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Demokracija je zanesljivo dragocena dobrina, 
pravna država pa kot vsakdanji kruh, 
kakor pitna voda in kakor zrak, ki ga vdihavamo, 
in najboljše pri demokraciji je prav to, 
da je samo njej lastno, da zagotavlja pravno državo.

Gustav Radbruch: Rechtsphilosophie (1973)
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Predgovor

Ko je Thomas Hobbes v svojem Leviathanu zastopal stališče, da je ena 
izmed temeljnih funkcij (pravne) države v tem, da preprečuje »vojno 
vseh proti vsem« (bellum omnium contra omnes), najbrž ni razmišljal, 
da bo ta funkcija v prihodnosti prešla v svoje nasprotje. Po nekaj dese-
tletjih miru na evropskih tleh je ena izmed držav s svojo vojsko sprožila 
vojno proti drugi mednarodno priznani in samostojni evropski državi v 
nasprotju z mednarodnim pravom in civilizacijskimi načeli, ki bi v 21. 
stoletju morala veljati v vseh evropskih državah. Toda naša pozornost 
ni usmerjena le k nepredstavljivemu trpljenju ljudi zaradi kršitev hu-
manitarnega prava, katerega spoštovanje bi moralo biti lastnost vsake 
države, ki zase trdi, da je pravna država. Usmerjajo jo skrb vzbujajoč 
enak način razmišljanja in številni vzorci vedénja znotraj posameznih 
držav (tudi Slovenije), ki elemente vladavine prava potiskajo v ozadje. 
V ospredje stopajo posamezni politični interesi, v povezavi s katerimi 
ni prodrlo zavedanje, kako nevarno je za obstoj in napredek družbe 
stališče, da lahko vsakdo, ki ima voljo in moč (ki jo podpirajo divizije 
ali tudi večina v parlamentu), uveljavlja interes, tudi če je v nasprotju 
z načeli pravne države ali celo z izrecno zapisanimi določbami posa-
meznih zakonov ali pravno zavezujočih mednarodnih obveznosti. Če 
pomislimo, kako so si v preteklosti nekatere države razdelile ozemlje 
Slovenije in da bolj ali manj prikrite želje po slovenskem ozemlju (Pre-
kmurje, Primorska v zvezi z nekaterimi krogi v Italiji, ki ne priznavajo 
Osimskih sporazumov) niso povsem osamljene niti v zdajšnjem času, je 
blizu spoznanje, da mednarodnih pogodb in njihovega pravnega na-
sledstva nekateri ne štejejo kot povsem samoumevnih in kot del vlada-
vine prava. 

Skrb vzbujajoči so miselni vzorci in številna ravnanja tudi znotraj 
posameznih držav, ki načela pravne države, ki so rezultat že dosežene 
stopnje civiliziranosti družbe, postavljajo na stranski tir. Zato je prav, 
da si zastavimo vprašanje, ali želimo živeti v državi, v kateri pravna 
ureditev, predvsem pa vsakdanje življenje zagotavljata svobodo v raz-
ličnostih, ki omogočajo delovanje pluralne družbe in pluralnost njenih 
posameznikov ne glede na narodnostno, rasno, versko ali etnično pripa-
dnost, spol in spolno usmerjenost, barvo kože, invalidnost, premoženj-
sko stanje, izobrazbo, družbeni položaj, politično ali drugo prepričanje 
ali »katero koli drugo osebno okoliščino« (14. člen Ustave RS). Če že-
limo, da se nam ne zgodi Hobbsova »vojna vseh proti vsem«, bi odgovor 
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vsekakor moral biti pozitiven. Ne bi smeli dopustiti, da bi se namesto 
vrednot, od katerih sta odvisni svoboda in obstoj pluralne družbe, do 
popolnosti razvila le tekmovalnost pri dokazovanju privrženosti in po-
drejanju tistemu, ki ima oblast in kapital. Večina drugih vplivnih po-
sameznikov in vseh drugih pa bi bila izločena iz družbenega življenja. 
Tudi tak položaj bi bil v nasprotju z vladavino prava. 

