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Hinko Jenull,

vrhovni državni tožilec svetnik na Vrhovnem državnem tožilstvu RS, nekdanji odvetnik

Čas tožilcev

R

azmere na kazenskopravnem področju so se v zadnjih letih bistveno spremenile. Prišel je tožilski čas.
Čeprav splošna uspešnost pregona
statistično ostaja enaka, je očitno, da
je državno tožilstvo v veliki ofenzivi. Z obtožbami v zadevah gospodarskega kriminala in korupcije sega v vrh politične
in gospodarske oblasti, obsodbe v pomembnih procesih so postale pravilo, izrečene kazni se pomikajo proti zgornji meji predpisanih, gradiva za nove postopke
pa je na zalogi za celo desetletje.

so tudi aktualne razmere, ostrejša stališča zakonodajne
in izvršilne oblasti, nezadovoljstvo ljudi, val množičnih
protestov in pozivi k učinkovitejši pravni državi vplivali na način delovanja kaznovalnega sistema. Vendar so
bili ti dejavniki sprožilni element predvsem pri oblikovanju splošnega vzdušja, zaradi katerega je tudi sodstvo začelo drugače vrednotiti očitke v odmevnih kazenskih postopkih, zlasti pri gospodarskih kaznivih dejanjih in korupciji. Samo po sebi pa to ne bi zadostovalo za drugačno podobo naše kazenske pokrajine. Za tožilski preboj so bile nujne dodatne okoliščine in pogoji, ki so na splošni in konkretni ravni okrepili obtožbo.

Če bo politika uresničila pred kratkim javno izrečene
obljube glede dodatnih kadrov in sredstev, spremembe tožilskega zakona omejila na odpravo pretirane birokratizacije poslovanja in spoštovala doseženo poklicno samostojnost, se trend učinkovitega pregona še dolgo ne bo ustavil.

Današnja uspešnost pregona temelji predvsem na odstopu od trde tožilske dogmatike prejšnjih časov, na
preseganju ločenosti funkcije odkrivanja in funkcije
pregona, na odstopu od hierarhičnega načina odločanja ter na enotnosti, strokovni pomoči in podpori tožilcem, ki so pri svojem delu pripravljeni sprejeti veliko osebno breme in tveganje v najtežjih zadevah.

Za odvetnike, ki se ukvarjajo s kazenskim pravom, je
tako stanje razlog za optimizem in hkrati za zaskrblje- Te usmeritve so bile podprte z ustreznimi organizacijnost. Več bo dela in s tem priložnosti za zaslužek, pa skimi spremembami: z ustanovitvijo Specializiranega
tudi za poklicno uveljavitev
državnega tožilstva, z njegov primeru uspešnega zago- Ni treba imeti slabih občutkov zaradi vo boljšo kadrovsko zasedvora. Po drugi strani pa se
bo, z večjo mobilnostjo in
s povečanim tveganjem ob- dejstva, da oprostilne sodbe niso več široko stvarno pristojnostjo,
sodbe povečuje tudi oseb- samoumevne in da jih zato obdolžen- z navezavo na specializirano in poklicno breme vodene oddelke okrožnih sodišč,
nja obrambe, še zlasti če pri- cem največkrat ni primerno obljublja- s hitrejšim obravnavanjem
čakovanja obdolžencev niso ti. Delujemo v prostoru in času, ko tudi najtežjih zadev, z usmerjarealna. Ni mogoče spreglenjem policije v zgodnjih fadati, da se je spremenil druž- najboljši zagovor ne more biti več kot zah preiskovanja, s tesnejšim
beni okvir, v katerem danes le umetnost mogočega.
sodelovanjem z drugimi orpoteka zagovarjanje v kazengani odkrivanja in z dosleskih zadevah, javnost in medno uporabo sodobnih nadiji so vedno manj prepričani v strokovno premoč od- činov pregledovanja, obdelave in povezovanja dokavetnikov, uveljavljene obrambne taktike so izčrpane, znega gradiva, pridobljenega s klasičnimi načini, prikrepijo se pritiski k obsodbam in zahteve po visokih kritimi ukrepi in digitalno forenziko.
zapornih kaznih.
V procesnem pogledu so se kot posebej uspešne izPočasno, vendar vztrajno nagibanje sodniške tehtnice kazale možnosti pogajanja med obtožbo in obrambo,
na drugo stran narekuje slovenskemu odvetništvu pre- podprte z ugodnostmi ob zgodnjem priznanju krivde,
mislek o razlogih za novo razmerje sil in iskanje stro- kar je v posameznih postopkih pospešilo in olajšalo
kovnih odgovorov na izzive, ki ga čakajo v zahtevnih pot do končne odločitve sodišča. Ne gre zanemariti
kazenskih postopkih.
tudi večletnega prizadevanja državnotožilske organizacije na področju kadrovanja iz lastnih vrst in strokovnega izobraževanja, ki je omogočilo boljši vpogled
Zakaj je državno tožilstvo danes bolj
v statusno in pogodbeno gospodarsko pravo, obvladouspešno?
vanje značilnosti poslovnih odnosov in sodobnih pojavnih oblik zlorab in goljufij, s tem pa tudi višjo kaDo sprememb pri učinkovitosti pregona najtežjih ka- kovost obtožnih aktov in njihovega zastopanja na glavznivih dejanj je prišlo v kratkem časovnem obdobju, nih obravnavah.
obrat je bil hiter, vendar pa so za njim globoki in kompleksni vzroki. Ne gre le za posledice gospodarske, po- Vse to državnim tožilcem omogoča, da v okviru usmelitične in splošne družbene krize, ki je izjemno poveča- ritev, ki dajejo absolutno prednost gospodarski krila občutljivost javnosti za nezakonita ravnanja. Seveda minaliteti, tudi v najzahtevnejših zadevah suvereno
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Uvodnik
izvršujejo obtožno funkcijo. Uspešna zaključitev velike večine odmevnih postopkov zoper politike in gospodarstvenike, za katere se je še včeraj zdelo, da so
nepremagljivi, je dodatno okrepila samozavest in pogum državnih tožilcev tudi v zadevah, glede katerih se
pregon šele pripravlja. Da pri tem ni nedotakljivih in
da ni izjem, se kaže tudi pri obravnavanju nezakonitih
dejanj, ki naj bi jih storili ali pri njih sodelovali odvetniki. Treba bo vzeti na znanje, da je zaupnost mandatnega razmerja namenjena varovanju vsebine, za katero je odvetnik pri opravljanju svojega poklica izvedel
od stranke. Ne zagotavlja pa imunitete pred preiskovanjem kaznivih dejanj, glede katerih je podan sum, da so
bila storjena ali prikrita s pomočjo odvetniških pisarn.

