Pomembna so dejstva
Namen pričanja je, da poveste, kar ste
zaznali, da se je zgodilo, in ne, kar mislite
o določeni zadevi – zaključke na podlagi
ugotovljenih dejstev namreč naredi sodnik.
Morate torej povedati, kar ste sami zaznali.
Primer: Sodišče obravnava zadevo v zvezi s prometno
nesrečo. To prometno nesrečo je videl Vid. Videl je, da
je bil v nesreči udeležen avto modre barve, a ni videl
znamke ali registrske številke avtomobila. Kasneje
mu je soseda povedala, da v nesreči ni bil udeležen
avto, temveč kombi. Luka na sodišču pove, da je videl

Pričanje je dolžnost vsakega
posameznika

Sodstvo Republike Slovenije

Pričanje je zakonska dolžnost vsakega
posameznika, zato se je vsak dolžan odzvati
vabilu na pričanje. Če se vabilu ne boste odzvali,
sodišče lahko odredi policiji, da vas prisilno
privede, lahko pa vas tudi denarno kaznuje.
Priča na sodišču ne sme odkloniti odgovora,
razen v zakonsko določenih izjemah.
Priča mora govoriti resnico, saj je krivo pričanje
kaznivo dejanje.

moder avto, da ni videl znamke ali registrske številke,

Če ste hkrati tudi oškodovanec, pripravite

da pa je od sosede kasneje slišal, da naj bi šlo za kombi

potrebne podatke in gradivo (npr. račune) za

in ne avto.

uveljavljanje premoženjskopravnega zahtevka.
Gluhe in naglušne ter slepe in slabovidne osebe
so zaradi specifičnih potreb na sodiščih deležne
posebnih pravic glede uporabe jezika. Več:
http://www.sodisce.si/informacije/gluhi_in_
slepi_v_sodnih_postopkih/

Več informacij na spletnem mestu:

nasodiscu.si/prica

Na sodišču velja rek:

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega

″Priča pripoveduje iz lastnega
videnja in zaznavanja.″

Objavljene vsebine ne predstavljajo pravnega nasveta ali stališča sodstva in nimajo

socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje.

pravnih posledic, temveč so le usmerjevalne in informativne narave. Odgovornost
za napake v podanih informacijah v brošuri je izključena.
Vsebina je bila nazadnje pregledana dne 1. 7. 2019 (1/19).

Na sodišču
kot priča
Osnovne informacije za priče
v sodnih postopkih

Pričanje
Kot priča ste vabljeni na sodišče, da poveste,
kar veste o določenem dogodku, in s tem
sodišču pomagate pri reševanju zadeve.

Primer zaslišanja na obravnavi
v kazenskem postopku

POVRAČILO STROŠKOV

ZAPISNIKAR
ZAGOVORNIK

SODNIK

OBDOLŽENI

Kot priča imate pravico do povračila:
• potnih stroškov,
• stroškov za prehrano in prenočišče (le pod

PRIČA

določenimi pogoji),
• izgubljenega zaslužka (sodišče izda potrdilo
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Priprava na pričanje

za delodajalca).
TOŽILEC

Osvežite si spomin na dogodek.

Povračilo morate zahtevati takoj po koncu
zaslišanja.

Včasih pomaga tudi, če si napišete obnovo dogodka.
JAVNOST

Na obravnavo ne pozabite prinesti vabila, ki ste ga

TRAJANJE ZASLIŠANJA

prejeli.

Zaslišanje navadno traja toliko časa, da

Pripravite tudi drugo morebitno dokumentacijo in jo

poveste vse, kar veste, oziroma dokler niso

prinesite s seboj.
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Prihod na sodišče

Na sodišče pridite 15 minut prej.
Na pot se odpravite dovolj zgodaj, da ne boste
zamudili zaradi prometnih ali vremenskih razmer.
Nekaj časa vam bo vzel varnostni pregled na glavnem
vhodu, ki je podoben pregledu na letališčih.
Varnostniku boste morali izročiti mobilni telefon
— počakal vas bo pri varnostnikih ali pravosodnih
policistih, vam pa bodo izročili potrdilo ali ključ.
Varnostnika lahko vprašate za pot do razpravne
dvorane oziroma prostora, kjer se odvija zaslišanje.
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Zaslišanje

Dolžni ste govoriti resnico.

nasodiscu.si/prica

o čem pričate in koliko vprašanj imajo stranke
ter sodišče. Obisk sodišča lahko traja vse od 5
min do več ur.

Med zaslišanjem boste ustno odgovarjali na

Praviloma boste kot priča zaslišani le enkrat.

zastavljena vprašanja sodnika in strank.

Če na obravnavi niste prišli na vrsto, vas bodo

Obravnavo vodi sodnik, praviloma so prisotne tudi

povabili na naslednji narok.

stranke postopka in njihovi pooblaščenci.
Najprej boste morali povedati svoje osebne podatke.
Kot priča boste pripovedovali o konkretnih dogodkih,
ki ste jih kot priča zaznali s svojimi čutili.
Če kakšnega odgovora ne veste, povejte tisto in toliko,
kot veste, kar ste doživeli, oziroma povejte, da se česa
ne spomnite.
Če vprašanja ne razumete, zaprosite za ponovitev
vprašanja ali dodatno pojasnilo.
Ne razburjajte se in ostanite mirni.

Več informacij na spletnem mestu:

izčrpana vsa vprašanja. To je odvisno od tega,

Če se slabo počutite in bi želeli kratek predah, za to
zaprosite sodnika.

Vaša varnost je ključnega pomena
Če imate kakršnekoli zadržke glede
pričanja (npr., da v prisotnosti obdolženca
ne morete povedati vsega, kar bi želeli),
pa tudi, če se na sodišču ne počutite varno,
takoj po prejemu vabila o tem obvestite
sodišče, ko boste prišli na sodišče, pa se
lahko obrnete na sodno osebje ali sodnika,
ki se bo po potrebi odločil za dodatne
varnostne ukrepe.