Že zdaj procesi v posameznih državah ne odražajo položajev, ki so 
značilni za spoštovanje vladavine prava. Celotna družbena dejavnost 
prihaja od političnih elit, ki v svojih rokah združuje vso družbeno moč. 
V odvisnost spravlja družbene podsisteme in institucije, ki bi – kot na 
primer pravosodje – morale ohraniti svojo neodvisnost in delovati le po 
ustavi in zakonu, ne pa skladno s kakim trenutnim političnim intere-
som. Tako bi morale delovati zaradi tega, ker je naloga držav (izvršilne 
in zakonodajne oblasti), da v zagotavljanju pogojev za delovanje neod-
visnih in samostojnih pravosodnih organov prepoznavajo same sebe in 
svoj lasten interes za zaščito pravne države, ki je pogoj za demokratično 
naravo oblasti. Hkrati morajo države – če so zares demokratične – skr-
beti najmanj za spodbujanje spoštovanja mednarodnih pravnih doku-
mentov, vrhovnih sodnih instanc, ustavnih sodišč in določb posameznih 
zakonov, ne glede na trenutne politične interese. 

O pravni državi so pisali že mnogi, do Slovenije pa je bila glede sta-
nja pravne države kritična Evropska unija. Zato so presenetili odzivi, 
da težave pravzaprav izvirajo iz nejasne definicije pravne države in 
ne zaradi njenega nespoštovanja. Da bi takšno lažno dilemo zavrnili, 
delo, ki je pred spoštovanim bralcem, ne poskuša ponujati odgovorov na 
vsa sistemska vprašanja, ki se nanašajo na pravno državo in vladavino 
prava. Za avtorja je pomembnejša povezava s preteklimi, vendar še ve-
dno aktualnimi družbenimi dogodki in mnenji, ki so tudi danes lahko 
resna ovira k polni uveljavitvi pravne države. 

Avtor, Ljubljana, september 2022



|  Pravna država v Sloveniji in onkraj  |  9  

Nekaj uvodnih misli

O pojmu pravne države si danes nasprotujeta dva napačna pogleda. 
Po prvem nihče ni proti uveljavitvi pravne države, vendar pa naj 
bi upoštevanje načel pravne države onemogočalo pomanjkanje de-
finicije. Dokler ta še ni povsem določena, naj bi bilo upoštevanje 
pravne države omejeno. Drugi pa je za delovanje demokratične 
družbe še nevarnejši, ker gre pravzaprav za trend vzdrževanja oblasti 
z neupoštevanjem pravne države – po potrebi in možnosti tudi z 
nasiljem – zaradi podrejanja posameznim ideologijam, političnim 
in drugim »višjim ciljem«. Gre za vprašanje, ali je pravna država 
kot eden izmed najbolj izpostavljenih, vendar zlorabljenih pojmov 
še vedno tudi sama vrednota (vrednota sama po sebi), ki je enako-
vredna vrednotam, ki naj bi bile njena podlaga.1

Treba se je vsaj bežno sprehoditi skozi zgodovino, ki pokaže, da 
so se vrednote spreminjale. Vse ideje Enosti, Boga, Vodje, Resnice 
ali Smisla pa so se v preteklosti marsikje konstituirale in vzdrževale 
na oblasti le z nasiljem in v družbi povzročile razkol, ker so demo-
kratične pravice veljale le za privržence eni ideologiji, ki določa, kaj 
morajo biti pravi smisli in resnice, ne da bi pustile živeti tudi dru-
gačna stališča ali mnenja. Politična razklanost, ki pri povzročiteljih 
še zdaj povzroča preveč lahkotno opletanje z nevarnostjo državljan-
ske vojne, je pravzaprav anahronizem. Žal pa manjka spoznanje o 
tem ali pa se tako stanje kljub zavesti o škodljivosti zlorablja za krat-
koročne politične cilje. To pa posega v same temelje naše državnosti 
in otežuje uspešen razvoj. Pomembno je, da se z oddaljevanjem od 
načel pravne države oddaljujemo tudi od vrednostnih usmeritev, ki 
pomenijo integracijsko vezivo Evropske unije. Nadaljnji razvoj v 
negativni smeri bi skoraj samodejno pripeljal do zahtev po izstopu 
iz EU. To pa bi bilo v nasprotju z referendumsko izraženo voljo 
slovenskega naroda. Že samo ta vidik je zadosten razlog za razpra-
vljanje o pravni državi na način, ki naj najprej pripelje do splošnih 

