varstvo podloţnikov (kresije) in podloţniški odvetnik. 

 

Tudi te so imele v prvi vrsti namen okrepiti drţavo s povečanjem števila prebivalstva, še bolj pa s 

povečanjem njenih denarnih dohodkov. Kmetje naj bi čimveč pridelali (zato tudi prizadevanja za 

izboljšave obdelovalnih načinov, t.i. agrarno-tehnična revolucija) in od njihovih pridelkov naj bi drţava 

dobila čim večji deleţ. Zato je bilo treba po moţnosti omejiti eksploatacijo podloţnikov po zemljiških 

gospostvih. 

 

Odprava nesvobode - kmetje so lahko zapuščali zemljo, izbirali poklic, se prosto ţenili… 

Pravno varstvo podloţnikov - postavili so podloţniškega odvetnika (2 patenta: patent o podloţniškem 

postopku v podloţniških zadevah in podloţniški kazenski patent). 

 

Podloţniki so bili obdavčeni v sorazmerju z dajatvami zemljiškemu gospodu, gospodje pa od teh 

dajatev, od pristave pa v deleţu od vrednosti pridelkov. Davke so še vedno pobirala zemljiška 

gospostva in jih odvajala naprej. Kresije kot najniţji vladarjev organ, so izvajale natančen nadzor. 

 

 

 

 

 

PRAVO V BURŢOAZNI DRŢAVI 
 

166. Burţoazne revolucije. 
 

Burţoazne revolucije so imele pravno relevantne: gospodarske, socialne, nacionalne in 

drţavnopravne cilje, ki so prihajali do izraza tudi v nadaljnjem ustavnem razvoju. 

 

Gospodarski cilji: tukaj so burţoazne revolucije zahtevale svobodno konkurenco kot pogoj za 

razmah kapitalističnega gospodarstva, temu pa je ustrezalo tudi liberalno pojmovanje zasebne 

lastnine kot kolikor mogoče neomejene pravice lastnikov produkcijskih sredstev. 

Socialni cilji: v socialnem pogledu je šlo za odpravo fevdalnih druţbenih razmerjih, predvsem 

vseh preostankov podloţniških gmotnih bremen, pa tudi morebitnih še ohranjenih sledov 

nekdanje osebne odvisnosti. 
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Narodni programi: po marčni revoluciji se je v nacionalnih bojih močno razvila posebna pravna 

panoga – jezikovno pravo. 

Drţavnopravni cilji; močna centralna oblast, ustavna drţava, konstitucionalizem kot zahteva 

po ustavni drţavi, enakost pred zakonom, svoboda, razvoj institutov, … 

 
 
167. Zemljiška odveza v Avstriji – načelo ZO. 
V času marčne revolucije 1848 je bila burţoazija habsburške monarhije zelo malo razvita (v primerjavi s 

tedanjo angleško ali francosko burţoazijo) - to še posebej velja za slovensko burţoazijo. To je eden 

izmed vzrokov za nepopolni uspeh marčne revolucije, ki se med drugim kaţe v kompromisni rešitvi pri 

odpravi fevdalnih razmerij. 

 
Zemljiška odveza: Avstrijski drţavni zbor je 6. septembra 1848 sprejel načelni sklep o zemljiški odvezi 

(to je o odpravi fevdalnih razmerij), ki ga je cesar naslednji dan sankcioniral. Marčni revoluciji bi 

ustrezala odprava bremen brez odškodnine nekdanjim zemljiškim gospodom, vendar za zahteva v 

ustavodajnem drţavnem zboru ni prodrla. 

 

Uveljavila so se naslednja načela: 

� vsa kmečka bremena, ki so jih bili podloţniki dolţni fevdalnim gospodom, ker so ti izvrševali javne 

funkcije in izrazito osebna bremena (npr. dajatve gostačev) so bila odpravljena brez odškodnine 

� izrazito podloţniška bremena so preračunali v denarno vrednost (postopek so izvedle komisije za 

zemljiško odvezo): 1/3 so jih odpisali (šteli so jih za pavšalni davek), 1/3 je moral zavezanec plačati v 

20 letih, 1/3 je zemljiškemu gospodu plačala drţava. 

� razne pašne, gozdne in podobne pravice upravičencev so v prejšnjem času pod vplivom občega 

prava obveljale kot zemljiške sluţnosti. Patent o zemljiški odvezi je načeloma predvideval odpravo ali 

regulacijo takih pravic. 

� z zemljiško odvezo je kmet med drugim dobil večje moţnosti za razpolaganje z zemljo - obenem pa 

je bil prepuščen sam sebi v gospodarskem tekmovanju (poleg odškodnine za zemljiško odvezo je 

nosil še teţka davčna bremena). Ponekod so se kmetije le steţka obdrţale, posamezni kmetje so 

morali odprodajati zemljo, precej je bilo prisilnih draţb in čedalje več zadolţevanja kmetov pri 

oderuhih (pozneje pa v denarnih zavodih, ki so deloma nastali z namenom, da bi kmete rešili 

oderuhov). Industrializacija je le počasi napredovala, preseţek agrarnega prebivalstva brez pravih 

moţnosti za preţivljanje je bil precejšen. Tako je rasla proletarizacija kmečkega prebivalstva. Del 

preseţka prebivalstva se je izseljeval v Ameriko, največ v ZDA. 

 

ZEMLJIŠKA ODVEZA                             ≠          ODPRAVA VEZANOSTI NA ZEMLJO Æ 1781 Patent o 

nesvobodi 

x odpravlja stvarno plat  

      podloţnosti (dajatve) 

x le pravice za rustikalna 
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zemljišča – skupna zemlja je bila 

urejena s servitutno regulacijo 

 

 
168. Nacionalni programi. 
 
NACIONALNI PROGRAMI: glede njih so se burţoazne revolucije med seboj zelo razlikovale. Mnoge 

burţoazne drţave so tajile obstoj manjših etničnih skupin znotraj svojih meja ali pa so si prizadevale, da 

bi jih asimilirale. 

 

Vez, ki ljudi povezuje  

o v fevdalizmu osebna vez 

o v absolutizmu D (monarh) 

o v burţ. pripadnost narodu 

 

Program Zedinjene Slovenije (1848): so postavili v marčni revoluciji (najprej dunajski Slovenci v 

društvu Slovenija). Med drugim je vseboval zahteve po: 

� razbitju zgodovinskih deţel in po zdruţitvi slovenskih predelov v (habsburškem) kraljestvu Sloveniji 

(razbitje zgodovinskih deţel je bilo v razmerah avstro-ogrske monarhije najbolj zahtevni nacionalni 

program, ki pa je bil sprejemljiv le za Slovence) Æ politična zdruţitev Slovencev (ne deţel s SLO 

prebivalstvom!) 

� enakopravnosti slovenščine v šoli in uradih 

 

Gre za 1. nacionalni program Slovencev Æ kako si predstavljajo svojo politično navezanost, ki ga je 

predstavila skupina študentov in intelektualcev na Dunaju.. Program ni bil originalen – šlo je za prenos 

idej, ki so nastale drugje na SLO razmere – kar terjajo Nemci zase, lahko tudi Slovenci zase. Sklicevali 

so s na naravno pravo, ker boljše opore takrat niso imeli – sredi 19. stol so se začeli opirati na 

zgodovinsko pravo – razlika med zgodovinskimi (imeli svojo drţavo) in nezgodovinskimi narodi 

(Slovenci). 

Slovenci so ţeleli politično zdruţitev v Habsburški monarhiji. 

 

Program Zedinjene Slovenije ni uspel. 

 

Postopoma so jezikovne zahteve privedle do nekih rezultatov. Po marčni revoluciji se je v nacionalnih 

bojih močno razvila posebna pravna panoga - jezikovno pravo. V starem sodnem postopku je ustni del 

potekal odvisno od jezikovnega znanja strank, pismeni del pa praviloma v nemščini. 

 

Jezikovna plat PZS je doţivela velik razvoj: 

o Zakon o temeljnih pravicah – pravica do uporabe jezika 

o Dve vrsti uradnih jezikov – notranji in zunanji (DO) 
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169. Avstrijske ustave. Oktroirana /demokratična ustava. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170. Ustava ZDA. 

 

 Ustava ZDA je po več kot dvesto letih najstarejša še veljavna ustava na svetu. Temeljni razlog za njeno 

dolgotrajno uspešnost leţi v njeni kratkosti in enostavnosti. Sestavlja jo le sedem poglavij, ki urejajo 

temelje drţavne in druţbene ureditve. 

Z ustavo leta 1787 so uvedli predsedniški sistem. Njegova temeljna značilnost je enakopravnost 

temeljnih drţavnih organov: predsednika, kongresa in vrhovnega sodišča. Mandat predsednika ZDA 

traja štiri leta. V ustavi iz leta 1787 ni obstajala nobena omejitev glede ponovne izvolitve, vendar ţe prvi 

predsednik Washington ni kandidiral v troje. To je bil svojevrsten ustavni običaj vse do Roosewelta, ki je 

bil prvič izbran leta 1932, zatem pa je kandidiral in bil izvoljen še trikrat: leta 1936, 1940 in 1944. Leta 

1947 so sprejeli ustavni amandma XXII, ki prepoveduje več kot dva mandata.  

 

Predsednika ZDA ne izbira Kongres, ampak ljudstvo prek volilnih moţ (elektorjev). Predsednik je 

organizacijsko neodvisen, kar se kaţe v dejstvu, da ni politično odgovoren ne kongresu ne volivcem.   

 

Predsednik ZDA ni samo drţavni poglavar, oziroma šef drţave, ampak je tudi nosilec izvršilne oblasti na 

nivoju federacije. S privoljenjem Senata imenuje drţavne sekretarje, ki sestavljajo njegov Kabinet in kot 

njegovi pomočniki sodelujejo pri opravljanju izvršilne oblasti. Drţavni sekretarji so tako kot ostali 

federalni upravni funkcionarji, ki jih imenuje predsednik, politično in funkcionalno odgovorni izključno 

njemu.  

 

Predsednik ZDA tudi opravlja nadzor nad izvrševanjem zveznih organov. Preko njega drţavni sekretarji 

razpolagajo s pomembnimi uredbodajnimi pooblastili. Po ustavi je njegova pravica in dolţnost, da skrbi, 

da se zakoni zvesto izvršujejo. Predsednik zato sprejema uredbe za izvedbo zakonov.  

 
 
171. Francoska ustava + deklaracija o ČP.  
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1791 skupaj z ameriško ustavo oznanjata novi trend vključevanja drţavljanskih pravic v ustave 

evropskih drţav. 

Francoska deklaracija o ČP, l 1789 jo je sprejela narodna skupščina. sestavlja jo preamubula in 17 

členov.  

V Franciji so politične in ekonomske okoliščine pogojevale propagirale enakosti, svobodo in bratstva. 

Obe deklaraciji sta vplivali na razvoj ustavnosti. 

 

 

 
 

172. Pojasnite razvoj prvih parlamentov. Katero drţavo štejemo za zibelko parlamentarizma? 
 
Zato zgodnja D ker še sodi v fevdalni red (fevdalizem še deloma obvladuje svet) 

Beseda "moderna" pomeni drţavo v novem veku, ki se je štel od odkritja Am. Mnoge lastnosti 

organizacije moderne D se še razvijajo: 

 Začne se parlamentarizem – stanovi se razvijejo v parlament  

 Pojav modernejšega davčnega sistema: 

x temeljil na povprečninah in ne na dejanskih dohodkih, lahko pa tudi na 

glavarinah – kolikor ljudi, toliko davkov  

x od glavarine k obdavčenju premoţenja s posrednimi davki - trošarine  

x ideja o obdavčenju vseh 

 proces poenotenje prava: 

x partikularna prava ne izginejo kar tako 

x v Am priseljenci nosijo svoje pravo s seboj 

x recepcija rimskega prava – vsi sprejemajo ista načela (vsak se le lahko 

skliceval na rim. pr. kot veljavno pr. v nj. deţeli) 

 nastanek uradništva – birokratski sistem: 

x povezano z nastankom kapitalizma 

x denarno gosp. se razvije, ker se povečala produktivnost 

x pojav novih bogatašev → prvi veliki kapitali (Medici se povzpnejo do 

vladarskega stola) 

 prilagoditev novim razmeram s povratkom k staremu: 

x recepcija rim. pr. 

x pravniki tudi kot prvi humanisti (Petrarca) → obnova lepote in razuma, 

individualizma 

x renesansa → umetnost v kateri novo kot staro  

 

 Pomen deţelnih zborov: 
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x Deţelni zbori so bili po sodnih druga stopnja v razvoju deţelne avtonomije. 

