
PRAVNA 

ARGUMENTACIJA



1. Splošno o pravni 

argumentaciji

 Sodobni pomen pravne argumentacije

 Sodobni pristopi v teoriji pravne 

argumentacije

 Splošno o argumentih in argumentaciji



Sodobni pomen pravne 

argumentacije

 spremenjena vloga sodnika

 od 'subsumpcijskega avtomata' do odgovornega za 

racionalno sprejemljiva dejanja (onkraj pravnega 

determinizma in pravnega decizionizma): 

jasni/nejasni primeri

 1. kontekst iskanja pravne odločitve

 2. kontekst utemeljevanja pravne odločitve 

racionalni standardi

 racionalna rekonstrukcija (trdnost argumentov: 

0-1)



Sodobni pristopi v teoriji pravne 

argumentacije

 po 1970 – se delno osamosvoji iz splošne F in 

TP

 normativni pristop – kako naj sodnik pravilno 

obrazloži odločitev po racionalni poti

 deskriptivni pristop – raziskuje in opisuje pojav 

različnih metod argumentiranja



I. LOGIČNI PRISTOP

 najdaljša tradicija

 argumenti kot formalno-logični argumenti –

formalnopravna veljavnost argumentiranja

 silogistika, prepozicijska logika, predikatna logika, 

deontična + dialoška logika; simbolna logika + AI

 spreminja implicitne argumente v eksplicitne – ali 

odločitev logično izhaja iz argumentov



II. RETORIČNI PRISTOP

 odzivi na formalno logiko

 sprejemljivost argumentov za avditorij 

(prepričljivost?)
 Aristotel – retorika: logos, etos, patos

 Perelman



III. DIALOŠKI PRISTOP

 dialog kot pogovor na podlagi procedure 

(racionalna komunikacija – Habermas)

 danes najpogostejši

 racionalnost argumenta odvisna od tega, ali so v 

pravni proceduri izpeljana določena formalna, 

materialna in proceduralna merila sprejemljivosti



 1. notranja utemeljitev – formalni vidik argumentacije

 argument kot logično veljaven argument (premise + sklep) 

 jasni primeri

 2. zunanja utemeljitev – materialni vidik argumentacije

 dodatna (vsebinska) utemeljitev premis 

 nejasni primeri

 3.proceduralna merila racionalnosti – načela razumne 

diskusije

 konsistentnost, učinkovitost, preverljivost, koherenca, 

splošnost, iskrenost, spoštovanje



Splošno o argumentu in 

argumentaciji

 arguere – dokazati; argumentum – dokazni 

razlog; argumentatio – utemeljevanje, 

navajanje razlogov ali dokazovanje

 formalna logika – nauk o splošnih zakonih in 

oblika mišljenja 

 neformalna logika (naravni jezik)

 logika kot racionalnost – izhodišče 

argumentacije

 raz-log; razlogovanje (obrazložitev) – navajanje 

logičnih razlogov za stališče



 argumentacija : razlaga (razlika v poudarku)

 sestava argumenta

 sklep

 razlogi za sklep

 razmerje med sklepom in razlogi zanj

 diagramiranje (skiciranje argumentov)

 dodajanje domnev

 ocenjevanje argumentov
 resničnost premis

 stopnja podpore (moč), s katero premise podpirajo sklep (neformalna logika)



2. Pravni argumenti

 Splošno o pravnih argumentih in pravni 

argumentaciji

 pravni razlog (za pravni sklep ali odločitev)

 temeljni pravni argumenti 

 iz pravnih pravil in pravnih načel (pravnih norm) + 

navajanje razlogov za njihovo uporabo

 OBVEZNA OBLIKA PRAVNE ARGUMENTACIJE



Obvezni (nosilni) in neobvezni 

(dopolnilni) pravni argumenti
 obvezni pravni argumenti (nosilni)

 pravne norme in njihova navodila

 oblikoval normodajalec (pravna pravila in pravna načela)

 prvi korak

 lažji primeri

 neobvezni pravni argumenti (dopolnilni)

 posebne tehnike in metode razlage (klasične in sodobne)

 npr. jezikovna, logična, sistematična, zgodovinska

 razvila pravna teorija

 naslednji korak

 težji primeri



Obvezni pravni argumenti

 splošni – same pravne norme

 posebni – obvezni napotki, navodila 

normodajalca, kako razumeti pravno besedilo

 splošni razlagalni napotki (npr. razlaga pogodb -

OZ, razlaga oporok – ZD)

 pravne definicije (npr. pomen izrazov) 

 pravna načela (npr. načeli dispozitivnosti in 

avtonomije strank iz OZ)

 formalni vidik (deduktivni silogizem)



