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PREDGOVOR

Delo je napisano predvsem za študij civilnega procesnega prava na pravni 
fakulteti. Ta namen omejuje besedilo tako v pogledu vsebinske, teoretične ob-
delave posameznih institutov civilnega procesnega prava kot tudi v pogledu 
prikaza nekaterih problemov, ki so se v zvezi s temeljnimi instituti in posamični-
mi določbami Zakona o pravdnem postopku pojavili v sodni praksi. Upošteva-
joč študijski namen v delu tudi ni zajet primerjalnopravni pregled posameznih 
procesnih institutov, ki pa tudi sicer v sistemih civilnega procesnega prava ni 
običajen (Juhart, Triva Belajec, Dika, Fasching, Rosenberg, Schwab, Gottwald).

Po skoraj desetletni uporabi ZPP iz leta 1977 v postopkih pred slovenskimi 
sodišči je bil leta 1999 sprejet nov Zakon o pravdnem postopku (Uradni list 
RS, št. 26/99 – v nadaljevanju: ZPP), ki v primerjavi z ZPP iz leta 1977 vsebuje 
pomembne novosti. Te novosti posegajo med drugim v fiziognomijo civilnega 
procesa, omejitev pravice navajanja novih dejstev in predlaganja novih doka-
zov, ukinitev pripravljalnega naroka in uvedbo obveznega odgovora na tožbo 
ter uveljavitev obveznega zastopanja strank po odvetnikih v postopkih z izred-
nimi pravnimi sredstvi, vsebuje pa seveda tudi druge novosti pri ureditvi pro-
cesnih institutov. 

Učbenik ne vsebuje sklicevanja na pravno literaturo in sodno prakso v ob-
segu, ki je nujen za sistemska dela ter za znanstvene razprave in članke. V delu 
citiram (v oklepajih med besedilom) le nekatera temeljna dela s področja ci-
vilne procesne teorije ter dela, ki obravnavajo posamezna področja civilnega 
materialnega prava, teorijo prava ali ustavno ureditev. Citirane sodne odločbe 
so bile deloma objavljene daljnega leta 1974 v komentarju Pravdni postopek 
(Juhart, Ude, Wedam) oziroma se sedaj nahajajo v podatkovni bazi pravnega 
informacijskega sistema Vrhovnega sodišča RS. Seveda je treba sedaj pri upo-
rabi posameznih procesnih institutov upoštevati tudi vse po izdaji učbenika v 
letu 2002 objavljene sodne odločbe.

V učbeniku seveda niso prikazane tudi vse spremembe in dopolnitve 
ZPP po njegovi izdaji. Ker je sedaj nosilec predmeta Civilno procesno pravo 
prof. dr. Aleš Galič, je treba pri študiju uporabiti tudi obe njegovi deli, ki obravna-
vata noveli ZPP-D in ZPP-E. 

Ljubljana, 4. oktobra 2017 Lojze Ude

Predgovor