V deţelnih zborih je imelo odločilno vlogo plemstvo → se imeli za 

predstavnike ljudstva 

x V njihovih postopkih so se pojavili nekateri elementi poznejšega 
parlamentarizma, zlasti: 

o načelo reprezentance (v klopi mest celo voljene) 

o odobravanje davkov (ni obdavčitve brez odobritve predstavnikov) 

o večinsko načelo pri glasovanju (Habeas corpus) 

 

Kakšne so razlike med stanovi in parlamentom v moderni D? 

 V moderni vsi voljeni tu pa ne: samo virilisti glasujejo osebno mesta pa skupaj kot ena klop 

 Do danes se je ohranila pristojnost parlamenta do pobiranja davkov 

 Stanovi niso imeli zakonodajne pravice, parlament pa danes je 

 
 
Pojav sovpada s tem, da so posamezniki (vladarji) imeli preveliko moč, zato so se uvedli stanovi, ki so 

njegovo oblast omejevali, sovladali in soodločali; ravno v tem pa je tudi pomen drţavnih stanov za 

razvoj parlamentarizma. Anglija (zametek parlamentarizma ţe 1215-magna carta libertatum)!!!! 

 
173. Kaj so pomenili cenzusi pri uveljavljanju volilne pravice? 
 
Cenzusi so pomenili omejevanje volilne pravice na manjši krog drţavljanov, določen po premoţenjskih, 

izobrazbenih in podobnih merilih. 

Ţenske so pridobile volilno pravico na današnjem ozemlju v Jugoslaviji med narodnoosvobodilnim 

bojem (NOB, med leti 1941 in 1945). 

 
 
 
174. Kdaj dobijo ţenske volilno pravico v sedanji Sloveniji? 
 
V SLO so jo dobili 1920, vsi stari nad 21 let. 

(glej zgoraj) 

 

175. V grobem pojasnite način delitve oblasti v oktroirani ustavnosti stare Avstrije, s tem, da 
odgovorite na vprašanja: kdo je izvajal zakonodajno funkcijo, kdo izvršilnoupravno in kdo 
sodno funkcijo oblasti? 

 
 
Deželska sodišča so prevzemala patrimonialno sodstvo. Deželno sodišče je ostalo, zraven pa še: 1. 

okrajno, 2. okrožno in 3. apelacijsko sodišče (najvišja: Trst, Gradec). Uprava in sodstvo ločena. 
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 ločitev sodstva od uprave je bila izvedena na centralni in meddeţelni stopnji.  

 Deţelno sodišče se je od upravnih organov ločilo še kasneje, ker niso imeli denarja za 

podrţavljenje sodstva 

 

FORMIRANJE MANJŠIH UPRAVNIH OZEMELJSKIH ENOT 

 

5) meddeţelni organi 

6) deţelnokneţji organi v glavnih mestih deţel 

7) kresije 

8) okraji (naborništvo, policijsko nadzorstvo, izdelava cest in katastrov) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
176. Pojem krajevne avtonomije. 
 
 
Avtonomije → svobodna občina je temelj svobodne D 

o Avtonomija naj bi bila v burţoaznih drţavah nasprotna uteţ centralne oblasti, ki naj bi zadeve 

krajevno ali poklicno omejene skupine prepuščala v upravljanje tem skupinam.  

o smiselno nekatere pristojnosti prepustiti na stopnjah občine 

o določene oblike omejene avtonomije: 

o lokalne/krajevne avtonomije  

o interesne avtonomije (npr. obrtne zbornice) 

o zahteva prilagoditev sistema oblasti - DVOTIRNI SISTEM (vzporednost centralno vodenih 

birokratskih (drţavnih) organov in avtonomnih) 

o v Au dvotirnost za upravo in zak. ne pa za sodstvo 

o več stopenj oblastnih organov (D, deţele, okraji, občine) 

o drţ. linija (na st. občin ni bilo drţ. organov, lahko pa je na njih D prenesla pristojnosti – 

preneseni delokrog): 

o zakonodaja → en organ dvodomni (gosposka in poslanska zbornica) drţavni 

zbor 

o izvršilna veja  → na st. D = ministrski svet (vlada) 

                          → na st. deţele = deţelna vlada 

                                                → na st. okrajev = okrajna glavarstva 
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o avtonomna linija (najvišje do deţel): 

o normodajni organi → na st. deţele = deţelni zbor 

                                → na st. okrajev = okrajni odbor 

                                → na st. občin = občinski odbor    

o izvršilna veja → na st. deţele = deţelni odbor 

                        → na st. okrajev = okrajno predstojništvo 

                        → na st. občin = občinsko predstojništvo 

 
177. Dvodomnost.  
 
Zaradi nezadovoljstva z obstoječim konfederalnim modelom je prišlo do močnega gibanja, ki si je 

prizadevalo za njegovo spremembo. Njihov najvidnejši predstavnik je bil George Washington. 17. 

Septembra 1787 se je v Philadelphiji zbral kongres z nalogo revizije Členov konfederacije. Drţave so se 

strinjale o preoblikovanju konfederacije v federacijo, problem pa je bil razdelitev pristojnosti med zvezno 

oblastjo in federalnimi enotami. Oblikovala sta se dva koncepta: prvega so zastopale velike drţave, ki so 

teţile k uvedbi močne centralne oblasti (Virginia plan), male drţave pa so hotele ohraniti čim več pravic 

(New Jersey plan). Zagovorniki obeh konceptov so ostali vsak na svojem bregu in se niso uspeli 

dogovoriti. Ko je zaradi neuspešnih pogajanj ţe grozilo, da bodo razpustili skupščino, so poslanci 

Conecticuta predlagali kompromisni predlog. Po njihovi rešitvi naj bi bilo zakonodajno telo dvodomno. 

Prvi dom bi bil Senat, kot naslednik dotedanjega Konfederalnega kongresa. Vanj bi vsaka drţava 

poslala dva člana in tako bi zavarovali enakost vseh drţav. Senat naj bi imel določene posebne pravice: 

obvezno soglasje pri sprejemanju mednarodnih dogovorov in imenovanju posameznih funkcionarjev. V 

drugem domu zakonodajnega telesa, predstavniškem domu, pa bi bil en predstavnik na določeno število 

prebivalcev. V predstavniškem domu bi bile močnejše drţave močneje zastopane.  

 

x dvodomnost ali več (pri stanovih več klopi sedaj le 2 + zg. dom privilegirana plast višjih slojev) 

x zakonodaja → en organ dvodomni (gosposka in poslanska zbornica) drţavni zbor 

 

Medtem ko je Vidovdanska ustava poznala le enodomni parlamentarni sistem, je bil zdaj uveden 

dvodomni, saj je bilo ljudsko predstavništvo sestavljeno iz senata in narodne skupščine, zato nobena 

odločitev ni mogla biti sprejeta brez potrditve obeh. Ker je bila voljena samo polovica senata, drugo pa 

je imenoval sam kralj (skupščina pa je bila v celoti voljena), je jasno, da je bil njen namen zaščita 

kraljeve vladavine in kontrola nad parlamentom. 

 
178. Avstrijsko – ogrska poravnava 1867. 
 
Avstrijsko – ogrska poravnava iz leta 1867 je bila objavljena v obliki reskripta. Habsburška monarhija je 

po tem sporazumu obsegala dva dela (avstrijski – Cislitvanijo z glavnim mestom Dunajem, ogrski del – 

Translitvanijo z glavnim mestom, zdruţenim Budo in Pešto). V prvem delu je bil Habsburţan cesar ter 

kralj Češke in Galicije, v drugem je bil ogrski kralj. Vsak del je imel svojo zakonodajo. 
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Skupne zadeve obeh delov so bile: 

- vojska 

- zunanje zadeve 

- finance v zvezi z vojsko in zunanjimi zadevami 

 

Po okupaciji BiH je bila skupna zadeva tudi civilno upravljanje te pokrajine. 

 

O skupnih zadevah sta odločali delegaciji obeh drţavnih zborov, ki sta šteli po 60 članov in ki sta 

zasedali vsaka za sebe. Če na zakon nista pristali obe delegaciji, sta zasedali skupno in je odločala 

večina glasov. 

(v enem delu plemstvo in meščanstvo nemške jezikovne pripadnosti, v drugem deli madţarsko plemstvo 

in drugi vodilni krogi…) 

 
179. Ureditev sodišč ob koncu monarhije. 
 
Sodstvo je bilo organizirano po naslednji lestvici (str.124): 

� Vrhovno sodišče na Dunaju 

� višja deţelna (apelacijska) sodišča - za slovenske deţele v Gradcu in Trstu 

� deţelna sodišča na sedeţih deţel in okroţna sodišča po okroţjih zunaj sedeţev deţel (deţelna so 

imela nekaj več pristojnosti) 

� okrajna sodišča 

 
 
180. Razlika oblastnih organov med drţavno linijo in avtonomno linijo. 
 
o drţ. linija (na st. občin ni bilo drţ. organov, lahko pa je na njih D prenesla pristojnosti – preneseni 

delokrog): 

o zakonodaja → en organ dvodomni (gosposka in poslanska zbornica) drţavni zbor 

o izvršilna veja  → na st. D = ministrski svet (vlada) 

                          → na st. deţele = deţelna vlada 

                                                → na st. okrajev = okrajna glavarstva 

o avtonomna linija (najvišje do deţel): 

o normodajni organi → na st. deţele = deţelni zbor 

                                → na st. okrajev = okrajni odbor 

                                → na st. občin = občinski odbor    

o izvršilna veja → na st. deţele = deţelni odbor 

                        → na st. okrajev = okrajno predstojništvo 

                        → na st. občin = občinsko predstojništvo 
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SODSTVO (4 st., 3 instance) 

- vsakdo se ima pravico 1X pritoţi izjemoma 2X: 

1. st  Okrajno okroţno/deţelno (če teţja zadeva) 

2. st  Okroţno višje deţelno (apelacijsko) 

3. st  višje deţelno (apelacijsko) Vrhovno sodišče 

 
Na stopnji občin ni bilo drţavnih okrajev, lahko pa je na njih D prenesla pristojnosti - preneseni delokrog. 

Le drţavna linija je imela zakonodajno oblast, avtonomna pa normodajano, ki jo drţavna linija nima. 

 

 

 

 

PRAVO MED SVETOVNIMA VOJNAMA 
 

181. Majniška deklaracija, Krfska deklaracija (1917). 
 
MAJNIŠKA DEKLARACIJA 30. maja 1917 - izjava za mir, ki so jo razglasili poslanci t.i. 

Jugoslovanskega kluba v dunajskem drţavnem zboru. AO naj bi se razdelila tako, da bi med SLO, HRV 

in SRBI prišlo do zdruţitve. 

Majska deklaracija - državnopravna izjava YU kluba 30. maja 1917 v dunajskem parlamentu. Na osnovi 
narodnostnega načela in hrvaškega državnega prava je zahtevala samostojno državo YU narodov v 

Avstro-Ogrski - z drugimi narodi naj bi jih eventualno vezala samo habsburška dinastija. Ta deklaracija 

je v bistvu zahteva po samoodločbi, odločujoči dejavniki v monarhiji pa so jo ostro zavrnili. V podporo 

deklaraciji se je v slovenskih deželah septembra 1917 začelo vsenarodno (deklaracijsko) gibanje, ki se 

je sčasoma usmerilo popolnoma protiavstrijsko in protivojno in je bistveno pomagalo pri nastanku YU 
(Leksikon CZ, 1973). 
 
Majniška deklaracija je predvidevala ustanovitev enote Slovanov brez tujega nadzora. 

Kmalu je s široko podpisno akcijo postala mnoţična izjava za mir v kateri je Habsburški okvir stopil 

v ozadje. YU politiki v emigraciji so tedaj zastopali program, da se Jugoslovani zedinijo zunaj 

avstro-ogrske, vendar sta se kriţali dve teţnji:  

1. srbski politiki so zastopali tezo pridruţitve drugih narodov Srbiji 

2. politiki iz avstro-ogrskih deţel so zastopali tezo zdruţitve in ustanovitve nove drţave.  

 

Nosilec prve teze je vlada kraljevine Srbije, nosilec druge pa YU odbor v Londonu. 

 

KRFSKA DEKLARACIJA 20. julija 1917 - pomeni kompromis med tezama. Sprejela je teze zdruţitve, 

vendar v prid pridruţitve narodov Srbiji (velikosrbska teza). 
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Krfska deklaracija - sporazum med YU odborom in srbsko vlado, ki sta ga 20.7.1917 na Krfu podpisala 
Trumbić in Pašić. Obe strani sta sklenili ustanoviti na podlagi samoodločbe narodov in na demokratičnih 

principih enotno, svobodno in neodvisno kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki bo ustavna, 
demokratična in parlamentarna monarhija na čelu s Karadjordjevići. Obsegala naj bi ozemlje, na 

katerem strnjeno živijo YU narodi. Deklaracija je jamčila enotnost jezikov, veroizpovedi, zastav in pisav. 