Težave pri zagovoru gospodarske
kriminalitete
V času odpravljanja posledic finančne, moralne in splošne družbene krize morajo kazenski odvetniki upoštevati, da sta dejanski položaj in strokovna moč nasprotne strani bistveno spremenjena. Obdobje, ko je bilo
dovolj golo zanikanje ali očitek, da gre pri obtožbi za
politično obarvan policijsko-tožilski konstrukt, je za
nami. To še zlasti velja za gospodarsko kriminaliteto.
Še več, uspešne obrambe v teh zadevah danes ne zagotavlja niti sklicevanje na uporabo legalnih poslovnih
vzvodov, če ti s svojimi končnimi učinki kršijo zakonite koristi drugih oseb ali javni interes.
Meje zakonitosti poslovanja, ki dobre prakse ločijo od
polja zlorab, je pravosodje postavilo na črto, ki jo zakon
določa z besedami »s skrbnostjo vestnega in poštenega
gospodarstvenika«. Do preloma je prišlo prav na tej točki. Natančneje, v trenutku, ko je praksa sodišč blanketna
pravila kazenskih norm napolnila z merili pričakovane
poklicne morale, poslovne zvestobe in gospodarske logike. Pred kazenskim sodiščem je poslej zanesljivo mogoče obraniti le tista ravnanja, pri katerih pogoji ter način
sklenitve in izpolnitve opravičujejo domnevo, da je gospodarstvenik v konkretnih razmerah, glede na razpolož
ljive podatke ter zasledovane poslovne izide, ravnal v dobro interesov, ki jih zastopa, ne pa v svojo ali tujo korist.
Drugače povedano, če ravnanje nasprotuje pričakovani zvestobi, če škoduje zasebnemu ali javnemu premoženju, ki je posamezniku zaupano, če zanj ni prave razlage, če gre za nesorazmerne koristi ali oškodovanja, bo obdolženec – ob dobrem opisu v obtožnem
aktu, podprtem z dokazi ali sklenjenim krogom indicev – v resnih težavah. Od obrambe se pričakuje zgodba, v kateri ima sporno dejanje razumne razloge, sprejemljive cilje in prepričljivo logiko, ki je skladna z načelom poklicne poslovne presoje (business judgement
rule) in opravičljiva po uveljavljenih standardih profesionalne skrbnosti. Praksa kaže, da največji problem
zagovora v posameznih primerih postaja prav dejstvo,
da poslom, ki jih je treba zagovarjati, ni mogoče najti drugega namena razen očitane zlorabe ali prevare.
Nič drugače ne bo pri korupcijskih kaznivih dejanjih,
kjer statistično merjena uspešnost pregona sicer še
ne dosega takih rezultatov kot na področju klasičnega gospodarskega kriminala. Vendar pa zadnje odločbe Vrhovnega sodišča z jasno usmeritvijo k znižanju
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zahtevane stopnje utemeljenosti suma za uvedbo preiskave že odpirajo pot za učinkovitejši pregon teh kaznivih dejanj, tudi na področjih, ki so bila doslej zunaj dosega kazenskega pravosodja.

