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civilni procesni red v vsakem pravnem sistemu ureja postopek, v katerem sodišča
obravnavajo in odločajo v sporih iz osebnih in družinskih razmerij ter zlasti v sporih iz
premoženjskih in drugih civilno-pravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb. Značilno za
civilni sodni postopek je, da nastopajo v njem prirejeni subjekti kot nosilci svojih
posebnih individualnih interesov in da so ti subjekti tisti, ki opredeljujejo vsebino in
obliko postopka. Od njihovih dispozitivnih ravnanj je odvisen potek postopka.
Na teh temeljih je bil zasnovan tudi dosedanji pravdni postopek. Tudi v prejšnjem sistemu, značilnem po kolektivizmu v družbeni misli, je bil civilni pravdni postopek namenjen reševanju sporov v premoženjskih in drugih civilnih razmerjih, ki so vsa
praviloma temeljila na zasebni lastnini in na individualnih pravicah. Zaradi tega so bili
odvetniki tudi v tistih obdobjih, v katerih je bil posebej poudarjen javni interes, nosilci
civilne družbe, skupina strokovnjakov, ki so se pri oblikovanju svoje misli in pri nastopanju v družbenem življenju vedno zavzemali za individualnost posameznika in
njegove pravice.
Novi zakon o pravdnem postopku zaradi tega ni nov po svoji temeljni zasnovi. Prinaša
pa nekatere pomembne novosti, ki naj bi po pričakovanjih zakonodajalca vplivale na
pospešitev in večjo učinkovitost sodnih postopkov. Najpomembnejše novosti so nova
ureditev priprav na glavno obravnavo z uveljavitvijo obveznega pisnega odgovora na
tožbo, uveljavitev obveznega zastopanja strank po odvetnikih v postopkih z izrednimi
pravnimi sredstvi, omejitev navajanja novot in predlaganja dokazov v postopku na prvi
stopnji in v pritožbenem postopku, nova ureditev zamudne sodbe in izpodbijanja sodne
poravnave. Pomembne so tudi novote, ki se nanašajo na posamezne institute, kot so na
primer uveljavitev sistema kazni za zlorabe procesnih pravic, ureditev novega načina
vročanja in drugo.
Se posebej za odvetnike so pomembne tudi na prvi pogled manj opazne novosti, kot so
na primer pravilo, da veže dolžnost govoriti resnico in pošteno uporabljati pravice tudi
pooblaščence, da je le stranko, ki nima pooblaščenca, sodnik dolžan opozoriti na njene
procesne pravice, da mora predložiti odvetnik za vložitev izrednih pravdnih sredstev
novo pooblastilo, da je lahko pooblaščenec pred okrožnim, višjim in vrhovnim sodiščem le odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit, da lahko v
nekaterih primerih nadomešča odvetnika odvetniški kandidat in da lahko v nekaterih
sporih nastopa tudi odvetniški pripravnik, da postavi sodišče za začasnega zastopnika
stranki osebo iz vrst notarjev, odvetnikov ali drugih strokovno usposobljenih oseb itd.
Seveda so za odvetnike izjemnega pomena tiste določbe, ki povedo, v katerih delih
postopka mora opraviti posamezna procesna opravila.
Zlasti obvezno zastopanje strank po odvetnikih v postopkih z izrednimi pravnimi sredstvi poudarja vlogo odvetnikov v civilni pravdi. Za vse pravnike, ki bodo sodelovali v
civilnih pravdah, in seveda tudi za odvetnike, ne bi smelo biti težko dojeti in uporabljati
novih ali spremenjenih procesnih institutov. Nerealno pa je pričakovati, da bo novi zakon o pravdnem postopku sam po sebi bistveno pripomogel k večji hitrosti in učinkovitosti sodnih postopkov.
Prof. dr. Lojze Ude
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S prispevki sodelujejo:
Marjan Feguš, diplomirani pravnik - odvetnik v Celju. Aleš Galič, doktor pravnih znanosti - asistent na Pravni
fakulteti v Ljubljani. Hinko Jenull, diplomirani pravnik - odvetnik v Ljubljani. Goran Klemenčič, magister pravnih
znanosti - Visoka policijsko varnostna šola. Boris Kmet, diplomirani pravnik - odvetnik v Celju. Bojan Kukec, magister pravnih znanosti, specialist - odvetnik na Vrhniki. Petra Mahnič, študentka Pravne fakultete v Ljubljani.
Konrad Plauštajner, doktor pravnih znanosti - docent Pravne fakultete v Mariboru in odvetnik v Celju.
Alojz Osojnik, diplomirani pravnik - odvetnik v Velenju. Jaka Repanšek, Gospodarski vestnik, d.d..
Primož Šporar, diplomirani pravnik - Pravno-informacijski center nevladnih organizacij v Ljubljani.
Lojze Ude, doktor pravnih znanosti - profesor Pravne fakultete v Ljubljani in sodnik Ustavnega sodišča RS.
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