Ustavodajna skupščina naj bi sprejela ustavo, ki bo državo razdelila na samoupravne enote. Dne 

27.7.1917 jo je sprejel tudi črnogorski odbor (Leksikon CZ, 1973). 

 

KRFSKA DEKLARACIJA z dne 20.7.1917 pomeni kompromis med obema tezama in 

formalno sprejem teze zdruţitve, vendar v prid monarhije v bodoči drţavi. Potem ko je 

postala zahteva po zdruţitvi Jugoslovanov med ljudstvom vse bolj odločna, je tudi politično 

vodstvo v domovini tik pred razsulom Habsburške monarhije nastopilo v tej smeri. 

 16. in 17. avgusta 1918 je bil v Ljubljani ustanovljen NARODNI SVET Slovencev (govorijo 

o Sloveniji), kasneje ga potrdi Narodno vječe 

 24. septembra 1918 pa je bil na Zagrebškem sestanku sprejet program neodvisne 
drţave narodov YU deţel. 

 6. oktober 1918 v Zagrebu ustanovljeno NARODNO VIJEČE SHS kot politično vodstvo J 

Slovanov na ozemlju A-O monarhije, ki je postavilo program zedinjenja in sprejelo načelo 
zastopstva - 1 delegat za 100.000 prebivalcev. Organi narodnega sveta na terenu so bili 

krajevni narodni sveti. Dejansko je začelo nastopati neko dvovladje med starimi oblastvi in 

narodnim viječem.  

 Vojaki najbolj pogumni – Rostohar se javno odpove AO 

 
182. Pojasnite pojem Narodne vlade za Slovenijo neposredno po 1. svetovni vojni. 
 
Prvi organ oblasti (v SHS) je bila Narodna vlada za Slovenijo, ki jo je potrdilo tudi Narodno vijeće. 

Narodna vlada je odpravila prejšnjo deţelno samoupravo in njene organe, tako da je bila njena oblast 

enotna. V znamenju zedinjenja je regent kasneje namesto te vlade imenoval “deţelno vlado” za 

Slovenijo. 

 

V veliki meri na zasebni iniciativi (večje število strokovnih in sorodnih društev) je slonela akcija za 

ustanovitev univerze v Ljubljani, ki je bila sproţena ţe v zadnjih dneh pred zedinjenjem. Univerza je bila 

ustanovljena 16. julija 1919. 

 
183. Pomen naredb narodne vlade za slovensko ustavnost. 
Odpravila je deţelne avtonomije za dele, ki so bili pod to vlado. 

 

184. Pojasnite bistveno razliko med Drţavo SHS in Kraljestvom oz. Kraljevino SHS. 
Drţava SHS še ni bila ZEDINJENJA in mednarodno priznana, kar je kasneje kraljevina bila. 
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ZDRUŢITEV V JUGOSLAVIJO 
 najprej se zdruţita Srbija in Črna gora nato Srbija in Vojvodina nato pa SHS s Kraljevino Srbijo 

 narodno viječe sklenilo 24.11.1918 ZEDINJENJE in postavilo odbor, ki naj bi v sporazumu z vlado 

kraljevine Srbije izvedel organizacijo enotne drţave. 
 Odbor je prekoračil pooblastila in v "adresi" na regenta 1. decembra 1918 izjavil pristanek na 

zdruţitev, ki ga je regent sprejel. Tako sta adresa in njen sprejem pomenila zedinjenje.   
 Po imenovanju nove vlade 20.12.1918 je 28.12.1918 sledil razpust Narodnega viječa in krajevnih 

narodnih svetov. 
 s 1. decembrskim aktom ustanovljena drţava se je najprej imenovala Kraljestvo SHS, nato Kraljevina 

SHS, nazadnje od l. 1929 dalje pa Kraljevina Jugoslavija. 
 Razlogi zdruţitve SHS s Srbijo: 

- zunanji – nepriznana drţava in problem mej (predvsem z IT, ki zahtevali Vz obalo) 

- notranji – pomanjkanje, nered, notranja nemoč 
 

Obseg Drţave SHS ni bil določen z mednarodnimi akti, marveč je bil odvisen od konkretnega poloţaja 

in moţnosti na terenu. Tako so predvsem v obmejnih predelih nastajale neopredeljene situacije.  

 

 

185. Kaj je to koroški plebiscit po 1. svetovni vojni in kaj je bil njegov pomen? 
 
Koroški plebiscit je bil izveden na podlagi 49. in 50.člena Saint-Germanske mirovne pogodbe z dne 

10.9.1919. Celovško ozemlje je bilo razdeljeno na dve coni A in B. Najprej naj bi se izvedlo glasovanje v 

coni A, če bi tu zmagala Jugoslavija, bi sledilo glasovanje v coni B. Ker je z razliko 6746 glasov v coni A 

zmagala Avstrija, je glasovanje v coni B odpadlo. Glede na gospodarsko in socialno podrejeni poloţaj in 

dolgotrajno zatiranje Slovencev, je bil plebiscit ţe sam po sebi nepravičen. 

 

Tudi pravna določila o njegovi izvedbi niso bila taka, da bi zagotavljala izid, kakršen bi ustrezal 

resničnemu narodnostnem značaju ozemlja 

 

V tem času so se za koroške slovence, po drţavnih mejah odtrgane od večine slovenskega ljudstva, v 

čedalje hujši meri nadaljevali problemi iz predvojne Avstrije (šolstvo, jezik), zdaj v okviru manjšinskega 

vprašanja. Poloţaj se je nenehno slabšal, bolj z dejanskim političnim pritiskom in terorjem kot pa pravno. 

 

Koroški plebiscit 10.10.1920 je odločal o usodi dela koroške s slovenskim prebivalstvom. 

 

 
 
186. Mirovne pogodbe – pomembne za Slovence (St. Germainska + Trianonska). 
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Koroški plebiscit (10.10.1920) je bil izveden na podlagi Saint-Germanske mirovne pogodbe. “Celovško 

ozemlje” je bilo razdeljeno na A in B cono. Najprej se je izvedlo glasovanje v coni A - če bi tu zmagala 

YU, bi sledilo glasovanje v coni B. Ker pa je v coni A zmagala Avstrija, je glasovanje v coni B odpadlo. 

Glede na gospodarsko in socialno podrejeni poloţaj in dolgotrajno zatiranje Slovencev je bil plebiscit ţe 

sam po sebi nepravičen. Tudi pravna pravila o njegovi izvedbi niso bila taka, da bi zagotavljala izid, ki bi 

ustrezal resničnemu narodnostnemu značaju ozemlja (npr. za glasovalno pravico se je priznalo bivališče 

neke osebe). 

 

Po razglasitvi republike se je Avstrija z ustavo uredila kot zvezna drţava, sestavljena iz večjega števila 

deţel (praviloma zgodovinskih). Ko so nastajale oboroţene formacije strank, je stopila Avstrija v dobo 

diktature, v kateri je postala (po besedah oktroirane ustave iz 1934) avtoritarna, krščanskonemška 

stanovska drţava. Po priključitvi k Hitlerjevi Nemčiji (1938) so avstrijske deţele postale neposredno 

podrejene Berlinu. 

 

V tem času so se za koroške Slovence, po drţavnih mejah odtrgane od večine slovenskega ljudstva, v 

čedalje hujši meri nadaljevali problemi iz predvojne Avstrije (šolstvo, jezik …) - zdaj v okviru 

manjšinskega vprašanja. Poloţaj se je nenehno slabšal, bolj s političnim pritiskom in terorjem kot 

pravno. 

 

Trianonska mirovna pogodba z Madţarsko (yu ostane Prekmurje), zahodna meja proti Avstriji urejena s 

plebiscitom, proti H pa z Rapalsko pogodbo. 

 
187. Kaj je uveljavila mirovna pogodba z Italijo? 
 
Mirovna pogodba z Italijo (Rapallska pogodba 12.11.1920) – med Kraljevino SHS in Italijo, v Rapallu. 

 

S to pogodbo je bila določena meja med drţavama, s čimer je bila tretjina etničnega slovenskega 

ozemlja, Istra in del Dalmacije dodeljena Italiji, ki je v zameno priznala Kraljevino SHS. 

 

Za pokrajine, ki jih je dobila Italija na nekdaj avstrijskem ozemlju zahodne Slovenije in hrvaške Istre, se 

je uveljavil slovenski naziv Julijska Krajina, s čimer je bil poudarjen obmejni značaj pokrajine v nasprotju 

z italijanskim nazivom Venezia Giulia. 

 
 
188. Kaj je bila in kaj je uveljavila Rapallska pogodba? 
Prejšnje vprašanje. 

 

189. Kaj je bila in kaj je urejala Vidovdanska ustava? 
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Vidovdanska ustava je prva ustava Kraljevine Jugoslavije. Uveljavila je liberalna načela, nastala je po 

vzorcu Weimarske nemške ustave. 

 

Po svojih temeljnih postavkah o zagotovitvi zasebne lastnine in pogodbeni prostosti v gospodarskih 

razmerjih je varovala kapitalistična druţbena razmerja. Uzakonila je monarhijo in izrekla politično 

neodgovornost kralja. 

 

Drţavo je razdelila na upravne enote – oblasti, ki so smele šteti največ 800.000 prebivalcev. 

 

Oblast je bila organizirana po načelih birokratskega centralizma. 

 

To je bila edina ustava v drţavnopravni zgodovini Slovencev, ki je bila v okviru burţoazne drţave 

sprejeta v celoti na ustavodajni skupščini. 

 

Vsebovala je mnogo liberalnih formulacij. 

  
! Vidovdanska je demokratične narave, medtem ko pa je oktroirana vsiljena ustava (navidezna 

dvodomnost). 

 
 
190. Pojasnite pojem oktroirane ustave v Kraljevini Jugoslaviji iz leta 1931. 
 
Ustavo je oktroiral, kar pomeni, da jo je brez sodelovanja parlamenta predpisal in razglasil sam, zato je 

ostala znana kot oktroirana ustava, privrţenci kraljevega reţima pa so jo imenovali septembrska. Ustava 

je bila še bolj nedemokratična kot Vidovdanska, med drugim tudi zato, ker drţavljanom ni zagotavljala 

ustavne zaščite njihovih temeljnih pravic. Zagotavljala je namreč svobodo in enakopravnost drţavljanov, 

nedotakljivost stanovanja, svobodo vere in veroizpovedi, svobodo tiska in zdruţevanja ter svobodo 

znanosti in umetnosti, vendar jih je omejevala z dodatkom »razen v primerih, ki jih določa zakon«, 

slednje pa je bilo ţe omejeno z vsemi dotedanjimi zakonskimi predpisi. 

Medtem ko je Vidovdanska ustava poznala le enodomni parlamentarni sistem, je bil zdaj uveden 

dvodomni, saj je bilo ljudsko predstavništvo sestavljeno iz senata in narodne skupščine, zato nobena 

odločitev ni mogla biti sprejeta brez potrditve obeh. Ker je bila voljena samo polovica senata, drugo pa 

je imenoval sam kralj (skupščina pa je bila v celoti voljena), je jasno, da je bil njen namen zaščita 

kraljeve vladavine in kontrola nad parlamentom. Novost je bila tudi zahteva po vsedrţavnih kandidatnih 

listah. Slednje pomeni, da je morala stranka, ki je hotela pri volitvah postaviti svoje kandidate, imeti v 

vsakem upravnem okraju po enega kandidata, kandidatna lista pa je morala v vsakem okraju dobiti vsaj 

200 podpisnikov. Cilj takšne ureditve je bil omogočiti, da na volitvah nastopajo le unitaristične stranke, 

stranka, ki je dobila največje število glasov v vsej drţavi pa je pri delitvi mandatov dobila kar dve tretjini 

poslancev. Podobno kot na zakonodajnem področju je imel kralj ključno vlogo tudi na področju upravne 

in sodne oblasti: upravno je izvrševal prek odgovornih ministrstev, pri čemer mu je bila vlada tudi 
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politično odgovorna, sodišča pa so bila podrejena pravosodnemu ministru, kralj in vlada sta lahko 

postavljala sodnike, neodvisnost sodišč pa je bila uveljavljena šele leta 1936. 

 

 
191. Pojasnite bistveno razliko med Vidovdansko in oktroirano ustavo v Stari Jugoslaviji. 
 
Vidovdanska ustava je poznala enodomni sistem, oktroirana pa dvodomni. Vidovdanska je bila 

demokratična, septembrska pa vsiljena. 

 

Vidovdanska je demokratične narave, medtem ko pa je oktroirana vsiljena ustava (navidezna 

dvodomnost). 

 

 

192. Poenotenje zakonodaje v stari Jugoslaviji. 
Zakonodaja se poenoti šele proti oktroirani ustavi. Večina obdobja se zakonodaja ni poenotila. 