Obrambne strategije
Da bo v opisanih razmerah za rešitev obdolženca treba iskati tudi nove izhode, je več kot očitno.
Če ni dobre obrambne teze, se pot k oprostilni ali zavrnilni sodbi praviloma išče na procesnem področju.
Zato se v vedno večjem številu zadev skozi celoten postopek, še posebej v pravnih sredstvih, vrstijo očitki
nezakonitih dokazov, kršitev ustavnih pravic in načel
poštenega sojenja, neutemeljenih zavrnitev obrambnih
predlogov, pomanjkljivih obrazložitev … V obrambne
navedbe je pogosto vloženih precej povzetkov domače in tuje sodne prakse ter strokovnih stališč, pa tudi
kritičnih razčlenitev izpodbijanih odločb ter podrobnih utemeljitev obdolženčevega zagovora. Rezultati pa
kljub temu niso vedno taki, kot bi si obdolženci želeli.
Še posebej to velja v položaju, ko absolutnih bistvenih
kršitev postopka ni mogoče prepričljivo utemeljiti in
se sodbo poskuša spodmakniti z drugimi procesnimi
očitki. V takih primerih pa ne zadošča zgolj mehansko ali posplošeno naštevanje domnevnih procesnih
nepravilnosti. Dokazati je treba, da je zatrjevana postopkovna napaka, neuporaba ali zmotna uporaba določbe take narave, da je ali bi lahko vplivala na pravilnost in zakonitost sodbe. Če ta učinek ni prepričljivo
utemeljen, ne more prinesti odrešitve.
Tako kot pri izpodbijanju dejanja in krivde je tudi v
sporu o pravilnosti postopka potreben širok pogled na
njegov celoten tok, na vse elemente odločanja in na povezave med procesnimi vzvodi, s katerimi se prepoznani nosilni razlogi vgrajujejo v končno odločbo. Vse navedeno pa mora usmerjati in povezovati kratka, jasna
in na konkretne določbe navezana procesna kritika.
Gre za nalogo, ki zahteva veliko strokovnega znanja,
odvetniške prakse, življenjskih izkušenj in poglobljenega dela v vsaki konkretni zadevi. Le na teh podlagah je mogoče oblikovati celovito obrambno strategijo, z jasnim načrtom sodelovanja v postopku. V kazensko sojenje se ni več priporočljivo spustiti z golim pričakovanjem, da se bo že kje kaj zapletlo do take mere,
da se bomo nekako izognili obsodbi ali pa zadevo vsaj
precej zavlekli. Izkušnje zadnjih let kažejo, da za tak
optimizem ni podlage, saj tudi čas ne dela vedno za
obdolženca. Odgovornost se je v praksi danes zaostrila nad stopnjo, ki bi še pred kratkim omogočala ugoden izid, zdaj pa nanj ni več mogoče zanesljivo računati. Upanje na preobrate je sicer razumljivo, vendar
z vidika prevladujočih kazenskih sodb ni priporočljivo. Bolj smiselno je dobro preučiti položaj stranke in
upoštevati tudi slabe možnosti. Če se izkaže, da na sodišču ne bo mogoče utemeljiti obrambne teze ali uveljaviti bistvene procesne napake, ki bi lahko preobrnila
zadevo, se je bolje pogoditi v okviru širokih možnosti,
ki ne obstajajo le pri izbiri sankcij, ampak tudi pri načinu njihove izvršitve.
Uteži na tožilski strani danes pritiskajo bolj kot so še
pred letom ali dvema, in ni jih prav lahko odstraniti
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s sodniške tehtnice. Premislek o strategiji zagovora,
ki vključuje pogajanja, zato ni več znak slabosti, ampak dokaz preudarnosti in zrelega dojemanja sedanjih
razmer na kazenskopravnem področju. Tak pristop
obrambi omogoča, da v vsaki zadevi objektivno ovrednoti dejanski, pravni in procesni položaj obdolženca

5

in nato izbere optimalno varianto za njegovo zastopanje. Ni treba imeti slabih občutkov zaradi dejstva, da
oprostilne sodbe niso več samoumevne in da jih zato
obdolžencem največkrat ni primerno obljubljati. Delujemo v prostoru in času, ko tudi najboljši zagovor ne
more biti več kot le umetnost mogočega.

Andrej Razdrih,

odgovorni urednik revije Odvetnik in odvetnik v Ljubljani

Foto: Boštjan Vrhovec

Že 145 let na braniku človekovih pravic
Leto 2013 je bilo za našo revijo zelo pomembno in zelo uspešno. Prvič smo v enem letu izdali pet številk Odvetnika. Novost
je bila druga, posebna številka, ki
je izšla tik pred Odvetniško šolo
v aprilu z referati v pisni obliki,
ki so jih nato predavatelji predstavili na omenjeni šoli, in s članki,
povezanimi z delovanjem Odvet
niške zbornice Slovenije (OZS).
Lani se je obseg revije ustalil
na 64 notranjih straneh in štirih straneh ovitka, kar je skupaj
uporabnih 68 strani. Število avtorjev je ostalo na ravni prejšnjega leta, in sicer je sodelovalo 79 avtorjev, od
tega več kot polovica (49) iz odvetniških vrst.
Povečala se je odmevnost naše revije, in sicer je članka
dveh naših avtorjev objavila hrvaška revija Odvjetnik,
uvodnik člana uredniškega odbora je na svoji mnenjski strani pravzaprav v celoti ponatisnil največji dnevnik v Sloveniji, decembrska številka pa je bila prikazana in citirana v najbolj gledanem terminu na komercialni televiziji.
Uvodnik prve letošnje številke je napisal vrhovni državni tožilec Hinko Jenull in v njem zelo odkrito zapisal, da se je »spremenil družbeni okvir, v katerem potekajo kazenski procesi, javnost in mediji zagovornikom
več ne verjamejo in krepijo pritiske k obsodbam in visokim zapornim kaznim«. Spremenjen družbeni okvir
naš nekdanji kolega definira kot čas »odpravljanja posledic finančne, moralne in splošne krize«.
V svojem intervjuju, prvem po upokojitvi, je vrhovni
sodnik Jernej Potočar povedal, da se je število obsodilnih sodb v preteklem letu povečalo, tudi na račun
hitrejših postopkov na podlagi priznanja krivde.
V opisanem kontekstu je zato zelo zanimiv in še danes aktualen prispevek odvetnika Jožeta Ilca Zadnja
čarovniška pravda v Ribnici. Na prelomu med 17. in
18. stoletjem je na Kranjskem vladala kriza, zaradi izredno slabega vremena je bil pridelek pičel, posledično pa davki zelo visoki. Ljudstvo je bilo upravičeno