1 Več Meierhenrich, J., Loughin, M. (red.): nav. delo (2021), str. 3 in 5, 11. 
Že v uvodnem besedilu sta avtorja tega novega skupnega dela več avtorjev, ki 
prihaja iz Oxforda v izdaji Cambridge University Press, opozorila na funk-
cije, ki so pomembne za zagotavljanje varnosti (tudi socialne), in funkcije, 
ki včasih namenoma ostanejo skrite in so rezultat moči. Zapis zakonov naj 
bi to preprečil in prispeval k socialnemu redu. 
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spoznanj o merilih in definiciji, nato pa ta spoznanja skuša preveriti 
z nekaterimi pojavi, ki bi našo državo lahko oddaljila od vladavine 
prava in pravne države. Ker so negativni pojavi z različnih področij 
in gre za precejšnje razlike med njimi, jih je treba povezati s splo-
šnimi spoznanji o pravni državi. So pa seveda še negativni pojavi, ki 
bi jih bilo mogoče obravnavati zlasti s področja delovnega in civil-
nega prava. Avtor zato upa, da bo delo spodbudilo druge, da bodo 
o tej temi nadaljevali razpravo. Različnost mnenj in stališč je lahko 
le dobrodošla.

Začeti je treba s prikazom zgodovinske perspektive, ki je tudi 
ustrezen pokazatelj, da je pojem pravne države povezan z demokra-
cijo: demokracije ne more biti brez pravne države, vendar pa tudi 
pravo ne sme uzakoniti samovolje oblasti na način, ki bi pokazal, da 
je pravna država le zunanja lupina oziroma videz. Vpliv je torej vza-
jemen, saj odsotnost demokracije ruši tudi pravno državo, naspro-
tno pa je pravna država za demokracijo nujna. To nam pokaže že 
grško-rimska tradicija, ki je še vedno podlaga zdajšnjim zahodnim 
demokracijam za pravno državo, ki jo je pravzaprav treba izenače-
vati s pojmom vladavine prava (ang. Rule of Law). 
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Pravna država – rezultat grško-rimske 
tradicije 

Sistem demokracije se je v antični Grčiji začel razvijati pred pravom. 
Platon in Aristotel sta bila po mnenju nekaterih avtorjev prav zaradi 
podpiranja demokracije kot vladavine ljudstva do prava nekoliko 
zadržana, češ da so »sprotne odločitve ljudstva« lahko tudi onkraj 
zapisanega prava in odločitev sodišč.2 Toda prav zapisano pravo naj 
bi po Evripidu v nasprotju s tirani, ki oblikujejo pravo le s svojimi 
lastnimi interesi, prispevalo k temu, da bi šibki in privilegirani imeli 
enake pravice kot privilegirani zaradi bogastva ali drugih okoliščin.3 
Že takrat je bilo pravo sredstvo za približevanju k pravičnosti, ki 
jo je Aristotel poistovetil z zakonom: »… Tako je jasno, da tisti, 
ki iščejo pravičnost, iščejo sredino, kajti zakon je tista sredina,« je 
razmišljal.4 Toda že Platon je ponudil tudi stališče, da dejanj, ki so 
motivirana k moralni težnji iskanja sredine, ljudje ne ljubijo, ampak 
jih spoštujejo le zaradi svoje slabosti, ker ne morejo do »presežka«, 
ki je na strani krivičnih (kar v bistvu pomeni močnejših). Po Pla-
tonu je potrebna država, ki s svojimi zakoni vzpostavlja pravičnost.5 
Dovoliti si je mogoče pripombo, da je prav v takšnem njegovem sta-
lišču treba videti zametke zamisli o pravni državi. V svojem delu 
»Zakoni« je zakonodajne procese kritično pretresel s pozicij etike in 
nasprotoval zakonodaji, ki bi bila v nasprotju z zgodovinskim razvo-
jem. Zakoni po njegovem mnenju zato ne bi smeli le prepovedovati 
in zapovedovati, ampak tudi poučevati in vzgajati.6 

2 Lanni, A. v svojem prispevku Classical Athens´ Radical Democratic »Rule 
of Law« (2021) že z naslovom kaže na škodljivost stanja neravnovesja med 
demokracijo in vladavino prava (več še na str. 25, 26 in 37). 

3 Lanni, A.: nav. delo, str. 27, 35. Avtor se kot pri Antigoni sklicuje na 
Evripidovo dramo Prosilke (ang. Suppliants), ki po izgubljeni vojni proti 
Tebam zahtevajo pravico do posmrtnih ostankov in pokopa svojih sinov kot 
temeljno pravico. 

4 Zupančič, B. M. et. al.: nav. delo (1996), str. 116. Aristotela citira Pavlin, P. 
iz njegove Politike (1287a 26–32, 1287b 2–4).