 
V obdobju od 1811 do 1945 je stvarnopravna razmerja urejal avstrijski drţavljanski zakonik oziroma 

Občni drţavljanski zakonik (ODZ) . Za čas po drugi svetovni vojni je značilno, da je to čas drţavna in 

kasneje druţbene lastnine. Druţbenoekonomska ureditev je temeljila na zdruţenem delu, druţbeni 

lastnini in samoupravnih odnosih . V obdobju med leti 1945 in 1980 so se uporabljala pravna pravila 

ODZ. Odstopale so izjeme, ki so privilegirale poloţaj druţbene lastnine. Leta 1980 pa je bil sprejet in 

začel veljati Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTRL) . Zakon je vseboval le temeljna 

pravila stvarnega prava, druga pa je prepuščal posameznim republikam. V SR Sloveniji ni bil sprejet 

noben predpis, ki bi dopolnil ZTRL.  

Leta 1978 je bil sprejet tudi Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR). Tudi ta je urejal le temeljna civilno 

pravno razmerja.  

V Jugoslaviji nastali po drugi svetovni vojni, Slovenija vse do leta 1977 ni imela svoje kazenske 

zakonodaje. Nova drţava je najprej sprejela več posameznih kazenskih zakonikov, nato pa so leta 1947 

sprejeli še kazenski zakonik – splošni del, ki je začel veljati leta 1948 . Leta 1951 je bil sprejet in je začel 

veljati še povsem prenovljen Kazenski zakonik FLRJ, h kateri je bilo nato sprejetih še več novel . 

Na področju kazenskega prava je z ustavo iz leta 1974 prišlo do večjih sprememb. Z ustavo so bile iz 

federacije na republike prenesena tudi pristojnost za izdajo kazenskega zakona. Leta 1977 je v Sloveniji 

stopil v veljavo Kazenski zakonik SFRJ, ki je bil objavljen leta 1976 in je poleg splošnega dela vključeval 

tudi devet poglavij  posebnega dela . Leta 1977 je bil objavljen tudi Kazenski zakonik SRS, ki je 

vseboval devetnajst poglavij posebnega dela. 

 

 
193. Vloga slovenskih vlad (narodna vlada, deţelna vlada, pokrajinska uprava, ljubljanska in 
mariborska oblast, dravska banovina – banski svet z banom) v stari Jugoslaviji.  
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x Narodna vlada je odpravila prejšnjo deţelno samoupravo in njene organe, njena oblast je bila 

enotna. Kasneje se je preimenovala v DEŢELNO VLADO za SLO.  

x Po sprejetju vidovdanske ustave je bila začasno postavljena POKRAJINSKA UPRAVA ZA SLO 

po ustavnem načelu, da oblast ne more šteti več kot 800.000 prebivalcev. Slo je bila razdeljena 

na dve oblasti  - Na Ljubljansko in Mariborsko. Na čelu stoji ţupan (predstavnik beograjske 

vlade - ni bil avtonomni organ). 

x Z razglasitvijo šestojanuarske diktature so bile razpuščene oblasti in organi. Nova upravna 

območja so bile BANOVINE. Dravska banovina pa, kljub temu da je ukinila delitev na ljubljansko 

in mariborsko območje, ni zdruţila slovenskega ozemlja. Bela krajina (prej črnomaljski in 

metliški okraj) je bila v sestavi Savske banovine, Dravski pa je bil priključen Čabar, hrvaški 

nacionalni prostor.  Naknadno je bila leta 1931 izvedena zamenjava med Dravsko in Savsko 

banovino in prišlo je do prilagoditve narodnostnim mejam.  Cilj takšne ureditve je bilo brisanje 

političnih meja med jugoslovanskimi pokrajinami. To se je nenazadnje odraţalo tudi v imenih 

banovin, ki so (razen Primorske) bile poimenovane po svojih največjih rekah. 

x Na čelu banovine je bil ban, ki ga je imenoval kralj na predlog ministra za notranje zadeve in s 

soglasjem predsednika Ministrskega sveta. Ban je izvajal najvišjo politično in upravno oblast v 

banovini in je bil odgovoren kralju osebno, saj ga je slednji tudi imenoval na predlog ministra za 

notranje zadeve in s soglasjem predsednika vlade. Skrbel je za gospodarsko in kulturno 

ţivljenje na svojem območju, v njegovi pristojnosti pa so bili zdravstvo, kmetijstvo, promet, javna 

dela, industrija, trgovina ter kulturno ţivljenje, kar je pomenilo, da je imel v rokah posle 

projektiranja in izgradnje drţavnih cest in ostalih javnih objektov, lovska in kmetijka dela ter 

nadzorovanje varstva pri delu in socialne posle. Ne glede na to pa se je v praksi pokazalo, da je 

imel zelo velik, če ne presoden vpliv na odločitve in delo banov sam kralj skupaj s člani svoje 

vlade.   

 
194. Razvoj lokalne avtonomije – v potrditev nadzordnemu oblastvu (primerjava za danes). 
 
V kraljevini SHS so v času Vidovdanske ustave iz leta 1921 obstajale tako občine kot okraji in oblasti. 

To so bile enotne lokalne samouprave, ki so bile ob enem tudi drţavne uprave. 

Tekom zgodovine lahko opazujemo proces decentralizacije. Danes drţave vse več nalog prenašajo na 

lokalne oblasti bodisi izvirno pristojnost, bodisi v prenesem. 

Prve samouprave so se začele pojavljati v srednjem veku. Srednjeveška mesta so dobile pravice do 

organizacije sejma, skrbeti za javni mir in red. 

 

 

 
195. Na kratko pojasnite razvoj kazenskega prava v slovenskem delu stare Jugoslavije. 
 
Na področju kazenskega prava je z ustavo iz leta 1974 prišlo do večjih sprememb. Z ustavo so bile iz 

federacije na republike prenesena tudi pristojnost za izdajo kazenskega zakona. Leta 1977 je v Sloveniji 
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stopil v veljavo Kazenski zakonik SFRJ, ki je bil objavljen leta 1976 in je poleg splošnega dela vključeval 

tudi devet poglavij  posebnega dela . Leta 1977 je bil objavljen tudi Kazenski zakonik SRS, ki je 

vseboval devetnajst poglavij posebnega dela. 

 
 
196. Zakaj govorimo o pluralizmu pravnih redov v času stare Jugoslavije? 
 
V prvih letih so veljali različni pravni sistem (pravni partikularizem), ki ga je bilo potrebno poenotiti. 

Šest različnih upravnih območij. 

 

 
197. Poenotene in nepoenotene pravne panoge. Civilni zakonik. 
 
V obdobju od 1811 do 1945 je stvarnopravna razmerja urejal avstrijski drţavljanski zakonik oziroma 

Občni drţavljanski zakonik (ODZ) . Za čas po drugi svetovni vojni je značilno, da je to čas drţavna in 

kasneje druţbene lastnine. Druţbenoekonomska ureditev je temeljila na zdruţenem delu, druţbeni 

lastnini in samoupravnih odnosih . V obdobju med leti 1945 in 1980 so se uporabljala pravna pravila 

ODZ. Odstopale so izjeme, ki so privilegirale poloţaj druţbene lastnine. Leta 1980 pa je bil sprejet in 

začel veljati Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTRL) . Zakon je vseboval le temeljna 

pravila stvarnega prava, druga pa je prepuščal posameznim republikam. V SR Sloveniji ni bil sprejet 

noben predpis, ki bi dopolnil ZTRL.  

Leta 1978 je bil sprejet tudi Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR). Tudi ta je urejal le temeljna civilno 

pravno razmerja. 

 
198. Kateri pravni red je v času stare Jugoslavije veljal na ozemlju današnje Slovenije. 
 
Avstrijsko pravo - njeni zakoni so veljali do 1918. Poleg njih avtonomni deţelni predpisi, predpisi 

narodne vlade za SLO iz časa drţave SHS, OZD je veljal v novelirani obliki. 1939 je v LJ ustanovljeno 

vrhovno sodišče. 

 
199. Koliko pravnih ozemelj in po posameznih ozemljih (1. Slovenija in Dalmacija, 2. Hrvaška 
in Slavonija, 3. Vojvodina in MeĎimurje, 4. Bosna in Hercegovina, 5. Srbija, 6. Črna gora – glede 
civilnega materialnega prava. 
 
Dalmacija in SLO ODZ (noveliran) 

Hrvaška in Slavonija ODZ (nenoveliran) 

Vojvodina in Medţimurje Imeli so le manjše akte 

Bosna in Hercegovina Zakonik Medţele in avstrijski ODZ 

Srbija Srbski drţavljanski zakonik 

Črna Gora Splošni imovinski zakonik 
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6 priznanih pravnih ozemelj. 

 Slovenija in Dalmacija: avstrijsko pravo (ODZ – obči drţavljanski zakonik v novelirani obliki) 

 Hrvaška in Slavonija: delno skupno ogrskohrvaško pravo, delno avtonomno hrvaško pravo, 

delno avstrijsko pravo + predpisi Narodnega vijeća (ODZ  v nenovelirani obliki) 

 Vojvodina in Medjimurje: ogrsko pravo 

 Bosna in Hercegovina: islamsko versko pravo in deli turškega prava (turški zakonik Medţele, 

ODZ) 

 Srbija: pravo bivše Kraljevine Srbije (srbski Gradjanski zakonik) 

 Črna Gora: samostojna drţava z lastnim pravom, Opšti imovinski zakonik 

 

 
200. Primerjava med upravno in pravno ozemeljsko ureditvijo. 
 
Poznali so 9 banovin. Na jugoslovanskem delu pa ločimo 6 različnih pravnih področij, ki so bila pravno 

priznana in jim je bil prilagojen tudi sistem vrhovnih sodišč. Največja teţava banovin je bila, da niso 

imele nacionalnih in zgodovinskih meja. 

 

Upravno ozemeljsko ureditev predstavljajo oblasti, banovine. 

Pravno ozemeljsko ureditev pa predstavlja prevzem prava od drugih drţav. 

 

 
201. Zakonik Medţele. 
 
Je turški zakonik, ki ga je uporabljala Bosna in Hercegovina za civilno pravo. 

 
202. Kako je bilo s slovenskim vrhovnim sodiščem v stari Jugoslaviji? 
 
Vrhovno sodišče na slovenskem ozemlju se pojavi prvič leta 1939 v Ljubljani. (Za Slovenijo in Dalmacijo 

po ustanovitvi Banovine Hrvaške) 

 
203. Kaj pa 2. in 1. stopnja sodišča v “Sloveniji”? 
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DRUGA POLOVICA 20. ST. 
MEDNARODNA IN EVROPSKA ZGODOVINA 

 
 

204. Kaj je to OZN – kdaj in kje ustanovljene? Društvo narodov? Glavni organi OZN? 
 
 

Društvo narodov (League of Nations) je delovalo med prvo in drugo svetovno vojno. Po koncu druge 

svetovne vojne pa nastane namesto Društva narodov - OZN (1.1.1942, ko se 26 narodov zaveţe k 

nadaljevanju boja zoper Sile Osi). 

OZN je formalno ustanovljena 24.10.1945 v San Franciscu (50 drţav se zbere na mednarodni 

konferenci) 

 
Leta 1920 je bilo ustanovljeno Društvo narodov. Njegov namen je bil reševanje mednarodnih problemov 

in preprečevanje vojne. Organizaciji so se pridruţili vsi večji narodi razen ZDA. Vendar je bi lo njegovo 

delovanje neuspešno. Glavni razlogi so bili : 

- Društvo narodov ni imelo svojih enot, da bi lahko posredovala; 

- Njegov glavni ukrep so bile gospodarske sankcije, ki pa niso bile zadostne; 

- odzivalo se je prepočasi in neodločno; 

-pomembnejše drţave niso bile članice : Nemčija  (izstopi 1933), Sovjetska zveza (vstopi leta 1934), 

Japonska (izstopi 1933), Italija (izstopi 1937). 

Prizadevanja za ustanovitev nove svetovne organizacije, ki bi si prizadevala za mednarodni mir, se 

začnejo ţe med drugo svetovno vojno . Avgusta 1941 je v Atlantski listini, ki jo sprejmeta predsednik 

ZDA Roosevelt in britanski predsednik vlade Churchill, zapisana ideja o ustanovitvi širšega sistema za 

zagotavljanje splošne varnosti in nujnosti opustitve uporabe sile. Januarja 1942 je bila v Londonu 

sprejeta Deklaracija zdruţenih narodov, ki jo je podpisalo 26 drţav. Z njim je bila dana podlaga za 

graditev mednarodnega sistema. 
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Začela se je priprava ustanovitvenega dokumenta nove organizacije. Odločilnega pomena je konferenca 

ZDA, Velike Britanije, Sovjetske zveze in Kitajske leta 1944 v Dumbarton Oaksu  (Washington). Ostalo 

je odprto še vprašanje odločanja v Varnostnem svetu, ki so ga rešili 'trije veliki', ko so se sestali v Jalti 

na Krimu februarja 1934. Dogovorili so se o pravilu o obveznem soglasju stalnih članov Varnostnega 

sveta  za meritorne odločitve tega organa.  