ODVETNIK st 64_ok.indd 5

nezadovoljno in je hotelo kazen za krivce. Takratna
oblast je povzročitelje krize hitro našla, saj so, kot je
bilo dobro znano in vsem očitno čarovnice tiste, ki delajo točo in uničujejo seme na polju, tako da je ljudstvo lačno. Ker v tistih časih zagovornikov ni bilo, tožilci pa so bili hkrati tudi sodniki, so postopki hitro
stekli in ni bilo nobenih zaostankov. Ureditev kazenskih postopkov je bila taka, da ni dopuščala nepotrebnih zapletov in prelaganj obravnav, krivdorek je temeljil na priznanjih obdolžencev (v glavnem obdolženk).
Posebni zasliševalski prijemi in pripomočki so pripomogli, da so čarovnice hitro priznale krivdo, ker so si
na ta način »izpogajale« skrajšanje muk. Ljudstvo je
bilo potolaženo, saj je videlo, da »pravna država« dobro deluje. Ko so bile čarovnice iztrebljene, se je tudi
vreme izboljšalo.
Kako pomembni so odvetniki za vladavino prava in za
varstvo državljanovih pravic, nazorno kaže usoda istanbulskih odvetnikov, ki so v težkih razmerah za delo
dokazali svoj pogum, zavzetost in predanost v boju za
osnovne pravice obdolžencev – svojih strank v zarotniškem procesu, imenovanem »Macola«. Leta 2012 se
je v Turčiji začelo sojenje 365 obdolžencem, med katerimi so generali, admirali in drugi visoki oficirji turške armade in ki jim je tožilstvo očitalo pripravljanje
državnega udara. Sodniki so zagovornikom onemogočali normalno obrambo (odvzem mobilnih telefonov,
posveti z obdolženci samo pod nadzorom, zavračanje
vseh dokaznih predlogov ipd.), zaradi česar so zagovorniki v znak protesta začeli bojkotirati obravnave. Ko
je zaradi opisanega ravnanja sodnikov istanbulska odvetniška zbornica vložila pisni protest pri sodišču, so
bili predsednik zbornice in 11 članov upravnega odbora nemudoma obtoženi za kaznivo dejanje »poskusa
vplivanja na sodišče«, za kar je v Turčiji zagrožena kazen od treh mesecev do šest let zapora. Postopek še ni
končan. Na straneh tokratne revije si lahko preberete
intervju s predsednikom istanbulske odvetniške zbornice Ümitom Kocasakalom, ki je za svojo neuklonljivo držo leta 2013 prejel prestižno nagrado za človekove pravice Sveta evropskih odvetniških zbornic.
V tej številki smo zbornični logo na naslovnici nekoliko spremenili oziroma dopolnili, da bi poudarili, da je
OZS najstarejša samostojna in neodvisna ustanova na
Slovenskem. Že 145 let na braniku človekovih pravic!

3/12/14 9:54 AM
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dr. Matjaž Ambrož,

profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Sostorilstvo pri kaznivem dejanju zlorabe
položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti (240. člen KZ-1)
V tej medijsko odmevni zadevi so vpleteni pridobili veliko premoženjsko korist na podlagi fiktivnih
dobav velikih količin toaletnega papirja in toaletnih brisač Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije (ZPIZ). Pokojni A ter obsojenca B in C so bili zaposleni na ZPIZ, in sicer
A kot direktor splošnega sektorja, B kot vodja nabave in ekonomata, C pa kot skladiščnik. ZPIZ je z
dobaviteljem M., d.o.o., v obdobju od 7. januarja 1999 do 24. aprila 2002 sklepal fiktivne pogodbe za
nabavo velikih količin toaletnih potrebščin. Te v takem obsegu nikoli niso bile dobavljene – če bi bile,
jih institucija niti ne bi imela kje hraniti, saj je šlo za enormne količine: po enem od izračunov približno 13,6 rolic toaletnega papirja na zaposlenega na delovni dan, kar z vidika življenjskega izkustva
precej presega realne potrebe.

Komentar sodb1 v zadevi »Toaletni
papir«
Modus operandi je bil naslednji: A (direktor splošnega sektorja) je odredil v izplačilo račune z lažno vsebino, račune in dobavnice je predhodno pregledal in
parafiral B (vodja nabave), C (skladiščnik) pa je s svojim podpisom potrdil dobavo, čeprav toaletne potrebščine v takem obsegu niso bile dobavljene. Ravnali so
usklajeno z obsojenci D, E in F, zaposlenimi v dobaviteljici M., d.o.o. (D je bila poslovodkinja ene od poslovnih enot, E in F pa sta bila na delovnih mestih
prodajalca). D, E in F so državni instituciji dostavljali
dobavnice z lažno vsebino, po plačilu računov pa so s
stornacijami in drugimi računovodskimi operacijami
poskrbeli za »črpanje« sredstev, ki jih je ZPIZ plačal
za nikoli dobavljene toaletne potrebščine. Na ta način so pridobili premoženjsko korist v skupnem znesku 477.073,45 evra.

