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Stanko Lapajne (1878 – 1941)

• Rodil se je 11. julija v Ljutomeru;

• Sprva je živel v Krškem, kasneje 
se je preseli v Ljubljano, kjer je 
maturiral z odliko.



Študij prava

• Pravo študira v Gradcu (1896 –
1898), kasneje v Pragi; sprva na 
nemški (1898-1900), nato pa na 
češki univerzi, kjer je 1. julija 
1901 promoviran za doktorja 
prava;

• Spomine na študijske čase je 
strnil v prispevku „Dve 
reminiscenci na Rando“. 



Začetki njegove poklicne poti

• Po zaključku študija (l. 1901) se 
zaposli kot sodniški pripravnik v 
Gorici;

• Kmalu zatem se preseli na Dunaj, 
kjer poklicno pot nadaljuje v 
odvetništvu (v odv. pisarni dr. 
Karla Kozića). 



Pot v Pariz

• Leta 1907 dobi Lapajne priporočilo slovenskega vseučiliškega odseka, 
naj se „usposobi za učno moč na bodoči slovenski univerzi“;

• S tem namenom je odšel v Pariz in na Sorboni obiskoval predavanja 
mednarodnega zasebnega in kazenskega prava.



Čas v Parizu (1907-1908) in druženje z 
Baltazarjem Bogišićem



Odvetnik na Dunaju 
(1907-1918) in v Krškem (1918-1920)

• „Njegovi nastopi pred upravnim in 
vrhovnim kasacijskim sodiščem na 
Dunaju so zbujali občo pozornost in 
odkrito priznanje. Malodane vsako 
njegovo zastopanje praktičnega 
primera pred najvišjo instanco je 
bilo hkrati teoretično duhovito 
izcizelirana in prepričevalno 
utemeljena študija.“ (povzeto po: S. Bajič, 
Dr. Stanko Lapajne, ZZR 1941/42)

• Eden njegovih bolj znanih 
primerov: pravda zoper Južno 
železnico zaradi nesreče pri Sevnici



Ustanovitev Pravne fakultete in začetki 
poučevanja

• l. 1919 na UL vloži prošnjo za habilitacijo na področju mednarodnega 
zasebnega in kazenskega prava;

• „…stavim ves svoj čas in vse svoje moči vseučilišču na razpolago…“ (S. 
Lapajne l. 1919);

• Jeseni 1920 postane redni profesor za mednarodno zasebno in 
kazensko pravo ter splošno civilno pravo;

• v študijskem letu 1932/33 dekan PF UL;

• pobudnik Zbornika znanstvenih razprav. 



Lapajnetov prispevek k razvoju 
civilnega prava

• Številne razprave s področja splošnega civilnega, stvarnega in družinskega prava:

- „Zmota ali prevara“ (1902), 

- „Železnica, ladja in avtomobil“ (1906),

- „Današnje kondikcije“ (1925),

- „Reparacije civilnega prava“ (1927),

- „Pravni položaj supruge u bračnome, imovinskome i 

nasljednome pravu“ (1927),

- „Spori o osnovnih pojmih zastaranja“ (1929),

- „Pripombe k naši in moderni posestni zaščiti“ (1930),

- „Pogodbena nezvestoba“ (1931),

- „Regresni zahtevki našega državljanskega prava“ (1932),

- „Spori v pogledu vzročne zveze“ (1934), …



Podpornik unifikacije jugoslovanskega 
civilnega prava

• Sistematično je preučeval stanje 
in razvoj civilnega prava v 
jugoslovanskem pravnem 
prostoru;

• svoje ugotovitve predstavil v 
Bratislavi (1932)  „Razvoj in 
sedanje stanje našega 
državljanskega prava“ (1934).



Podpornik unifikacije jugoslovanskega 
civilnega prava

• Številni prispevki s področja obligacijskega, stvarnega in družinskega 
prava s predlogi de lege ferenda;

• „Mnenja“ – izhajala kot priloga Slovenskega pravnika  v njih je 
izražal stališča do uradnega osnutka Jugoslovanskega državljanskega 
zakonika; 

• Bil je pobudnik Pravnikovega odbora, ki izdela svoj načrt zakonika 
(1938).





Utemeljitelj mednarodnega zasebnega 
prava pri nas

• Lapajne velja za začetnika mednarodnega zasebnega prava na Slovenskem.

• Nekaj razprav iz njegovega obsežnega opusa s tega področja:

- „Mednarodno in medpokrajinsko zasebno pravo kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev s 
pravnimi granami – posestrinami“ (1929),

- „Izenačeno mednarodno zasebno pravo za slovanske države srednje in južne Evrope“ 
(1935),

- „Občni del mednarodnemu zasebnemu pravu“ (1924),

- Kolizijske norme civilnega medpokrajinskega prava v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev“ (1921),

- „Medpokrajinska pravna pomoč v naši kraljevini“ (1923),

- „Vprašanje medpokrajinske izvršbe“ (1924),

- „Mednarodni stečaji in mednarodne zapuščine“ (1925), …





Zaradi hude bolezni umre 14. novembra 1941 v Ljubljani.