 

Na konferenci v San Franciscu , ki je potekala od aprila do junija 1945, je bilo sprejeto besedilo 

Ustanovne listine Organizacije zdruţenih narodov. Generalna skupščina se je sestala na svojem prvem 

zasedanju v začetku leta 1946, nato je organizacija začela delovati. Njen sedeţ je v New Yorku. 

Prva dva člena Ustanovne listine določata  cilje in načela Zdruţenih narodov. 

Cilji OZN so navedeni v 1. členu Ustanovne listine : 

- varovati mednarodni mir in varnost in v ta namen: izvajati učinkovite kolektivne ukrepe, da se 

preprečijo in odvrnejo groţnje miru in da se zatrejo agresivna dejanja ali druge kršitve miru, in si 

prizadevati, da se mednarodni spori ali pa situacije, ki bi utegnile privesti do kršitve miru, zgladijo ali 

uredijo z mirnimi sredstvi in v skladu z načeli pravičnosti in mednarodnega prava; 

- razvijati med narodi prijateljske odnose, sloneče na spoštovanju načela enakopravnosti ljudstev 

in njihove samoodločbe, ter izvajati tudi ukrepe za utrditev svetovnega miru; 

- uresničevati mednarodno sodelovanje s tem, da se rešujejo mednarodni problemi ekonomske, 

socialne, kulturne ali človekoljubne narave, kakor tudi s tem, da se razvija in spodbuja spoštovanje 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne glede na raso, spol, jezik ali vero; 

- biti središče, kjer naj se usklajuje dejavnost narodov za doseganje teh skupnih ciljev.  

V 2. členu Ustanovne listine so navedena načela . Medtem ko je cilj nekaj, kar si neka organizacija 

prizadeva storiti, pa načelo pomeni pravno obvezno ravnanje, ki organizacijo in drţave članice zavezuje. 

Načela so: 

- načelo suverene enakosti vseh članic OZN; 

- načelo vestnega in poštenega izpolnjevanja obveznosti, ki so jih članice prevzele z Ustanovno 

listino; 

- načelo mirnega reševanja sporov; 

- načelo prepovedi groţnje s silo ali uporabe sile, ki bi bila naperjena proti teritorialni 

nedotakljivosti ali politični neodvisnosti katerekoli drţave, ali ki bi bila kako drugače nezdruţljiva s cilji 

OZN (izjema so preventivne in represivne akcije v skladu s VII. poglavjem Ustanovne listine, naravna 

pravica do samoobrambe in boj proti kolonialnim oblastem (načelo samoodločbe)); 

- načelo pomoči OZN v vsaki akciji, ki jo ta izvaja v skladu z Ustanovno listino, in načelo 

prepovedi pomoči drţavi, proti kateri bi OZN izvajala preventivno ali prisilno akcijo; 

- načelo prizadevanja, da bodo tudi drţave, ki niso članice OZN, ravnale v skladu s temi načeli, 

kolikor bi bilo to potrebno za ohranitev mednarodnega miru in varnosti; 

- načelo nevmešavanja (neintervencije) v zadeve, ki po svojem bistvu sodijo v notranjo pristojnost 

drţave. Intervencija je pojav v mednarodnih odnosih, katerega akter na aktivni in pasivni strani je 

drţava. Lahko je vojaška, ekonomska ali politična, njen cilj pa je določen strateški, politični ali 

gospodarski interes drţave. Intervencija ogroţa suverenost drţave, v kateri se intervenira. Nedopustne 
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so tudi humanitarne intervencije. Do njih sicer lahko pride, a morajo biti legalizirane na podlagi VII. 

poglavja Ustanovne listine OZN. VII. poglavje (ogroţanje miru in varnosti) je tudi edina izjema od načela 

neintervencije. 

Ustanovna listina OZN v oţjem smislu sestavlja šest organov: 

-Generalna skupščina : predstavlja vse članice OZN, sestaja se na periodičnih sestankih. V Generalni 

skupščini nastopajo vse drţave in ima velike pristojnosti. Vsaka drţava članica ima en glas, 

pomembnejše odločitve pa se sprejemajo z dvotretjinsko večino. Generalna skupščina drţavam 

članicam OZN izdaja priporočila, ki so jih te dolţne upoštevati 

 

-Sekretariat : je najvišji upravni organ, ki izvršuje programe in politiko organov OZN, ki jih ti prenesejo 

nanj. Sekretariat vodi generalni sekretar, ki ga imenuje Generalna skupščina po priporočilu Varnostnega 

sveta.  

-Varnostni svet : njegova naloga je ohranjanje mednarodnega miru in varnosti. Sestavljen je iz petih 

stalnih članic (ZDA, VB, Francija, Rusija in Ljudska republika Kitajska) ter desetih nestalnih članic. 

Odločitev mora podpreti vsaj devet članic, od tega vseh pet stalnih.  

-Ekonomsko-socialni svet : preučuje mednarodna ekonomska, socialna, kulturna, izobraţevalna, 

zdravstvena in sorodna vprašanja, daje pobude ter obvešča o rezultatih pričevanj. Sestavljen je iz 

predstavnikov štiriinpetdesetih drţav članic, ki jih izvoli Generalna skupščina za dobo treh let. 

 -Mednarodno sodišče : sedeţ ima v Haagu. Njegov status je sestavni del Ustanovne listine OZN. 

Sodišče razsoja v mednarodnih pravnih sporih. 

-Skrbniški svet : je izvajal nadzor nad upravo ozemelj, ki so bila postavljena pod mednarodni skrbniški 

svet.  

OZN v širšem smislu pa sestavljajo še številne fundacije, programi in posebne agencije (npr. UNESCO, 

UNHCR, WHO). 

OZN ima tudi svoje mirovne enote, ki jih pošilja na konfliktna območja. OZN je v preteklosti uspešno 

posredovala v številnih primerih. Vendar pa ni bila zmerom uspešna, njeni največji neuspehi so korejska 

vojna, kubanska kriza, vietnamska vojna, afganistanska vojna ter posredovanje na tleh bivše 

Jugoslavije. 

 

Sekretariat je najvišji upravni organ. Glavni organ pa je generalna skupščina, kjer ima vsaka članica svoj 

glas. 

 
205. Splošna deklaracija o človekovih pravicah + pakta. International Bill of Rights. 

 
Splošna deklaracija o ČP (International Bill of Rights) nastane leta 1948. 

Vpliva na EKČP, Ameriško konvencijo o ČP, Afriško listino ČP. 

Je eden najpomembnejših paktov OZN, ki ni zavezujoč. 

 
Leta 1948 Generalna skupščina OZN sprejme Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki poleg 

drţavljanskih in političnih pravic vključuje tudi nekatere ekonomske, socialne in kulturne pravice. 
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Splošna deklaracija človekovih pravic ni pravno zavezujoč dokument, je pa postal merilo uresničevanja 

človekovih pravic .  

Čeprav Deklaracija o človekovih pravicah ni pravno zavezujoč dokument, pa je bilo ţe od začetka 

razprave o človekovih pravicah v OZN je bilo jasno, da je potreben pravno zavezujoč dokument . Pri tem 

pa se je pojavila teţava v zvezi z pojmovanjem in razlago človekovih pravic. Splošna deklaracija 

človekovih pravic je celovit dokument, ki določa človekove pravice na vseh področjih. Pri pogodbenemu 

urejanju pa je potrebno upoštevati razlike med drţavami. Drţavljanske in politične pravice je praviloma 

mogoče uresničiti ne glede na materialna sredstva in razvojno raven posameznih druţb . Npr. do 

svobode govora je mogoče izvajati tudi v zelo revnih okoljih. Drugače pa je npr. S pravico do dela ali 

pravico do ustrezne ţivljenjske ravni. Stopnja uresničitve je odvisna od ustrezne ţivljenjske ravni celotne 

druţbe.  

Iz te  realne razlike je izšla potreba, da se pogodbena ureditev človekovih pravic uredi v  dveh 

mednarodnih pogodbah . V Mednarodnem paktu o drţavljanskih in političnih pravicah in v 

Mednarodnem paktu o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. Oba pakta sta bila sprejeta leta 

1966. Pakta sta za drţave podpisnice obvezna pravna dokumenta. Generalna skupščina je ţe leta 1966 

sprejela prvi fakultativni protokol k Mednarodnemu paktu o drţavljanskih in političnih pravicah. Le ta 

določa postopek za pritoţbe posameznikov, ki so jim kršene pravice). Leta 1989 pa je bil sprejet drugi 

fakultativni protokol, ki ureja odpravo smrtne kazni. 

 
 
206. Hladna vojna, NATO + Varšavski pakt. 

 

- hladna vojna: je napeto politično stanje, ki je trajalo od konca druge svetovne vojne (1945) do 

razpada Sovjetske zveze (1990). Zaradi ideoloških razlik med NATO-m in Sovjetsko zvezo 

(kapitalizem vs. socializem, komunizem) – nasprotujoča si bloka se bojujeta preko 

posrednikov – neposredno se nista spopadla! 

- NATO: je organizacija severnoatlantskega sporazuma ali tudi Severnoatlantska pogodbena 

zveza (North Atlantic Treaty Organisation) ; je politična organizacija drţav za sodelovanje na 

vojaškem področju, ki je bila ustanovljena leta 1949 (Slovenija postane članica leta 2004) 

- Varšavski pakt: je zveza drţav, ki so se organizirale kot odgovor na zahodno ustanovitev Nata – 

ta pakt je pospešil vstop ponovno oboroţene Zahodne Nemčije v zvezo Nato. Namen tega 

sporazuma je bil predvsem v oblikovanju sile nasprotne Natu in v načrtnem povezovanju 

oboroţenih sil socialističnih drţav. 

- Sestavil ga je Nikita Hruščov 1955  in podpisan je bil v Varšavi, propadel je 31.3.1991. 

 

 
Zaradi nasprotij med ZDA in SZ se svet razdeli na dva bloka, vzhodnega in zahodnega. Vzhodni blok, ki 

je pod vplivom Sovjetske Zveze in zahodni blok, ki je pod vplivom ZDA. Obe velesili sta tekmovali v 

oboroţevanju in si nenehno grozili. Temu obdobju, ki ni ne mir in ne vojna, rečemo hladna vojna. 
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Sovraţnost med obema blokoma se tako okrepi, da vzhodni blok zapre svoje meje. Meja med blokoma 

se imenuje ţelezna zavesa.  

Hladna vojna traja do konca 80-ih let 20. stoletja, ko pride do reform v Sovjetski zvezi, ki imajo za 

posledico razpad Sovjetske zveze in konec socializma. Leta 1985 v Sovjetski zvezi prevzame oblast 

Mihael Gorbačov, ki uvede številne reforme , kot so svoboda govora, reforme gospodarstva, ki so 

omogočile zasebno lastnino, demokratizacijo in konec tekmovanja v oboroţitvi.  

Reforme so ljudem prinesle upanje, vendar so prinesle tudi številne teţave, saj v Sovjetski zvezi 

izbruhnejo medetnični spopadi. Gospodarski neuspeh in medetnični spopadi  okrepijo priljubljenost 

Borisa Jelcina na škodo Gorbačova. Oba sta se bojevala proti komunističnim politikom, ki avgusta 1991 

izvedejo neuspešen drţavni udar. Le ta se ni posrečil, vendar to pomeni konec močne komunistične 

partije ter razpad Sovjetske zveze . Republike so druga za drugo razglasile neodvisnost.  

Dogajanje v Sovjetski zvezi pa je vplivalo tudi na druge vzhodnoevropske drţave. Leto 1989 je prineslo 

preobrat v vzhodni Evropi. Drţave ena za drugo opuščajo socializem. 

 

NATO organizacija severnoatlantskega sporazuma je mednarodna vojaška-politična organizacija za 

sodelovanje na področju obrambe, ki je bila ustanovljena leta 1949. 

Varšavski pakt je bila vojaška zveza drţav vzhodnega bloka, ki so se organizirale kot odgovor na 

vzhodno ustanovitev NATA. 

 
207. Gibanje neuvrščenih. 
 

Gibanje neuvrščenih je gibanje, v katerega je včlanjeno več kot 100 predvsem nekoč koloniziranih drţav 

(drţave tretjega sveta). Svoje ime je dobilo med hladno vojno, saj se drţave članice deklarativno niso 

ţelele izreči za pol, ki je bil pod vplivom ZDA ali za pol pod vplivom Sovjetske zveze. 