Izbrana pravna vprašanja
Pravna kvalifikacija po obtožbi je bila zloraba položaja ali pravic po drugem odstavku 244. člena prejšnjega
Kazenskega zakonika (KZ)2 (zdaj zloraba položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem odstavku 240. člen KZ-13) v sostorilstvu, pravno presojo pa je
zapletla okoliščina, da se je po izvršitvi dejanja zakonski opis tega kaznivega dejanja dvakrat spremenil. Krog
možnih storilcev pri tem kaznivem dejanju je bil sicer
vselej omejen na posameznike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, novi zakonski opis dejanja v KZ‑14 pa
je ta krog še dodatno omejil na kader, ki opravlja vodenje ali nadzorstvo gospodarske dejavnosti.5 Novela

KZ-1B6, ki je v času sojenja že veljala, je to dodatno
omejitev kroga možnih storilcev odpravila. Zaradi opisanih zakonskih sprememb se je v dani zadevi zastavilo vprašanje uporabe milejšega zakona.
Zakonski opis, ki je krog možnih storilcev omejeval
na t. i. top management (240. člen KZ-1, pred novelo KZ-1B), ni veljal niti v času izvršitve dejanja niti
v času sojenja. Kljub temu pa ni sporno, da ga je treba uporabiti, če se izkaže, da bi obdolžence postavil v
(naj)ugodnejši položaj. Načelo uporabe milejšega zakona namreč zahteva, da se v primerih, ko se po izvršitvi dejanja zakon spremeni večkrat, uporabi najmilejši zakon – upoštevati je treba torej tudi vmesne zakone, ki v času sojenja ne veljajo več (drugi odstavek
7. člena KZ-1).7
Ključno vprašanje je, ali je KZ-1, ki je omejil krog možnih storilcev na tiste, ki opravljajo vodenje ali nadzorstvo gospodarske dejavnosti, za obsojence v dani zadevi milejši in bi ga bilo treba uporabiti retroaktivno.

Odločitvi sodišč
Okrožno sodišče v Ljubljani je obdolžence z uporabo
KZ obsodilo kot sostorilce kaznivega dejanja zlorabe
položaja ali pravic po drugem odstavku 244. člena KZ
(sodba I K 7576/2010 z dne 1. junija 2012). Spremenjenega zakonskega opisa, ki je zožil krog možnih storilcev, ni uporabilo, saj je v konkretnem primeru spremembo označilo za »nevtralno«. Ker je imel ustrezen
vodstveni položaj pokojni A (direktor splošnega sektorja na ZPIZ), naj bi tudi po spremenjenem zakonskem opisu vsi sodelujoči odgovarjali kot sostorilci.

1

Okrožno sodišče v Ljubljani I K 7576/2010, Višje sodišče v Ljubljani II Kp 7576/2010.
Ur. l. RS, št. 63/94 in nasl.
Ur. l. RS, št. 55/08 in nasl.
4
Ta zakonski opis je veljal od začetka veljave KZ-1 (1. november 2008) do začetka veljavnosti KZ-1B (15. maj 2012). Novela KZ-1B je krog možnih storilcev spet
razširila.
5
Izčrpno o tem vprašanju Jenull, H.: Poskus razlage kaznivega dejanja po 240. členu KZ-1, Pravna praksa, št. 45/2008, priloga, str. III–V. Posebej velja izpostaviti
tole avtorjevo ugotovitev (str. III): »Z novo, ožjo opredelitvijo je položaj kot predmet zlorabe omejen na top management, zato zahteva dodatno konkretizacijo z opisom
vodstvenih oz. nadzorstvenih vsebin […] Zato je v tem delu KZ-1 milejši za storilce, ki takih pooblastil nimajo oz. jih niso imeli v času storitve dejanja.«
6
Ur. l. RS, št. 91/11.
7
Podrobneje Ambrož, M.: Časovna veljavnost kazenskega zakona in ugotavljanje, kateri od zakonov je milejši. Zbornik 1. konference kazenskega prava in kriminologije, GV Založba, Ljubljana 2012, str. 128–133.
2
3
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Po mnenju sodišča prve stopnje naj bi za sostorilstvo
pri kaznivem dejanju z omejenim krogom možnih storilcev zadoščalo, da je imel kdor koli od sodelujočih
ustrezen vodstveni položaj, saj so delovali po vnaprejšnji delitvi vlog, sistemsko načrtovano in medsebojno
povezano. Smiselno to pomeni, da naj bi se status, ki je
potreben za storilca, prenesel tudi na tiste sodelujoče,
ki ga nimajo, ob predpostavki, da so delovali usklajeno. Pri tem se sodišče sklicuje tudi na »monistično«
koncepcijo udeležbe.
Temu stališču Višje sodišče v Ljubljani pritrjuje (sodba
II Kp 7576/2010 z dne 5. novembra 2013), pri čemer
sprejema argumente prvostopenjskega sodišča in med
drugim dodaja, da pokojni A brez sodelovanja preostalih dejanja ne bi mogel izvršiti in da so bila ravnanja
vseh obtožencev med seboj neločljivo povezana. Na tej
podlagi sodišče izpelje sklep, da je »že izkazan vodstveni položaj enega od sostorilcev zadoščal, upoštevaje
uveljavljeno monistično teorijo udeležbe …« ter dodaja:
»Pravilnost tako zavzetega stališča pritožbeno sodišče potrjuje tudi z ugotovitvijo, da je okoliščina vodstvenega ali nadzorstvenega položaja storilcev kaznivega dejanja z uveljavitvijo določbe 240. člena KZ-1
postala okoliščina, ki utemeljuje kaznivost določenega ravnanja, ker je od te okoliščine, če je podana ali
ne, tudi odvisno, če bo podano ali ne kaznivo dejanje.
Zato se takšna okoliščina prenaša tudi na sostorilce,
ki sicer sami te lastnosti nimajo in sami tudi ne bi
mogli biti storilci tega kaznivega dejanja, so pa pri
izvršitvi le-tega sodelovali. Takšno stališče pritožbeno sodišče zavzema neodvisno od ocene, če gre pri
kaznivem dejanju po določbi 244. člena KZ oziroma 244. člena KZ-1 za kaznivo dejanje 'delicta propria', kot to navajata zagovornika …«
V nadaljevanju se Višje sodišče sicer postavi na stališče,
da ne gre za delictum proprium, pri čemer se sklicuje na
odločbo Vrhovnega sodišča I Ips 159/2011 ter na to,
da kaznivo dejanje lahko izvrši »vsak«, ki pri vodenju
ali nadzoru gospodarske družbe zlorabi svoj položaj.