5 Platon, nav. delo (1995 – Država, prevedel Jože Košir), str. 40–42. Dopolni 
še s stališčem Simiča, V., nav. delo (1997), str. 21 in 48.

6 Platon, nav. delo (1982), str. 13–16.
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Kot je bilo že povedano, je v antičnem času največji razkorak 
med zakoni in demokracijo nastal v času vladanja tiranov, kot sta 
bila na primer Hiparh in Hipij, ki sta se jima leta 514 pr. n. št. 
odločno uprla Harmodij in Aristogejton. Prevlada ozkih sebičnih 
interesov in njihovo nasprotovanje postaneta tako močna, da takšno 
Hobbesovo »naravno stanje vojne vseh proti vsem« daje pravico do 
upora kot legitimnega sredstva proti vsakemu nasilju, ki uničuje, 
podreja in ponižuje.7 Dr. Iztok Simoniti to pravico označuje kot 
naravnopravno pravico, zakon nad zakoni in civilizacijski credo.8 
Uveljavljanje pravice do upora so v antični Grčiji izzvale tudi ne-
sorazmerne kazni (predvsem nekritična uporaba smrtne kazni), pa 
čeprav zapis Drakonovega veljavnega prava leta 624 pr. n. št. velja 
kot prvi zapis atenskega prava, ki je zaradi izjemne strogosti prešel 
tudi v pregovor o drakonskih kaznih.9 

Solona, ki je nadomestil drakonsko pravo, niso (poleg Klajstena) 
zaman imenovali »očeta atiške demokracije«, saj so njegovi zakoni 
ustrezali takratnim demokratičnim načelom in pozneje vplivali 
celo na rimsko pravo predvsem na področjih sociale, gospodarstva 
in državnega prava. Boril se je tudi za odpravo socialnih krivic.10 
Poleg možnosti, da je vsak državljan v manjših državah, kot sta bili 
Atene in Korint, posredno ali neposredno sodeloval na skupščinah, 
je Solon okoli leta 600 pr. n. št. začel širiti oziroma približevati polis 
demokraciji, tako da so o usodi države dobili nekaj besede tudi rev-
nejši državljani.11 Zveza in odvisnost stanja demokracije od pravne 
države sta več kot očitni: tudi če gre za razmerje med »zločinom in 
kaznijo« ter začetno uklonitvijo človeka bogovom (tj. pravilom), 
ki idejo spremenijo v bogovom ukradeno in jo nato ljudje upora-
bljajo kot svojo lastno,12 se ji je ob ogrožanju človečnosti ali celo  

7 Simoniti, I.: nav. delo (2019), str. 43. Pravico do upora avtor slikovito 
ilustrira še z Brutom in s Kasijem, ki sta bila med morilci Cezarja kot 
nasprotnika republike. Iz novejšega časa omenja tudi atentat polkovnika 
Stauffenberga na Hitlerja – ne kot njegovo izdajo, ampak pogumno dejanje 
zoper tirana.

8 Simoniti, I.: kot pod prejšnjo opombo, prav tam.
9 Več Platon, nav. delo (Zakoni – 1982), str. 13–16.
10 Bratož, R.: nav. delo (2003), str. 77–79.
11 Več Sovre, A.: nav. delo, str. 98–99.
12 Homer je v svoji znameniti pesnitvi Odiseja (prevedel dr. Kajetan Gantar) 

zapisal podobno: »Joj, kaj vsega po krivem dolže nas bogove, češ vse zlo jim 
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življenja vendarle treba upreti, pa čeprav za ceno življenja. Na to 
kaže Ajshil v svojem Vklenjenem Prometeju, v katerem Zevs na-
stopa v negativni vlogi le kot tiran, ki ne pozna drugih zakonov, 
razen svoje (samo)volje. Kljub svoji izraženi moči se mu Prometej 
upira s svojim znanjem, ki ga tiran nima, ter tako izraža težnjo 
po svobodi, humanizmu in vero v napredek človeštva.13 Platon 
in Aristotel sta tirana označila kot avtoritarnega vladarja, ki vlada 
brez zakona ter uporablja skrajne in krute načine, usmerjene proti 
svojim in drugim ljudem, namesto da bi moč uporabil za vzposta-
vitev in ohranjanje demokratičnih lastnosti družbe oziroma takra-
tnega polisa. Ta naj bi na idealen način združeval pravno ureditev, 
religijo in gospodarsko življenje. Zelo povedni so sklepni verzi iz 
Ajshilovega Osvobojenega Prometeja: »Kjer moč poveže se s pra-
vičnostjo, nastane vez, ki je kos vsem napadom.«14 Prava in pravne 
države torej ni brez dejanske moči, ki jo lahko zagotovi le država. 
Če naj bo pravna, mora skrbeti tudi za pravičnost z vzpostavlja-
njem pravnega reda, ki v čim večji meri zagotavlja strpno skupnost 
lojalnih državljanov, ne glede na njihov družbeni status (načelo 
enakopravnosti in enakosti pred zakonom). Pravičnost je torej 
vtkana v samo bistvo prava, ne glede na antični ali zdajšnji čas, in 
je pravzaprav ena izmed značilnosti in pogojev za demokratično 
ureditev, v kateri se je mogoče upirati nasilju tudi z demokratič-
nimi sredstvi.15