 

Pomembno vlogo pri razvoju gibanja je imela Jugoslavija. Nastalo je po razpadu kolonialnega sistema,  

pripomoglo naj bi pri zagotavljanju svetovnega miru! (ISKANJE TRETJE POTI) 

 

 

 
208. Ustanovitev Sveta Evrope, (Komisija – stalno sodišče - ESČP + EKČP). Vloga nadzora 

ministrov. 
 

Ustanovljena 1949 z Londonskim sporazumom. Ena od številnih uspehov sveta je bil sprejem evropske 

konvencije o človekovih pravicah, ki je sluţila kot temelj za ustanovitev evropskega sodišča za 

človekove pravice.  

Je mednarodna organizacija. Članica je lahko vsaka evropska drţava pod pogojem, da sprejema načelo 

vladavine prava in jamči človekove pravice in temeljne svoboščine vsakomur, ki je pod njeno oblastjo. 

V sodelovanju s parlamentarno skupščino je odbor ministrov temeljni varuh vredno sveta in nenehno 

preverja, če drţave članice ravnajo skladno s prevzetimi obveznostmi. 
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209. Naštejte ustanovne članice Evropskih skupnosti (tj. predhodnice današnje EU) in naštejte 

vsaj dva razloga, zakaj so bile te skupnosti ustanovljene. 
23.07.1952 je 6 ustanovnih članic osnovalo evropsko skupnost – Belgija, Francija, Z Nemčija, Italija, 

Luksemburg, Nizozemska. 

Razlogi za to so bili predvsem ekonomska rast drţav članic, preprečitev bodočih konfliktov. 

 

x evropska skupnost za premog in jeklo 

x evropska gospodarska skupnost (EGS) 

 

V ţelji narediti konec pogostim in krvavim vojnam med sosedskimi drţavami in utrditi gospodarske in 

politično povezovanje med drţavami so ustvarili evropske skupnosti. 

 

Cilji so bili: Skupni trg za premog in jeklo je bil zamišljen kot eksperiment, ki so ga postoma razširili na 

druga gospodarska področja, vzpostavitev skupnega trga, zasnovanega  na 4 svoboščinah: prostem 

pretoku blaga, oseb, kapitala in storitev. 

 
210. Kje in zakaj štejemo prve začetke delovanja tega, čemur danes pravimo Evropska unija? 
 
V ţelji, da se nehajo pogoste in krvave medsebojne vojne.  

1950 - EVROPSKA SKUPNOST ZA PREMOG IN JEKLO 

1957 - EGS Z RIMSKO POGODBO 

 

Zahodne drţave so l 949 ustanovile svet Evrope, to je bil prvi korak k medsebojnem sodelovanju, toda 6 

drţav si je ţelelo še več. 

 

211. Kje, kdaj in s kakšnim namenom so se začeli prvi koraki Evropske skupnosti (danes 
Evropske unije)? 

Glej gor. 

 

212. Prve tri skupnosti. Prva skupnost + rimski pogodbi. 
 

SVET EVROPE, EVRO. SKUP. ZA PROMOG IN JEKLO, EGS. 

Z rimsko pogodbo so . 1957 ustanovili EGS oz. skupen trg. Osnovno načelo je bilo prost čezmejni 

pretok ljudi, blaga, kapitala in storitev. 

Prva skupnost je bila Svet Evrope, je bil 1 korak k medsebojnem sodelovanju. 

 
213. Pomen EGS? Konvencija o skupnih ustanovah? 
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EGS je predvideval postopno odpravo carinskih dajatev na industrijske izdelke, vendar ni zadeval 

kmetijskih proizvodov in pomorske trgovine. 

 
214. Razvoj parlamenta. 

 
Edini posredni izvoljeni organ EU, ki zastopa 500 milijonov prebivalcev. Poslance izvolijo drţavljani EU 

vsakih 5 let na neposrednih in splošnih volitvah. Evropski parlament ima sedeţ v Srasburgu. zaseda pa 

tudi v Bruslju. 

 

Evropski parlament je nastal in enotne skupščine za premog in jeklo, ki je postala skupna vsem trem 

takratnim nacionalnim evropskim skupnostmi. Pozneje se je ta skupščina preimenovala v evropski 

parlament. Iz skupščine imenovanih poslancev je nastal izvoljeni parlament, ki je med glavnimi akterji pri 

določanju politične agende evropske unije.. 

 
215. Pojasnite pojem Enotnega evropskega akta v razvoju Evropske unije. 

 
Ta pogodba je temelj obširnemu šestletnemu programu s katerimi naj bi odpravili ovire za prosto 

trgovino med drţavami članicami EU in omogočil nastanek enotnega trga. 9.11.1989 je padel berlinski 

zid in povzročil velik politični pretres. po 28 letih se je spet odprla meja med vzhodno in zahodno 

Nemčijo in drţavi se zopet druţita oktobra 1990. 

 
216. Pojasnite pomen pogodbe iz Maastrichta za razvoj EU?  
 

Maastrichtska pogodba (uradno Pogodba o Evropski uniji, s kratico PEU) je mednarodna pogodba, ki so 

jo 7. februarja 1992 v nizozemskem Maastrichtu podpisale drţave članice Evropske skupnosti in ki je, ko 

je 1. novembra 1993 stopila v veljavo, politično in pravno zdruţila drţave članice. 

Voditelji 12 drţav so se v Maastrichtu na pogovorih zbrali ţe decembra 1991. Maastrichtska pogodba je: 

x ustanovila Evropsko unijo na treh stebrih:  

o evropske skupnosti (Evropska skupnost za premog in jeklo, Evropska gospodarska 

skupnost, Evropska skupnost za jedrsko energijo), 

o skupna zunanja in varnostna politika, 

o sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev. 

x uvedla drţavljanstvo Evropske unije, ki ne nadomešča nacionalnega drţavljanstva, temveč ga 

dopolnjuje. Vsakdo, ki ima drţavljanstvo drţave članice, je hkrati drţavljan Unije. 

x uvedla Gospodarsko in denarno unijo (GDU), oziroma evropsko monetarno unijo (EMU). 

x uvedla evro. 

x Evropski varuh človekovih pravic 

x Odbor regij 
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https://sl.wikipedia.org/wiki/Trije_stebri_Evropske_unije
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Pogodba o Evropski uniji je bila kasneje spremenjena z Amsterdamsko pogodbo (1997) in Niško 

pogodbo (2003). Ob tem se prične Konvencija o prihodnosti Evropske unije. Neuspešnost Pogodbe o 

Ustavi za Evropo, ki bi popolnoma spremenila Maastrichtsko pogodbo, pomeni korak nazaj, a sprejmejo 

Lizbonsko pogodbo, ki prečisti obe obstoječi pogodbi o Evropski uniji in jim doda Listino o temeljnih 

pravicah EU, ki po Niški pogodbi postane del prava EU. 

Ob sklenitvi Pogodbe o Evropski uniji je le ta obsegala vse obstoječe evropske skupnosti. Po 

prenehanju veljave Evropske skupnosti za premog in jeklo leta 2002, so naslednje pogodbe spreminjale 

vzajemno sodelovanje skupnosti, a Evropska unija sama po sebi ni imela poloţaja pravne osebe, torej 

sama po sebi ni mogla prevzemati pravne odgovornosti. To ni več ovira po podpisu Lizbonske pogodbe. 

Pogodba o Evropski uniji je vidno dvignila pristojnosti Evropske unije nasproti članicam. Je tudi pod laga 

za Schengenski sporazum. 

 

 
217. Amsterdamska pogodba in ČP. 

 
Podpisana je bila 2. oktobra 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999. Amsterdamska pogodba spreminja 

Maastrichtsko Pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi vseh treh Evropskih skupnosti in 

določene povezane akte. Ne odpravlja tempeljske tristebrne zgradbe EU, spreminja pa vsebino vsakega 

od stebrov ter premika del vsebine posameznih stebrov med seboj (zlasti problematiko, ki se nanaša na 

sklopa iz pravosodja in notranjih zadev dotedanjega III. stebra v I. steber ES). Maastrichtska in kasneje 

Amsterdamska pogodba sta torej Sodišče ES končno opremili z določbami »ustavne« narave. 

 

Tudi po Amsterdamu obstajajo 4 pogodbe: 

 

x Pogodba o Evropski uniji (PEU) 

x Pogodba o Evropski skupnosti (PEGS; PES; PDEU) 

x Pogodba o Evropski skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) 

x Pogodba o Evropski skupnosti za jedrsko energijo (EURATOM) 

 

Struktura amsterdamske pogodbe: 

 

1. del: materialnopravne spremembe (npr. 1.člen spreminja PEU, 2. člen pa PES) 

 

2. del: poenostavitve – navzven izgledajo spremembe majhne, dejansko pa v prečiščenem besedilu 

ustvarjajo nomotehnično pregledno besedilo brez balasta (namen določb je brisanje ţe neveljavnih in 

spremembe drugih določb) 

 

3. del: splošne in končne določbe 
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dodano: vrsta protokolov, 51 deklaracij (sprejetih na medvladni konferenci), 8 dodatnih deklaracij 

 

Spremembe I. stebra: Največjo vsebinsko spremembo I. stebra pomeni vključitev velikega dela 

dotedanjega III. stebra v I. steber čl. 61-69 PES o prostem gibanju oseb, ki se nanašajo na vize, azil, 

imigracijo in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. 

 

Spremembe II. stebra: steber je dopolnjen. Spremembe so namenjene izboljševanju učinkovitosti 

dotedanjih dogovorov in vzpostavljajo sistem, ki je bolj premišljen in sofisticiran od tistega iz 

Maastrichta. Orodja za dosego ciljev so ostrejša in so izdelana v samostojnih določbah, skupnih akcijah, 

sprejemu skupnih stališč strategij in sistematičnem sodelovanju. Ostal je konsenz v Svetu. 

 

Spremembe III. stebra: novo ime: Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Namen 

tega stebra je splošna ustvaritev svobode in pravičnosti z razvijanjem skupnih akcij na področjih 

policijskega sodelovanja, pravosodnega sodelovanja ter v preprečevanju in boju proti rasizmu in 

ksenofobiji. Cilji delovanja so terorizem, tihotapljenje drog, oroţja in ljudi, kazniva dejanja proti otrokom, 

korupcija, prevare. Opredeljene so metode za dosego ciljev – tesno sodelovanje med policijami in 

carinskimi organi ter drugimi drţavnimi institucijami s pomočjo Europola, sodelovanje med pravosodnimi 

in drugimi drţavnimi organi med drţavami članicami ter izenačevanje določene kazensko-pravne 

zakonodaje v drţavah članicah. 

 
218. Pogodba iz Nice. 

 
Pogodba iz Nice je bila sprejeta 11.decembra 2000 po dotedaj najdaljšem evropskem vrhu. 

 

Drţave članice so močno branile svoje interese, kar je vodilo v dolgotrajna pogajanja in do nekaterih 

čudnih kompromisov, npr. ponderiranje glasov v Svetu. 

 

Najpomembnejši pogoji Pogodne iz Nice so vključevali prilagoditev inštitucij EU na razširjeno EU z 25-

imi članicami, kasneje 27-imi in 28-imi. V neobvezujoči deklaraciji in v obvezujočem protokolu, Pogodba 

iz Nice določa, kako bodo delovale inštitucije EU, ko bo proces širitve končan. 

 

Pogodba je bila podpisana 26.februarja 2001 ter začela veljati 1.februarja 2003, potem ko je bila prvič 

zavrnjena na Irskem z referendumom, junija 2001. Po drugem referendumu, oktobra 2002, je bila 

sprejeta. 

 

Vrh v Nici je tudi ponovno razglasil evropsko listino o temeljnih pravicah, kot politično deklaracijo. 

 

DRUGA POLOVICA 20.ST. 
JUGOSLAVIJA IN SLOVENIJA 
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219. Pomen prava v komunizmu, njegova vloga v socializmu. 

 
Socialistično pravo je izhajalo iz marksističnega pogleda na zgradbo druţbe in njegovega pogleda na 

vlogo prava v socializmu in komunizmu. Posebnost socialističnega sistema, ki so ga uvedli v Rusiji in po 

drugi svetovni vojni v vzhodnoevropskih drţavah, je bila v njihovem druţbeno-revolucionarnem značaju. 

Socialistične drţave so propagirale popolno preobrazbo druţbe in novo ureditev človeškega sobivanja, v 

katerih bi odmrla pravo in drţava. V socialističnih drţava je bilo pravo samo orodje v rokah vladajočih, 

obstajala so velika razhajanja med politično realnostjo in ustavnimi normami. V realnosti je odločanje 

potekalo prek osrednjih organov edine politične stranke in prek izvršilnoupravnih organov, ki so bili njen 

podaljšana roka. Skupščina je delovala le kot navidezni zastopnik ljudstva. Komunizem vrsta 

enakopravne druţbe brez proizvodnje v zasebni lasti, denarja in druţbenih razredov. Komunizem delimo 

na socializem in višjo fazo komunizem. 

