
Izr. prof. dr. Jerca Kramberger Škerl 

Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta 

Poljanski nasip 2 

1000 Ljubljana 

Tel. 01/4203155 

e-mail: jerca.kramberger@pf.uni-lj.si  

 

 

Ljubljana, 30. 3. 2022 

 

 

RECENZIJA MONOGRAFIJE 

ZAKON O NEPRAVDNEM POSTOPKU ZNP-1 S KOMENTARJEM 

(Založba WD) 

 

 

V posebno čast mi je, da lahko recenziram najnovejše delo priznanih avtorjev dr. Suzane Kraljić, dr. 

Urške Kežmah, mag. Andreje Dajčman in mag. Mateja Čujoviča, Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-

1) s komentarjem. 

 

Pravila nepravdnega postopka so z uveljavitvijo ZNP-1 leta 2019 doživela korenito prenovo, razširil se 

je tudi nabor pravnih vprašanj, ki se rešujejo v nepravdnem postopku. Recenzirano delo je težko 

pričakovani prvi komentar novega zakona, ki podrobneje razjasnjuje ureditev postopkovnih pravil, ki 

med drugim posegajo na številna najobčutljivejša pravna področja, kot so statusna vprašanja in 

družinskopravni položaji. Praksi bo v pomoč pri (enotni) uporabi novih pravil, teoriji pri njihovem 

nadaljnjem preučevanju, udeležencem postopkov pa pri načrtovanju in razumevanju možnosti, ki jih 

nudi sodno varstvo. 

 

Delo obsega skoraj 600 strani besedila, na katerih je komentiranih 224 členov zakona. Dolžine 

komentarjev pri posameznih členih odražajo pomembnost in kompleksnost komentiranih določb. 

Uporabljena je klasična metodologija komentiranja zakonov, ki se je v praksi uveljavila zaradi svoje 

uporabnosti za teorijo in prakso. Besedilo posameznega člena je pojasnjeno z vidika urejane materije, s 

širšega vidika poglavja, v katerega je uvrščen, in celotnega zakona, po potrebi je razložen tudi historiat. 

Pojasnila so teoretične in praktične narave. Prva so utemeljena na študiju pravne teorije in primerjalnega 

prava, druge pa na študiju obstoječe sodne prakse. Avtorji se do že obstoječih teoretičnih in praktičnih 

dognanj opredelijo in v primeru nestrinjanja predlagajo boljše rešitve, ki bodo v korist razvoju sodne 

prakse in zakonodaje. Posebej inovativno so morali avtorji pristopiti k poglavjem, ki so v ZNP-1 novost, 



ker jih v prejšnji verziji zakona ni bilo. Gre predvsem za družinske postopke, ki so bili prej urejeni v 

Zakonu o pravdnem postopku, z uveljavitvijo ZNP-1 pa tvorijo del nepravdne materije. Pri tem ne gre 

le za prenos procesnih določb iz ZPP v ZNP-1, pač pa sprememba narave postopka iz pravdnega v 

nepravdnega poleg implementacije novosti iz Družinskega zakonika prinaša tudi spremembo nekaterih 

temeljnih postopkovnih postulatov ter vlog in razmerij med različnimi procesnimi subjekti. Še več. 

spremenila se je tudi pristojnost sodišč, kar pomeni določen rez v kontinuiteti in izkušnjah sodnikov, ki 

sodijo v občutljivih družinskih zadevah. Tudi zato je bil komentar ZNP-1 tako težko pričakovan in 

pomeni izredno dragocen pripomoček za sodnike, pa tudi odvetnike in seveda udeležence nepravdnih 

postopkov. V več kot 1800 opombah avtorji navajajo teoretične vire in sodno prakso. Seznam 

uporabljene literature je impresivno dolg, na njem pa najdemo vire v slovenščini in več tujih jezikih. 

Videti je, da je bila uporabljena vsa relevantna literatura.  

 

Posebno dodano vrednost delu prinaša kombinacija znanstvenih in praktičnih referenc prav vseh 

avtorjev, ki jim omogoča potrebno znanstveno širino in hkrati uporabnost za prakso, ki sta obe 

pomembni oziroma nujni prvini znanstvenih komentarjev zakonodaje. 

 

Ocenjujem, da recenzirano delo izpolnjuje vse kriterije, da ga lahko opredelimo kot 

znanstveno monografijo. 

 

Jerca Kramberger Škerl 

 

 
 