Neobvezni pravni argumenti

 število razlagalnih metod in njihovih argumentov ni 

omejeno

 klasične metode razlage in njihovi argumenti

 jezikovna, logična, sistematična, zgodovinska, namenska

 najprej uveljavila jezikovna, najkasneje pa namenska

 ‘metoda razlage’ : ‘razlagalni argument’ (dokazni razlog)? 

 druge (sodobne) metode razlage in argumenti

 argument teže, argument precedensa, primerjalnopravni 

argument



 materialni vidik: utemeljitev premis (pravna 

norma + dejanski stan)

 manj jasni (zapleteni) primeri 

 klasični razlagalni argumenti + sodobni pravni 

argumenti



Neomejeno število pravnih 

argumentov

 nemogoče vnaprej določiti število razumnih 

sredstev utemeljevanja



Vrstni red uporabe pravnih 

argumentov
 ni zanesljivega, vnaprej določenega vrstnega 

reda – odvisno od problema, ki ga je treba 
rešiti; navadno (svetovna študija):

 1. jezikovna metoda razlage (pravo iz jezika)

 to lahko preskočimo in gremo npr. na logične probleme, 
če so ti bolj pomembni

 2. sistemski argumenti + logični in zgodovinski 
problemi

 3. teleološko-ocenjevalni argumenti

 uporabiti čim več argumentov in čim bolj v kombinac. 



Reševanje konfliktov med 

argumenti

 lex posterior : lex specialis (npr. če je lex 

posterior, a lex generalis)

 z argumentom namena!



 4 načini reševanja konfliktov med argumenti

 neuporabljivost

 ukinitev

 podreditev

 pretehtanje



Odločilni pravni argument

 odločilni pravni argument glede določene 

situacije



Posamezni pravni argumenti



Jezikovni pravni argumenti

 Jezik kot temelj prava!

 ‘Meje jezika, so meje pravnikovega sveta.’

 in hkrati prvi korak pri njegovi razlagi...

 jasnost jezika kot imperativ

 načelo jasnosti in določnosti pravnih predpisov kot del 
načela pravne države iz 2. čl. URS

 problem jezikovne odprtosti (in s tem nejasnosti)

 npr. ‘premična stvar’ pri kraji elektrike

 Sodnik izvirno ne ustvarja prava! (3. člen URS)



Vrsta pravnega jezika

 izhodišče splošni pogovorni jezik

 sporazumevalna funkcija prava kot človekove 
pozunanjene dejavnosti

 + druge plasti jezika

 pravniški jezik (posebna strokovna terminologija:
npr. de lege ferenda, prekluzivni rok, vakacijska 
doba)

 strokovni izrazi s posebnim pravnim pomenom
(npr. revizija, organ, ara)

 izrazoslovje drugih strok (‘tehnični jezik’) 



Nadrejenost pravnega jezika!

 nad splošnim pogovornim jezikom – za potrebe 

prava (še posebej zakonski jezik)

 spore treba razreševati po določenih merilih

 oblastni pravni akti (javni interes)

 npr. po SSKJ je ‘vozilo’ vsakršno prevozno sredstvo, ZVCP pa 

veliko bolj določen (pomen izrazov)

 zakonski jezik se ne sme preveč oddaljevati od splošnega 

pogovornega jezika

 zasebni posamični akti (več avtonomije strank tudi pri 

določanju pomena posameznim izrazom)



Posebna jezikovna pravila

 slovnična pravila

 npr. pravila skladnje – pomen priredja (razlika med 

vezalnim (‘in’) ter ločnim (‘ali’)

 pomenoslovna (semantična) pravila (SSKJ, 

Slovenski pravopis, Slovar tujk)

 pravopisna pravila 



Tradicionalni v. sodobni pogled

 tradicionalni pogled – jezikovna metoda je lahko 
osamosvojena metoda razlaga kot najpomembnejša
(razlaga kot mehanična rekonstrukcija besedila)

 npr. pojma vozilo in premična stvar – povsem jasna za 
vedno?

 sodobni pogled – jezikovna metoda ne more biti 
povsem osamosvojena od drugih metod, kajti 
jezikovni pomen je tudi odvisen od konteksta, v 
katerem se pojavlja (pomen kombinacije)

 npr. pojmi kot so vozilo, premična stvar itd. – pred 100 leti 
in danes



 matematični znaki : pravni jezik

 pri pravnem jeziku – tudi pomen konteksta: 

odprtost pravnega jezika in pogosto spreminjanje 

glede na kontekst (še posebej ‘pravni standardi’)

 npr. ‘pravila zdravniške stroke’ (pomen konteksta)