 
220. Načelo pravne diskontinuitete. Odlok in zakon o razveljavitvi predvojnih predpisov. Ali ODZ 

danes še vedno velja? Smiselna uporaba – usus fori? 
 

Načelo diskontinuitete pomeni, da se prekine vez s prejšnjim pravnim redom. Razveljavitev predpisov, 

kateri so bili izdani pred 6.4.1941  in med sovraţnikovo okupacijo – prejšnje zakone so razglasili za 

neobstoječe. 

Lahko so se še naprej uporabljali stari predpisi, a le, če so bili v skladu z novimi. 

To načelo smo uporabili ob prehodu Kraljevine Jugoslavije v FLRJ – federativno ljudsko republiko 

Jugoslavijo! 

 
Uveljavljeno načelo pravne diskontinuitete.  

 

Proti koncu vojne se je začela tudi izgradnja novega pravnega reda. Predsedstvo Protifašističnega sveta 

narodne osvoboditve Jugoslavije (AVNOJ) je februarja 1945 izdalo Odlok o odpravi in razveljavljenju 

vseh pravnih predpisov, izdanih med okupacijo po okupatorju in njihovih pomagačih . Prvi člen je 

določal, da se pravni predpisi, ki so bili izdani med sovraţnikovo okupacijo po okupatorju in njegovih 

pomagačih, odpravijo in razglasijo za neveljavne. Drugi člen pa je določal, da se odpravlja predpise, ki 

nasprotujejo pridobitvam narodnoosvobodilne borbe in novim jugoslovanskim predpisom in predpisom 

federalnih enot.  

 

Navedeni odlok je Ljudska skupščina potrdila in spremenila z Zakonom o ''razveljavljenju pravnih 

predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med sovraţnikovo okupacijo'' . Prvi člen zakona je bil 

spremenjen tako, da so bili v tem členu navedeni predpisi razglašeni na neobstoječe.  
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Razveljavljeni zakon se je pravnim prazninam izognil tako, da je v konkretnih zadevah pri neurejenih 

razmerjih napotil na predvojna pravna pravila, če niso bila v nasprotju z novo ustavo. Tako se je v slo 

uporabljal ODZ, ki je za nekatera neurejena vprašanja še vedno v rabi.  

 

Pravni akti, ki posegajo v človekove pravice so prepovedani, Pravna kontinuiteta – nadaljevanje prejšnje 

ustave. Pravna diskontinuiteta – prekinitev s prejšnjo pravno ureditvijo in zato pride do pravnih praznin.  

 

Usus fori = raba sodišč – po zakonih, če ni v zakonu je odgovor v sodni praksi, izpolnijo pravno praznino 

– ODZ kot usus fori – smiselna uporaba. 
 

221. Razvoj KZ in ZKP. 
 
Na področju kazenskega prava je z ustavo iz leta 1974 prišlo do večjih sprememb. Z ustavo so bile iz 

federacije na republike prenesena tudi pristojnost za izdajo kazenskega zakona. Leta 1977 je v Sloveniji 

stopil v veljavo Kazenski zakonik SFRJ, ki je bil objavljen leta 1976 in je poleg splošnega dela vključeval 

tudi devet poglavij posebnega dela. Leta 1977 je bil objavljen tudi Kazenski zakonik SRS, ki je vseboval 

devetnajst poglavij posebnega dela.  

 

ZKP je bil sprejet leta 1994 in je bil mnogokrat noveliran. Zasnova 1. V primerjavi z jugoslovanskim ni 

revulicionarno drugačna, ohranil je vse bistvene rešitve stare ureditve. Ključnega pomena je novela 

ZKP-K, ki je v naš postopek uvedla sporazum o krivdi in ga tako bolj odločno potisnila v advasarni del.  

 

ZKP 1967 – teza o ločenosti, za nas je bila revolucionarnega pomena za razvoj kazenskega postopka 

pri nas 

 
222. Razvoj civilnega prava – ZOR-OZ + ZTLR; ZZZDR. 

 
V obdobju od 1811 do 1945 je stvarnopravna razmerja urejal avstrijski drţavljanski zakonik oziroma 

Občni drţavljanski zakonik (ODZ) . Za čas po drugi svetovni vojni je značilno, da je to čas drţavna in 

kasneje druţbene lastnine. Druţbenoekonomska ureditev je temeljila na zdruţenem delu, druţbeni 

lastnini in samoupravnih odnosih . V obdobju med leti 1945 in 1980 so se uporabljala pravna pravila 

ODZ. Odstopale so izjeme, ki so privilegirale poloţaj druţbene lastnine. Leta 1980 pa je bil sprejet in 

začel veljati Zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih (ZTRL) . Zakon je vseboval le temeljna 

pravila stvarnega prava, druga pa je prepuščal posameznim republikam. V SR Sloveniji ni bil sprejet 

noben predpis, ki bi dopolnil ZTRL.  

Leta 1978 je bil sprejet tudi Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR). Tudi ta je urejal le temeljna civilno 

pravno razmerja.  

 

V Jugoslaviji nastali po drugi svetovni vojni, Slovenija vse do leta 1977 ni imela svoje kazenske 

zakonodaje. Nova drţava je najprej sprejela več posameznih kazenskih zakonikov, nato pa so leta 1947 



97 
 

sprejeli še kazenski zakonik – splošni del, ki je začel veljati leta 1948 . Leta 1951 je bil sprejet in je začel 

veljati še povsem prenovljen Kazenski zakonik FLRJ, h kateri je bilo nato sprejetih še več novel .  

 

Na področju kazenskega prava je z ustavo iz leta 1974 prišlo do večjih sprememb. Z ustavo so bile iz 

federacije na republike prenesena tudi pristojnost za izdajo kazenskega zakona. Leta 1977 je v Sloveniji 

stopil v veljavo Kazenski zakonik SFRJ, ki je bil objavljen leta 1976 in je poleg splošnega dela vključeval 

tudi devet poglavij posebnega dela . Leta 1977 je bil objavljen tudi Kazenski zakonik SRS, ki je vseboval 

devetnajst poglavij posebnega dela. 
 

223. Razlike med ustavnimi obdobji 1946, 1963 in 1974. 
 

Ustava iz l. 1946 je bila skoraj enaka stalinistični iz leta 1936, na pogled liberalna, a v bistvu primerna le 

za utrditev diktature proletariata.  

 

Ustava iz leta 1963 je izzvenela kot kompromis, saj je na eno strani poudarjala socialistično vsebino 

jugoslovanske druţbe, po drugi strani pa ohranjala prvine partijskega programa. 1974 poleg indijske 

najobseţnejša ustava na svetu. Njen glavni namen je da prepreči hierarhijo in izkoriščanje, ter ustanovi 

druţbo enakopravnih, ki bo slonela na načelu dogovarjanja in svobodne menjave dela. 

 - Dvoumna zvezna skupščina je bila zgolj navidezna demokracija. 

 
224. Povojni poboji – v pravnem ali nepravnem smislu? 

 
V SLO je ţe med vojno potekala revolucija, ki je pomenila drţavljansko vojno. Na eni strani partizani, na 

drugo pa domobranci. Zmagajo partizani, domobrance je čakala grenka usoda, kar tudi kaţejo na 

številna grobišča. Izvensodni poboji vojnih ujetnikov in civilistov. 
 

225. Pomen ustavnega zakona iz 1953. 
 
Dne 13. januarja je bil sprejet ustavni zakon , ki so ga pripravili pod vodstvom Edvarda Kardelja in Moše 

Pijadeja z namenom, da bi zrušili birokratizem in pospešili odmiranje partije. Temeljil je na načelu 

socialistične demokracije. Z ustavnim zakonom se je zaključil proces razbijanja sovjetskih struktur in 

njihovega nadomeščanja z novimi. Ukinili so demokratični centralizem , ki je zagotavljal organom 

zvezne uprave prevlado nad republiškimi, tem pa nad občinskimi. Drţavljani so dobili več vpliva na 

sprejemanje odločitev in več nadzora nad lokalnimi partijskimi veljaki. V ta namen so njegovi avtorji 

okrepili zvezno in druge skupščine. Z vidika federacije je ustavni zakon prinesel precejšnjo oslabitev 

poloţaja republik nasproti zvezni oblasti. Najočitneje se je to pokazalo v ukinitvi zbora narodov , ki je v 

prejšnji ureditvi pomenil federalne enote, vendar je zasedal samo izjemoma. Vključen je bil v zvezni zbor 

z moţnostjo avtonomnega dela samo v primeru, če so bili na dnevnem redu problemi o odnosih med 

federacijo in republiko. Slednje so bile pooblaščene, da sprejmejo lastne ustavne zakone, v katere pa 

niso vključili člena o pravici do samoodločbe in odcepitve, saj so bili mnenja, da samoupravni sistem 
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vsebuje integrativno moč, ki presega etnično raznolikost drţave. Namesto zbora narodov je bil uveden 

zbor proizvajalcev , ki je zastopal interese neposrednih proizvajalcev. Taki zbori so bili uvedeni tudi na 

niţjih ravneh federacije. Do sprememb je prišlo tudi v strukturi zvezne oblasti. Namesto prejšnjega 

kolektivnega šefa drţave (prezidij), je bil uveden individualni predsednik drţave, namesto vlade pa 

izvršni svet, ki ni več neposredno vodil drţavnih upravnih organov, temveč je koordiniral njihovo delo kot 

izvršilni organ skupščine . V začetku 60ih let se je v vodstvu KPJ začela ostra polarizacija med 

zagovorniki centralističnega in samoupravnega modela. Nobena od struj se ni odrekla socializmu in 

vodilni vlogi partije. Toda zagovorniki samoupravljanja so hoteli več nacionalnih in drugih pravic za 

republike, zlasti pa gospodarske reforme, ki naj bi republikam omogočile samostojnejšo gospodarsko 

politiko. Spor je tekel tudi okoli vprašanja, ali vpeljati trţne zakonitosti ali ne. Glavni zagovornik reforme 

v vodstvu je bil Edvard Kardelj. Tito je dolgo časa nihal in sredi 60ih le podprl Kardelja. Leta 1962 je 

Kardelj predlagal temeljito reformo federacije. Njegov predlog je bil za tedanje razmere zelo radikalen: 

predlagal je veliko samostojnost republik, federacija naj bi postala le prostor dogovarjanja med njimi, 

obdrţala pa bi pristojnosti v zunanji politiki, vojski in finančnem sistemu, Kardelj pa je predvidel tudi 

varovalne mehanizme: Tita s svojo avtoriteto, enotno partijo delujočo po principu subordinacije in 

vojsko. Pritisk centralistov je bil v tem obdobju zelo močan, to pa se je odraţalo tudi v ustavi, tako da so 

republike nekaj več pravic dobile bolj posredno, predvsem na ekonomskem področju. Šele z amandmaji 

v letih 1967, 1968 in 1971 se je drţava začela dejansko federalizirati. Za razvoj lokalne samouprave je 

bila pomembna uvedba komunalnega sistema leta 1955, ki je uvedel občino kot novo obliko 

upravnoteritorialne razdelitve republike. Občina kot komuna je bila zamišljena kot lokalna skupnost, ki je 

zagotavljala ekonomske in druge potrebe prebivalcev in je hkrati opravljala funkcijo drţavne oblasti. Pri 

razvijanju komunalnega sistema jim je za zgled sluţila Marxova analiza pariške komune. Poudarek pri 

komuni je bil na njenem samoupravnem značaju. Morala bi biti predvsem druţbeni organizem in manj 

drţavni organizem. Pravni teoretiki so jo povezovali z vprašanjem odmiranja drţave. 
 

226. Samoupravljanje in delegatski ssstem. Druţbena lastnina. 
 
Delegatski sistem je bil temelj celotnega sistema samoupravne socialistične demokracije. Menili so, da 

bo prispeval k preseganju ločenosti med druţbo in drţavi in k postopni odpravi političnega 

profesionalizma. Delegatski sistem je bil bliţje imperativnemu mandatu, saj naj bi bil odgovor na vse 

večje osamosvajanje odbornikov in poslancev v skupščini.  