Komentar
Jedro problematike te zadeve je presoja sostorilstva pri
kaznivih dejanjih, pri katerih je krog možnih storilcev
omejen. To so t. i. posebna kazniva dejanja oziroma
delicta propria.
Da gre pri kaznivem dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti za delictum proprium, je izven dvoma. Zakonski opis se resda začenja s
splošnim »kdor«, nadaljnji opis dejanja pa omejuje
možni krog storilcev, s tem ko zahteva, da mora storilec dejanje izvršiti z zlorabo svojega položaja ali na
drug opisan način pri opravljanju gospodarske dejavnosti (v ožji varianti: pri vodenju in nadzorstvu gospodarske dejavnosti).

7

V tem delu je obrazložitev višjega sodišča nedosledna, ko po eni strani trdi, da ne gre za delictum proprium, po drugi strani pa ugotavlja, da okoliščina vodstvenega ali nadzorstvenega položaja »utemeljuje kaznivost določenega ravnanja« in da bo od nje odvisno, ali bo podano kaznivo dejanje. V zvezi s tem tudi
ni ustrezno sklicevanje na odločbo Vrhovnega sodišča I Ips 159/2011: ta se namreč nanaša na vprašanje t. i. faktičnega organa (ugotovitev, da za status storilca niso odločilna formalna pooblastila, temveč dejansko vodenje podjetja),8 nikakor pa odločba
ne trdi, da je storilec kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti lahko
kdor koli.
Zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti torej spada med t. i. posebna kazniva dejanja (delicta propria). Kaj je pri teh kaznivih dejanjih pravzaprav »posebnega«?
Osrednja značilnost delicta propria je, da lahko njihovo bit izpolni le nosilec ustrezne uradne, poklicne ali
socialne zadolžitve (npr. uradna oseba, zdravnik, skrbnik, oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost). Gre za
inkriminacije hujših kršitev uradnih, poklicnih ali socialnih obveznosti, pri čemer lahko kot storilci odgovarjajo le tisti posamezniki, ki take obveznosti imajo.
Povedano ne velja le za samostojno delujočega neposrednega storilca, temveč za vse vrste storilcev, torej
tudi za posredne storilce in sostorilce.
Da je sostorilec pri posebnem kaznivem dejanju lahko le oseba z lastnostmi oziroma statusom, ki ga zakon
zahteva za storilca, je danes splošno sprejeto in spada
med nesporne temelje nauka o storilstvu.9
Zato ni pravilno stališče pritožbenega sodišča, da se
status, ki je potreben za storilca in ga je eden od sodelujočih imel, »prenaša tudi na sostorilce«. Poseben
status storilca, ki utemeljuje kaznivost, se »prenaša«
namreč le na udeležence v ožjem pomenu (napeljevalce in pomagače), katerih odgovornost je akcesorna
(odvisna od dejanja glavnega storilca). Drugače povedano: pri pravih posebnih kaznivih dejanjih oseba
brez statusa ne more biti sostorilec, lahko pa je napeljevalec ali pomagač.
Povedanega v ničemer ne spreminja »monistična teorija udeležbe«, na katero se sklicujeta sodišči. Ta »teorija« pravi le, da je v primerih, ko pri kaznivem dejanju sodeluje več oseb, izvršeno eno samo kaznivo dejanje (če pet oseb sodeluje pri umoru, je izvršen en sam
umor), in je antipod pluralističnemu pogledu (kolikor
sodelujočih – toliko kaznivih dejanj).10
Poudariti velja, da opisano monistično stališče v ničemer ne prejudicira obravnave sodelovanja več oseb
pri delicta propria.

