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Po prejetju gradiva za recenzijo znanstvene monografije “Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem” 

najprej podajam sledeče ugotovitve: 

a) v recenzijo sem prejel delovno gradivo v obsegu 587 stran, kjer je vključen komentar novega 

slovenskega Zakona o nepravdnem postopku iz leta 2019 (dalje: ZNP-1); 

b) razen same vsebine, ki se nanaša na komentar ZNP-1, je vsebina znanstvene monografije 

dopolnjena še s kazalom in seznanom uporabljenih okrajšav in kratic na začetku ter na, 

seznamom uporavljenih bibliografskih enot ter uporabljenih pravnih virov. Reference 

obsegajo znanstvene monografije, znanstvene in strokovne članke, konferenčne zbornike, 

internetne vire,..; 

- znanstvena monografija ima tudi več kot 1800 opomb pod črto, kjer avtorji navajajo njihove 

bibliografske vire, polemizirajo o sodni praksi, navajajo sodno prakso; 

- v delu je uporabljena ustrezna pravna terminologije ter ustrezne znanstvene metode. 

 

Znanstvena monografija “Zakon o nepravdnem postopku s komentarjem” je delo avtorjev Suzane Kraljić, 

Urške Kežmah, Mateja Čujovič in Andreje Dajčman. Avtori so priznani slovenski strokovnjaki iz tematike 

znanstvene monografije. Avtori o vsebinini posameznega člena ZNP-1 polezimirajo, ga analizirajo ter 

podajo aktualno argumentacijo, v kateri združujejo tako zgodovinske kakor tudi aktualne vidike teorije ter 

sodobne slovenske sodne prakse. 

Pričujoča znanstvena monografija predstavlja obogatitev slovenske pravne literature. Sistematičen in 

celosten pristop avtorjev znanstveno monografijo naredi dostopno širšemo krogu potencialnih 

uporabnikov. Znanstvena monografija je seveda v prvi vrsti namenjena pravnim strokovnjakom (npr. 

sodnikom, odvetnikom, notarjem…). A ne gre prezreti, da gre za zelo pomembni procesni zakon, ki posega 

na mnoga področja našega vsakdanjega življenja (npr. zakonska zveza, otroci, dedovanje, skrbništvo, 

premoženje…), zaradi česar bo vsekakor zanimivo branje tudi za druge potencialne (nepravne) uporabnike. 

Še posebej pa bi poudaril, da bo znanstvena monografija dobrodošla tudi na v drugih državah (npr. Hrvaška, 

Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora), s katerimi Slovenijo veže skupna zgodovina na tem pravnem 

področju. 

Na koncu podajam ugotovitev, da glede na vse napisano, znanstvena monografija “Zakon o nepravdnem 

postopku s komentarjem” predstavlja izredno pomembno delo, katerega kategorizacije izpolnjuje vse 

karakteristike za znanstveno monografijo. 

 

 

Prof. dr. Jozo Čizmić 

recenzent 

 