 ‘pravična odškodnina’ (ob razlastitvi)

 notranji kontekst (celo besedilo nekega zakona in ustave z 

vsemi pravnimi instituti)

 zunanji kontekst (zunanje okoliščine: npr. gospodarska kriza 

ali razcvet)



Izrecni in vsebovani pomen

 izrecni pomen: neposredno določen z jezikovnimi 

znaki

 vsebovani pomen: ni neposredno določen z 

jezikovnimi znaki (‘nevidno črnilo’ ali ‘med 

vrsticami’)

 primer

 sin: “Mati, ali grem lahko najprej na bazen, nato pa v kino.”

 mati: “Na bazen lahko greš.” (eksplicitno) V kino pa ne 

(implicitno). 

 pri implicitnem pomenu si pomagamo z eksplicitnim, logiko in naspoh 

razumom (v dvomu prednost eksplicitnemu)



2 primera iz prakse

 “Predpisi morajo biti objavljeni, preden začno 

veljati. Predpis začne veljati petnajsti dan po 

objavi, če v njem ni drugače določeno.” (URS)

 US: to pomeni, da zakon lahko stopi v veljavo tudi 

2 dni po objavi (npr. ZDoh) in ne le v daljšem roku 

od 15 dni, kot je trdil pobudnik



 “Sodišče oprosti plačila stroškov postopka 

stranko, ki po svojem splošnem 

premoženjskem stanju ne zmore teh stroškov 

brez škode za njuno preživljanje sebe in svoje 

družine.” (ZPP)

 sod. 1. stopnje ni hotelo oprostiti takse 

polnoletnega študenta, ki je vložil tožbo, ker ga je 

preživljala mati, in je upoštevalo njeno 

premoženjsko stanje



Pomenoslovni pravni argumenti

 argument običajnega pomena (str. 81 in 82)

 argument strokovnega ali “tehničnega” 

pomena (str. 84)

 Slovnični in pravopisni pravni argumenti 



Logični pravni argumenti

 pravna igra kot logična kompulzija
 silogizem, pojmovna logika

 formalna logika

 nujna veljavnost miselnega sklepanja

 deduktivni silogizem (premisi in sklep) – če sta premisi resnični in 
pravilni, je resničen in pravilen tudi sklep

 a contrario

 tudi matematična, simbolna logika

 neformalna logika 

 ‘naravni jezik’ (prepričljivost, razumskost)

 resničnost premis nikoli ne jamči resničnost sklepa 

 npr. indukcija (s posamičnega na splošno – problem znanstvene 
objektivnosti)

 analogija, a fortiori



Formalna, neformalna logika in 

deduktivni silogizem

 zg. premisa

 sp. premisa

 sklep

 formalen argument (kot celota), če so premise 

pravilne (resnične) 

 vendar je utemeljitev premis – pogosto del 

neformalne logike (tudi vrednotenje)



I. Formalno-logični argumenti

 a contrario – sklepanje po nasprotnem 

razlogovanju

 temeljni argument za uporabo razlikovanja (eno 

izmed temeljenih načel logike je identiteta oz. 

neprotislovnost)

 Primer: taksativna določitev pogojev za pripor

 Določitev pristojnosti državnih organov, represivnih ukrepov

 Ugotavljanje, da ne gre za pravne praznine



II. Neformalno-logični argumenti

 analogija (a simili ad simile) – sklepanje s 

podobnega na podobno (načelo enakosti) –

argument podobnosti

 pri zapolnjevanju pravnih praznin – ni nujna 

podobnost, temveč le prepričljiva podobnost

 upoštevanje precedenčnega prava



 a fortiori (tem bolj)

 z večjega na manjše (a maiori ad minus)

 služnost vožnje – služnost pešpoti

 nove tehnike odločanja US

 z manjšega na večje (a minori ad maius)