O problematiki faktičnega organa: Tiedemann, K.: Wirtschaftsstrafrecht (prva knjiga). Carl Heymans, Köln, 2010, str. 61–63. Novoselec, P.: Uvod u gospodarsko
kazneno pravo. Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2009, str. 22-23.
Ker gre za splošno sprejeto rešitev, le nekaj primeroma izbranih referenc. Slovenska literatura: Bavcon, L., in Kobe P.: Kazenski zakonik s pojasnili in sodno prakso.
Uradni list, Ljubljana 1970, str 30. Bele, I.: Kazenski zakonik s komentarjem – splošni del. GV Založba, Ljubljana 2001, str. 215. Hrvaška literatura: Bačič, F.: Kazneno pravo – opći dio. Informator, Zagreb 1998, str. 311. Novoselec, P.: Opći dio kaznenog prava. Sveučilište u Zagrebu, Zagreb 2009, str. 155. Švicarska literatura:
Trechsel, S. (ur.): Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar. Dike, Zürich 2008, str. 164 (rob. št. 3). Nemška literatura: Gropp, W.: Strafrecht – Allgemeiner Teil. Springer, Berlin 2005, str. 373.
10
Opisanega monističnega in pluralističnega pogleda ne kaže pomešati z dvema temeljnima modeloma urejanja storilstva in udeležbe: restrikitivnim pojmovanjem
storilstva (Slovenija, Hrvaška, Nemčija, Švica) in ekstenzivnim pojmovanjem storilstva (Italija, Avstrija, Danska, Švedska, Norveška), kar se občasno zgodi v slovenski
literaturi. Ti dve delitvi namreč ne sovpadata, na kar je smiselno opozoril že Sever, F.: Temeljni elementi nauka o udeležbi, Pravnik, št. 7–9/1955, str. 206–250.
8
9
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Analizirana zadeva je zanimiva zato, ker opozarja na
posebnosti presoje sostorilstva pri delicta propria. V
celoti se je mogoče strinjati z oceno obeh sodišč, da so
se prispevki vseh sodelujočih med seboj dopolnjevali
in bili za izvedbo načrta bistveni, z drugimi besedami:
da so vsi sodelujoči imeli funkcionalno oblast nad dejanjem. Vse našteto (bistvenost prispevkov, oblast nad
dejanjem) pa pri delicta propria za sostorilstvo ne zadošča, če protagonist nima lastnosti oziroma statusa,
ki ga za storilca zahteva zakon. Nekdo lahko popolnoma obvladuje dejanje, lahko ga celo v celoti izvrši »z
lastnimi rokami«, toda če nima z zakonom zahtevane
lastnosti, ne bo mogel biti ne storilec, ne sostorilec, ne
posredni storilec tega kaznivega dejanja.
Vse povedano pa ne pomeni, da je KZ-1 z zožitvijo
kroga možnih storilcev kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti obsojencem zagotovil nekaznivost. Spremenjeni zakonski opis
je resda zožil krog možnih storilcev, ni pa zožil kroga
možnih udeležencev v ožjem smislu (napeljevalcev in
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pomagačev). To pomeni, da bi bilo treba sodelujoče,
ki niso (več) izpolnjevali pogojev za storilce, obravnavati kot pomagače.11 Za udeležence v ožjem smislu pa
velja tisto, kar je o »prenosljivosti« statusa zapisalo
pritožbeno sodišče. Odgovornost napeljevalcev in pomagačev je namreč utemeljena akcesorno in je odvisna
od dejanja glavnega storilca: pri pravih delicta propira odgovarjajo za isto kaznivo dejanje kot storilec, čeprav sami nimajo zahtevanih lastnosti. KZ-1, ki je z
zožitvijo kroga možnih storilcev obsojence degradiral
na raven pomagačev, je za njih nesporno milejši, zato
bi ga bilo treba v tej zadevi uporabiti retroaktivno.12
Komentirana zadeva je dober primer za razpravo o
problematiki storilstva in udeležbe pri delicta propria,
ki sicer v slovenskem pravnem prostoru ni bila deležna
obširnejše pozornosti. Opisane posebnosti niso pomembne le za »uporabnika prava« (tožilca, sodnika,
odvetnika), temveč je koristno, da je na njih pozoren že
zakonodajalec, ko tehta, kako opredeliti krog možnih
storilcev pri posameznih posebnih kaznivih dejanjih.

Glej tudi Trechsel, S. (ur.), naved. delo.
Posebno vprašanje je, ali so imela ravnanja obsojencev tudi znake katerega drugega kaznivega dejanja. Glede na okvire, ki jih je postavila obtožba, je bil manevrski
prostor obeh sodišč pri reševanju tega vprašanja precej zožen.

11
12

Aleš Kaluža,

odvetnik v Ljubljani

Odmera višine separatnih stroškov
v pravdnem postopku
Separatni stroški so stroški postopka, ki jih je nasprotna stranka dolžna povrniti ne glede na uspeh
v pravdi, ker so nastali po njeni krivdi ali naključju na njeni strani. Pred uveljavitvijo Zakona o
odvetniški tarifi (ZOdvT)1 je Odvetniška tarifa (OT)2 določala nagrado za vsako posamezno oprav
ljeno dejanje. Sodišče je v primerih, ko je prišlo do prestavitve naroka po krivdi ali naključju na
strani ene stranke, odmerilo separatne stroške, ki so, med drugim, vključevali odvetniško nagrado
za narok, kot je bila točkovana po OT (praviloma 25 odstotkov iz tarifne št. 18, ker je bil narok
preložen – tarifna št. 20).
Novi ZOdvT je – po mnenju sodne prakse3 – uvedel
enotno nagrado ne glede na število opravljenih dejanj
(tj. neodvisno od števila pisnih vlog ali števila opravljenih narokov), zato bi se moral nujno spremeniti tudi
način odmere višine separatnih stroškov kot stroškov,
ki jih nasprotna stran utrpi izključno zaradi ravnanja
oziroma dogodka, ki se je pripetil nasprotni stranki.
Poenostavljeno povedano je bila OT zasnovana po načelu »a la carte«, kjer je bila plačana vsaka opravljena storitev posebej, ZOdvT pa je uvedel princip »all
you can eat«, kjer enotno pavšalno plačilo zajame vsa
dejanja znotraj skupine.
1
2
3
4
5
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Do pred kratkim praksa višjih sodišč ni sledila opisanemu premiku odmerjanja odvetniške nagrade. Višje sodišče v Ljubljani4 je separatne stroške odmerilo
v višini celotne nagrade za narok po tarifni št. 3102
ZOdvT, povečane za davek na dodano vrednost, pri
čemer svoje odločitve ni obrazložilo. Enak način odmere je uporabilo tudi Višje sodišče v Mariboru,5 v
obrazložitvi pa se je po mojem mnenju napačno oprlo na kaznovalno funkcijo separatnih stroškov. Separatni stroški, odmerjeni v višini celotne nagrade za
narok, naj bi vodili »pooblaščence pravdnih strank k
bolj vestnemu in skrbnemu ravnanju pri zastopanju