Določeno zadržanost do uporabe sile kot lastnost pravne dr-
žave, ki preprečuje vojno vseh proti vsem (bellum omnium contra 

pošiljamo mi – v resnici pa sami z drznimi grehi gorja si (ljudje, op. A. F.) 
povzročajo daleč čez mero.« Moč, ki jo je mogoče tudi zlorabiti, torej lahko 
prihaja tudi »od spodaj«, ne glede na to, ali gre za državo ali ljudstvo. 

 Pitamic, L. v delu »Na robovih čiste teorije prava« opozarja, da gre za 
področje pravnih norm kot zakonov, ki jih sprejemajo ljudje in se jim nato 
tudi sami podrejajo v nasprotju z naravnimi zakoni, ki vedno in povsod kot 
nespremenljivi preprosto obstajajo in tudi »veljajo«. Zato je podana tudi 
odgovornost zakonodajalcev, če sprejmejo predpise, s katerimi se zlorabijo 
načela pravne države. 

13 Ajshil; nav. delo (1982), str. 86, 87, 98.
14 Na verz iz druge drame v trilogiji se sklicuje Gantar, K. v spremni besedi k 

Ajshilovemu Vklenjenemu Prometeju, nav. delo (1982), str. 153.
15 Platon: nav, delo (1982), str. 30: »Nihče ne more biti dober človek, če 

se predvsem in samo ozira na zunanje vojne, in tudi ne more biti skrben 
zakonodajalec, če zakonov za vojno ne izdaja zaradi miru, ampak predpisuje 
zakone za mir zaradi vojne« (cit.).
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omnes), je že v tistem času pokazala možnost nadomestitve kazni 
(npr. tudi za uboj) z drugimi sredstvi, na primer s krvnino. Na-
mesto da bi bil krivec kaznovan s smrtjo, so žrtvovali ovna, ki je 
»prevzel krivdo«.16 Po drugi strani so iz grške tradicije znani celo 
še drugi načini, ki nadomeščajo represivne ukrepe, kar ponovno 
spodbuja primerjave s sodobnim časom. Podobno kot pri poravna-
vanju ali odložitvi pregona zaradi opravičila, poravnave škode itn. 
je delovalo očiščenje oziroma katarza,17 ki naj bi obnovila perspek-
tivo. V tem okviru je videti vsaj upanje na nižjo kazen, ki jo je pri 
antični tragediji Antigona predstavljala nadomestitev maščevanja, 
s katerim so pogosto motivirani represivni ukrepi, s katarzo kot 
pomembnim, vsaj delnim »nadomestilom« za zločin.18 Na splošno 
pa naj bi človek v antični Grčiji v nasprotju z uživaškim življenjem 
živel na način, ki je usklajen s krepostjo (areté), s tem pa naj bi že 
po naravni poti postal dovzeten za spoštovanje prava, tudi če ne bi 
podrobno poznal dolžnosti ali prepovedi iz posameznih pravnih 
predpisov.19 

Dejstvo je, da so družbena pravila (zakoni) že v antičnem svetu 
lahko nasprotovala pravičnosti ali splošno sprejetim vrednotam v 
tistem času. Danes bi govorili o tem, da tudi zakonodajalec v pravni 
državi ne sme sprejemati zakonov, ki posegajo v temeljne človekove 
pravice ali ki celo zapovedujejo kršitve takih pravic, »ki so nad za-
koni, del primarnega etosa, in dajejo večno legitimnost upora proti 
vsem, ki te pravice zanikajo ali jih kršijo«.20 V Sofoklesovi Anti-
goni, ki se je ob smrti svojega brata znašla v navzkrižnih zahtevah 
med zapovedmi družbene avtoritete in pogrebno dolžnostjo svojega 
brata, je kljub grožnji s smrtjo zagovarjala stališče, da ima pravico 

16 Glejte Škrubej, K.: nav. delo (2000), str. 34, 35. Avtorica jemlje kot 
iztočnico za razpravo dve deli dr. Vladimirja Simiča, in sicer Homer o pravu 
in oblasti (ZZR PF, 1985) in Agora v Homerjevih epih (ZZR PF, 1993).