 CP – če odgovornost za malomarnost, tem bolj tudi za 

namen



Napake pri uporabi 

pravnologičnih argumentov

 Formalne napake (logična absurdnost) –

reductio ad absurdum

 “nesklepčnost sodbe” – razlogi sodbe ne podpirajo 

izreka



Neformalne napake

 jezikovna dvoumnost

 večpomenskost

 napaka relevance

 npr. ad personam – ad rem

 krožno sklepanje

 trditev, ki šele potrebuje dokaz, že privzeta kot dokazana

 nepotrjena predpostavka

 slippery slope

 entimem (implicitna logika)

 manjkajo premise

 napaka induktivnega sklepanja

 prenagljen sklep



Sistemski pravni argumenti

 pomen jezikovnih znakov glede na njihovo 
mesto v pravnem sistemu

 argument koherence (a cohaerentia) –
enotnost, soodvisnost, notranja povezanost, 
hierarhija

 nosilni argument!

 zunanji sistem (oblikovna povezanost delov v 
celoti)

 notranji sistem (vsebinska povezanost delov v 
celoti)



Odpravljanje protislovij v 

sistemu

 argument hierarhije (lex superior derogat 

legi inferiori)

 Pravilnik - zakon

 argument specialnosti (lex specialis derogat 

legi generali)

 ZDR - ZJU

 argument časovnosti (lex posterior derogat 

legi priori)



 argument popolnosti (a completudine)

 preprečuje obstoj pravnih praznin – “pravni sistem 

je popoln” (npr. 3. člen ZS)

 argument koherence (str. 97-98)



Zgodovinski pravni argumenti

 genetična – zgodovina nastajanja nekega akta (npr. 
zakonodajni postopek) – genetični pravni argument

 lahko tudi povezava z namensko razlago

 primerjalna – stari akt / novi akt – argument 
zgodovinske primerjave

 statični vidik – družbene okoliščine ob nastanku akta

 dinamični vidik – družbene okoliščine ob času 
uporabe

 subjektivni vidik – izvirni zakonodajalec

 mlajši zakoni

 objektivni vidik – ratio legis (‘razumni’ 
zakonodajalec)



Namenski (teleološki) pravni 

argumenti

 gr. teleos – cilj, namen; tudi funkcionalna

razlaga (pogosto nasproti formalni razlagi)

 razlaga pomena besedila glede na njegov 

namen

 ena najmlajših, a tudi najmočnejših

 razreši številne konflikte, pomankljivosti

 tudi ena najnevarnejših

 projekcija namena razlagalca v besedilo



Široka uporabnost

 ko je sporočilo dvoumno, nejasno

 razreševanje številnih konfliktov med 

argumenti

 npr. lex specialis : lex posterior (str. 339)

 v kombinaciji metod – ali je zakonska določba 

tako nejasna, da krši 2. člen URS

 ker se ne da razvozlati pomena niti z uporabo 

klasičnih metod razlage (med njimi tudi namenske)



Zavolje njene nevarnosti – načelo 

pravne varnosti terja, da
 namen pravnega pravila naj čimbolj izhaja iz 

meril samega pravnega pravila (argument 
namena ne sme biti osamljen in vnaprej 
priviligiran)

 jo uporabljamo čim bolj v kombinaciji z 
drugimi metodami razlage

 namen + zgodovinska razlaga (Poročevalec DZ)

 namen + jezikovna, zgodovinska, logična (a 
contrario)



Argument teleološke redukcije

 namenska redukcija (določitev izjeme)

 zakon nekaj le navidezno ureja – gre za prikrito 

pravno praznino, ki jo zapolnimo tako, da 

določimo izjemo)

 npr. če pogodba ni v pisni obliki, a je pretežno 

realizirana (ne gre za kršitev njene oblike in posledično 

ničnost)



Drugi sodobni pravni argumenti

 US – argument narave stvari, argument strpnosti, 
argument neprava...

 primerjalnopravni argument (svojska metoda 
razlage) – vsebinska prepričljivost

 tuja sodna praksa, tuja zakonska ureditev 

 argument precedensa – neformalna logična razlaga 
(a simili) – doslednost, enakost

 argument teže – reševanja protislovja med načeli, 
ČP – sistematična razlaga kot reševanje protislovij 
znotraj pravnega sistema

 argument pravnih načel

 posledični argumenti



Argument precedensa

 argument ustaljene sodne prakse (ustavni vidik 

+ zakonski vidik)

 argument nosilnih, postranskih razlogov

 argument analogije v precedenčnem pravu



Argument pravnih načel

 reševanje konflikta med argumenti pravnih 

pravil in pravnih načel

 argument temeljnih pravic

 argument pravnih vrednot

 argument pravne države



Argument teže

 ustavna načela

 človekove pravice

 neposredni konflikt

 posredni koflikt (test sorazmernosti)



Argument pravnih posledic

 posledični argument

 argument pravne politike (policy)