 

Uvedena je bila dvodomna zvezna skupščina , ki sta jo sestavljala zvezni zbor in zbor republik in 

pokrajin. Oba zbora sta bila sestavljena paritetno (enakopravna zastopanost republik in pokrajin), kar 

naj bi tudi preprečevalo prevelik vpliv Srbije. Ustava je tudi priznala vsakemu narodu in narodnosti 

lastno politično identiteto in jim tudi ne povsem določno, potrjevala pravico do osamosvojitve in 

odcepitve. Da bi zagotovila enakopravnost med republikami in pokrajinami, jim je dala pravico veta in jih 

s tem silila k usklajevanju medsebojnih interesov. Pomembno vlogo je igralo tudi kolektivno 

predsedstvo, ki je imelo devet članov: po enega iz vsake republike in pokrajine, poleg predsednika ZKJ . 

Odločitve v zboru republik in pokrajin so se lahko sprejemale le s soglasjem vseh republik in pokrajin. 
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Tudi zvezne ustave ni bilo mogoče spremeniti drugače kot s soglasjem vseh federalnih enot. Ustava je 

zagotavljala Titu zaradi zgodovinskih zaslug funkcijo predsednika za 'nedoločen čas' (to formulacijo so 

menda uporabili, ker ga niso hoteli spomniti , da je tudi on smrten).  

 

V začetku 60ih let se je v vodstvu KPJ začela ostra polarizacija med zagovorniki centralističnega in 

samoupravnega modela. Nobena od struj se ni odrekla socializmu in vodilni vlogi partije. Toda 

zagovorniki samoupravljanja so hoteli več nacionalnih in drugih pravic za republike, zlasti pa 

gospodarske reforme, ki naj bi republikam omogočile samostojnejšo gospodarsko politiko. Spor je tekel 

tudi okoli vprašanja, ali vpeljati trţne zakonitosti ali ne. Glavni zagovornik reforme v vodstvu je bil 

Edvard Kardelj. Tito je dolgo časa nihal in sredi 60ih le podprl Kardelja. Leta 1962 je Kardelj predlagal 

temeljito reformo federacije. Njegov predlog je bil za tedanje razmere zelo radikalen: predlagal je veliko 

samostojnost republik, federacija naj bi postala le prostor dogovarjanja med njimi, obdrţala pa bi 

pristojnosti v zunanji politiki, vojski in finančnem sistemu, Kardelj pa je predvidel tudi varova lne 

mehanizme: Tita s svojo avtoriteto, enotno partijo delujočo po principu subordinacije in vojsko. Pritisk 

centralistov je bil v tem obdobju zelo močan, to pa se je odraţalo tudi v ustavi, tako da so republike 

nekaj več pravic dobile bolj posredno, predvsem na ekonomskem področju. Šele z amandmaji v letih 

1967, 1968 in 1971 se je drţava začela dejansko federalizirati. 
 

227. Kakšna je bila na splošno usoda civilnega prava ob spremembi pravno-političnega sistema 
ob prehodu iz stare Jugoslavije v novo Jugoslavijo? 

 
Najprej se je uporabljal OZD, kasneje pa sprejmejo enotno civilno panogo ZOR, ki ureja temeljna civilna 

razmerja za vse republike Jugoslavije. 
 

228. Pojasnite na kratko bistvene razlike med pravno ureditvijo v socialistični Jugoslaviji in 
sedanjo slovensko pravno ureditvijo na področju ustavnega prava. 

 
Drugače kot nekdanja SFRJ je v danjšanji SLO ustavna ureditev, ki ţe na temeljnih ustavnih 

dokumentov izhaja iz načela spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče 

SFRJ je delovalo v okvirju socialistične in enostranske druţbene ureditve, kjer so se hudo kršile 

človekove pravice in ni delovala kot pravna drţava. Odločitve SLO US dopolnjujejo ustavo in jo 

osmišljajo kot ţiv in učinkovit pravni akt. 
 

229. Pojasnite razliko med unitarizmom in federalizmom kot pomembno razliko med pravno-
političnim sistemom stare in nove Jugoslavije. 

 
Unitarizem je nasilno izečenevanje razlik, poenotenje zelo različnih kultur in upravnopolitičnih razmer. V 

kraljevini Jugoslaviji je prestavljal tudi ustvarjanje novega jugoslovanskega naroda.  
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Stara – Zakonodajno oblast sta izvrševala kralj in skupščina (parlament), kraljeva nadrejenost nad 

parlamentom, razglašal je zakone in sodne odločbe so se izvrševale v njegovem imenu.  

 

Nova – federalizem je »demokracija«, ki je temeljila na diktaturi proletariata. Najvišji organ je ljudska 

skupščina SFRJ. Drugače je ustavno urejena, toda v resnici je imela vso oblast vlada, ki ji je 

predsedoval maršal Tito. 
 

230. Pojasnite pomen Titovega konflikta s Stalinom leta 1948 glede prihodnje ustavne usmeritve 
socialistične Jugoslavije. 

 
Priprave za postopne ustavne spremembe so se pospešile zaradi konflikta. Zaradi kritike sovjetske 

zveze je jugoslovansko vodstvo, začelo spoznavati, da sovjetski model socializma ni najboljši, k iskanju 

alternativ jo silijo tudi nezadovoljstvo ljudi. Rezultat je bil vpeljava decentraliziranega samoupravnega 

modela v začetku 50. Let. 
 

231. Pojasnite pomen ustavnih amandmajev k ustavi Socialistične republike Slovenije iz leta 1974 
za razvoj ustavnosti v samostojni Republiki Sloveniji. 

 
Zvezni amandmaji pomenijo pot k unitarnosti pod krinko večjih pooblastil zvezne pristojnosti – pride do 

degradacije drţavnega statusa in samostojnosti republik. 

 

Posledice: 

- primat zveznega zakona 

- federacija določa načela o ustanavljanju rednih sodišč in toţilstev 

- samostojnost zveznega vojaškega proračuna brez nadzora republik 

- nove regulativne pristojnosti federacije na področju sistema drţavne uprave, javnega 

obveščanja (pošta, Elektro sistem) 

- krepitev centra in zvezne administracije 

- pritisk zveznih oblasti na slovensko vodstvo za sprejem zveznih amandmajev (potrdi jih 

slovenska skupščina, neuspešnost predloga o referendumu zoper te amandmaje) 

 
 

232. Na kratko pojasnite razliko med plebiscitom in temeljno ustavno listino pri osamosvajanju 
Slovenije. 

 
Zakon o plebiscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije je sprejela Skupščina RS 6.12.1990. 

 

Plebiscit o samostojnosti Slovenije je potekal od 23.12.1990 pa vse tja do 26.12.1990, ko bili znani 

rezultati. Zato pojmujemo 26.12. kot praznik osamosvojitve Slovenije. 
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TUL je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 25.06.1991 je slovenski 

parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev TUL-a. Zato pojmujemo 25.06. kot Dan Drţavnosti. 

 
 

233. Zvezni ustavni amandmaji 1988. 
 
Zvezni amandmaji pomenijo pot k unitarnosti pod krinko večjih pooblastil zvezne pristojnosti – pride do 

degradacije drţavnega statusa in samostojnosti republik. 

 

Posledice: 

- primat zveznega zakona 

- federacija določa načela o ustanavljanju rednih sodišč in toţilstev 

- samostojnost zveznega vojaškega proračuna brez nadzora republik 

- nove regulativne pristojnosti federacije na področju sistema drţavne uprave, javnega 

obveščanja (pošta, elektro sistem) 

- krepitev centra in zvezne administracije 

- pritisk zveznih oblasti na slovensko vodstvo za sprejem zveznih amandmajev (potrdi jih 

slovenska skupščina, neuspešnost predloga o referendumu zoper te amandmaje) 

 
234. Pojasnite pomen ustavnih amandmajev k Ustavi Socialistične Republike Slovenije leta 1989. 

 
23.2.1989 je ustanovljen Zbor za Ustavo in Republiški ustavni amandmaji. Zbor za ustavo vpliva na 

paket amandmajev k ustavi SRS ter naroči svoji strokovni skupini izdelavo osnutka nove ustave. 

 

Republiški ustavni amandmaji iz leta 1989 vplivajo na 

- politično demokratizacijo in gospodarsko posodobitev RS 

- rabo slovenskega jezika 

- ČP 

 
235. Kako se je imenoval in v katerih krogih je nastal prvi osnutek slovenske ustave iz časov 

osamosvajanja Slovenije pred pribliţno dvajsetimi leti? 
 
podvinska ustava iz leta 1991 (predlog besedila predloga za začetek postopka za sprejem nove ustave, 

ki ga sprejme skupščina 18.7.1990 s sklepom, 1.osnutek nove ustave v hotelu Grad Podvin – od 20.8. 

do 25.8.1991 – podlaga je besedilo Zbora za ustavo 

 
??  
 

236. Pojasnite bistveno razliko med Ustavnim sodiščem Socialistične Republike Slovenije iz leta 
1963 in Ustavnim sodiščem Republike Slovenije iz leta 1991. 
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Drugače kot nekdanja SFRJ je v danjšanji SLO ustavna ureditev, ki ţe na temeljnih ustavnih 

dokumentov izhaja iz načela spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ustavno sodišče 

SFRJ je delovalo v okvirju socialistične in enostranske druţbene ureditve, kjer so se hudo kršile 

človekove pravice in ni delovala kot pravna drţava. Odločitve SLO US dopolnjujejo ustavo in jo 

osmišljajo kot ţiv in učinkovit pravni akt 

 
237. Vloga slovenske pomladi pri osamosvajanju Slovenije. 

 
S slovensko pomladjo so se začela zbirati kritična masa civilno-druţbenih pobud, ki je spremenila 

politično podobo Slovenije. 

 
238. Kdaj je bilo ustanovljeno prvo slovensko ustavno sodišče in v čem se je v grobem 

razlikovalo od sedanjega Ustavnega sodišče Republike Slovenije 
 

l. 1991 – V razmerju do drţave je samostojen in neodvisen drţavni organ. 

 
239. Kdaj so bile izvedene prve demokratične volitve v Sloveniji in kakšen je bil njihov izid? 

 
8.aprila 1990 so se odvile prve demokratične volitve. Zmagal je DEMOS (demokratična opozicija 

Slovenije) – zmagajo nad strankami, ki so nastale iz političnih organizacij prejšnjega političnega sistema. 

 

Demosovo izvršno vlado je vodil Lojze Peterle (prvi premier), prvi predsednik skupščine pa je postal 

France Bučar. 

 
240. Kdo je bil DEMOS in kakšna je bila njegova vloga pri razvoju slovenske drţavnosti? 

 
Demos pomeni narod. ţelja po skupni drţavi. 
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. 
241. Prve demokratične volitve in plebiscit. 

 
8.aprila 1990 so se odvile prve demokratične volitve. Zmagal je DEMOS (demokratična opozicija 

Slovenije) – zmagajo nad strankami, ki so nastale iz političnih organizacij prejšnjega političnega sistema. 

 

Demosovo izvršno vlado je vodil Lojze Peterle (prvi premier), prvi predsednik skupščine pa je postal 

France Bučar. 

 
 
1990 aprila – so v Sloveniji 1. Po vojni potekale večstrankarske volitve, ki so se zavzemale za 

spremembo druţbene ureditve in za čimvečjo osamosvojitev republike v razmerju do federacij. 23.12.91 

plebiscit o osamosvojitvi SLO 82,2% volivcev se je odločila za samostojnost. Po njem se začnejo 

priprave za samostojnost. 
 

242. Kaj praznujemo Slovenci vsako leto 25. 6? Kateri ustavni dokument je bil na ta dan sprejet 
leta 1991? 

 
Dan osamosvojitve. Temeljna listina o osamosvojitvi in o neodvisnosti Slovenije. 

 

TUL je Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 25.06.1991 je slovenski 

parlament sprejel ustavni zakon za uresničitev TUL-a. Zato pojmujemo 25.06. kot Dan Drţavnosti. 

 
 

243. Od pisateljske, Demosove do podvinske ustave. 
 

Po pisateljski ustavi se je ustavnega projekta še pred volitvami 1990 lotila predvolilna koalicija Demos. 

Za razliko od pisateljeve je ţe dokument razdelila na posamezne člene. Sprejeta je bila l. 1989. Zadnja 

verzija osnutka ustave je bila Podvinska, ki je bila temeljno gradivo za skupščinsko ustavno komisijo, ki 

je potem pripravila končno verzijo ustave. 

 

- pisateljska ustava (sociološko – pisateljska ustava – vloga Društva slovenskih pisateljev – 

predlog referenduma o teh amandmajih, protestom zoper amandmaje se pridruţi tudi 

Sociološko društvo) 

 

- Demosova ustava (opre se na formulacije pisateljsko – sociološke ustave, je ţe v obliki 

členov in poglavij) 
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- podvinska ustava iz leta 1991 (predlog besedila predloga za začetek postopka za sprejem 

nove ustave, ki ga sprejme skupščina 18.7.1990 s sklepom, 1.osnutek nove ustave v hotelu 

Grad Podvin – od 20.8. do 25.8.1991 – podlaga je besedilo Zbora za ustavo 

 