17 Herodot: nav. delo (prev. Sovre, A.), str. 13. V svojih Zgodbah opisuje 
Kroisa, ki kliče Zeusa kot »boga očiščevanja«. Adrastos je namreč Kroisa 
zaprosil, da bi ga umoril, saj se je že pred tem oskrunil s krvjo, ko je sam ubil 
svojega brata. Adrastos se je v povezavi s kaznijo Kroisu zasmilil.

18 Lacan, J.: nav. delo (1988), str. 206. Znameniti filozof Jacques Lacan to 
povezuje z »etiko psihoanalize«. 

19 Aristoteles: Nikomahova etika, str. 20.
20 Simoniti, I.: nav. delo (2019), str. 40 in 41.
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do pokopa/groba,21 ne glede na to, na kateri strani je kdo bil in 
kar je živ počenjal.22 Po drugi strani pa je pravica do življenja nad 
vsemi drugimi pravicami, ker bi moralo prodreti spoznanje, da je 
življenje vredno živeti zaradi njega samega. Posamezna prepričanja, 
ideologije, ki zahtevajo umik in razkol (celo smrt) od vseh drugih, 
ki razmišljajo drugače, ni sprejemljiva; krvna zveza je bila za Anti-
gono močnejša od (vsiljeno op. A. F.) družbene. 23 

Kljub krivicam, ki so jih občutili, zaznali in se proti njim borili 
v antičnem času, je za merila o presoji obstoja elementov pravne 
države odločilno spoštovanje sodišč, ki tu in tam daje videz, da je v 
zvezi s posameznimi primeri – sicer neupravičeno – celo večje kot 
v današnjem času. Kot Antigona se je tudi Sokrat zavedal svoje ob-
sodbe na smrt in sprejel obsodbo atenskih sodnikov, čeprav krivde 
ni priznal. Dejal je, da »ne bo jokal in stokal pa govoril in počel sto 
reči, ki so jih sodniki navadno vajeni slišati od drugih«.24 Ker je vse 
življenje zagovarjal spoštovanje zakonov, je raje umrl kot državljan, 
ki spoštuje zakone in priznava sodišče. V današnjem času bi rekli, 
da je sprejel pravnomočno sodno odločbo in spoštoval odločitev 
sodišča, in niti ni skušal vplivati na »znižanje« kazni, čeprav so bili 
sodniki pred izrekom prikazani kot še nekoliko omahljivi. Toda če 
pride do krivične in nepravične obsodbe, spoštovanje nepravičnih 
zakonov seveda ne more biti v funkciji pravne države; tudi stališča 
o spoštovanju zakonov ni mogoče sprejeti. Položaj je prav naspro-
ten: krivična sodba, sodba, po kateri je Sokrat »brez krivde kriv« za 
današnji čas, ne bi bila sprejemljiva in bi bila v nasprotju z načeli 
pravne države. 

Spoštovanje pravne države je nujno povezano tudi z zahtevo po 
neodvisnosti sodišč v sistemu delitve oblasti. Stari Grki so že po-
znali in dopuščali uporabo logičnega argumenta in diskusije (kon-
tradiktornosti v obliki dialoga), neodvisnost sodišč pa je po zapisih 

21 Sofokles: Antigona, nav. delo, str. 194, opisuje trenutek, preden je Kreon 
Antigono dal umoriti: Vem, da razglas minljivega človeka / nima moči, da 
omaje neomajne / in nenapisane bogov zakone. / Njih zakon ni od danes ne 
od včeraj. / Na vek velja, nihče ne ve, od kdaj. / Kako bi mogla v strahu pred 
človekom kršiti ga, da s tem božjo kazen si nakopljem? / Da, zapisana sem smrti, 
/ sem vedela že brez razglasov tvojih.

22 Simoniti, I.: nav. delo (2019), str. 40.
23 Več Hribar, S. in T.: nav. delo (2021), str. 290, 291 in 97.
24 Zupančič, P.: nav. delo (2017) <radioprvi.rtvslo.si/2017/03/duhovna-

misel-580/…> (13. 4. 2022).