Ur. l. RS, št. 67/08 in nasl.
Ur. l. RS, št. 67/03 in nasl.
Vrhovno sodišče RS, sklep II Ips 56/2011 z dne 13. aprila 2011.
VSL, sklep I Cp 175/2011 z dne 18. maja 2011.
VSM, sklep I Cp 814/2012 z dne 20. novembra 2012. VSM, sklep I Cp 1410/2012 z dne 28. februarja 2013.
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pravdnih strank in jih spodbujali k čim hitrejši rešitvi
zadeve brez vsakršnega neutemeljenega in nepotrebnega odlašanja«.6 Tako stališče ni v skladu s smislom
in namenom separatnih stroškov.
Šele Višje sodišče v Celju je z odločbo opr. št. Cpg
239/2013 z dne 11. septembra 2013 prisluhnilo argumentom, ki so predstavljeni v tem prispevku, in jasno razmejilo položaje, v katerih se stranki prizna priglašene separatne stroške.

Separatni stroški – denarna kazen ali
odškodnina?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP)7 v 156. členu določa, da mora stranka ne glede na izid pravde nasprotni stranki povrniti stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se ji je primerilo, ali če se
ni udeležila poravnalnega naroka. Separatni stroški se
lahko odmerijo tudi v breme zakonitega zastopnika ali
pooblaščenca stranke, vendar le v primeru njegovega
krivdnega ravnanja.
Splošno pravilo o odmeri stroškov določa, da stranke
krijejo le tiste stroške, ki so dejansko nastali8 med postopkom ali zaradi postopka, po načelu uspeha oziroma krivde. Pri tem se zahteva, da stranka obseg stroškov, ki jih zahteva v povračilo, skrči na tisto najmanjšo mero, s katero še lahko učinkovito zavaruje svoje interese.9
Člen 155 ZPP določa, da mora sodišče pri odmeri višine stroškov upoštevati le tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo, upoštevajoč vse okoliščine primera.
Stroški postopka imajo naravo kvazidelikta oziroma
odškodnine,10 kar velja tudi za separatne stroške kot
njihovo podskupino. Iz tega izhaja, da mora nasprotna
stranka te stroške, če jih želi dobiti povrnjene, utrpeti in mora smiselno izkazati njihov nastanek, krivdo
oziroma naključje na strani druge stranke ter vzročno
zvezo med obema.
Definicija besede »strošek« je »v denarju izražena poraba, raba nečesa«.11 Upoštevajoč pravilno stališče, da
gre v primeru separatnih stroškov za obliko škode,12 ki
se mora po pravilih Obligacijskega zakonika (OZ)13
poravnati iz naslova premoženjske škode, jih je mogoče odmeriti le v višini, v kateri so dejansko nastali,
ob sočasni uporabi14 155. člena ZPP in 132. člena OZ
ter le na zahtevo upravičenca.15
Ključno vprašanje za odmero višine stroškov je, katere
potrebne pravdne stroške je nasprotna stranka utrpela
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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izključno zaradi ravnanja ali naključja, ki se je primerilo prvi stranki oziroma stranskemu intervenientu.16
Ti stroški so predvsem stroški prihoda na sodišče (potni stroški) pooblaščenca stranke in stranskega intervenienta, stranke same, če je bila njena udeležba potrebna17 (npr. zaslišanje, udeležba na poravnalnem naroku), stroški udeležbe prič, tolmačev in sodnih izvedencev. Preostala škoda, ki je stranki nastala zaradi postopka, se ne šteje med pravdne stroške18 in s tem tudi
ne more biti predmet separatnih stroškov.
Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, zaradi prestavljenega naroka najpogosteje utrpi le potne stroške svojega pooblaščenca, saj je nastanek in višina odvetniške
nagrade za narok neodvisna od števila opravljenih narokov in je nagrado mogoče odmeriti le v enotni višini za vse naroke. Za stranko z vidika sodno priznanih stroškov za narok ni pomembno, ali je pravda zaključena na drugem naroku ali na petem, to dejstvo pa
morajo zrcaliti tudi separatni stroški. Tudi če bi bili po
krivdi ali naključju na strani tožeče stranke prestavljeni štirje naroki od petih, tožena stranka z vidika odvetniške nagrade za narok zato ne bi utrpela nič višjih
stroškov postopka.
Tega ne spremeni niti morebitni obstoj dogovora o
višini nagrade (npr. plačilo odvetnika po urni postavki), sklenjenega na podlagi 4. člena ZodvT. Četrti odstavek 4. člena ZOdvT izrecno predpisuje, da sodišča
in drugi organi, ki v okviru svojih pristojnosti odločajo o odvetniških nagradah, pri odmeri odvetniških nagrad ne smejo upoštevati dogovorov o višini nagrade,
razen v sporu med odvetnikom in njegovo stranko, ki
izvira iz tega dogovora. V skladu s tem se z vidika odmere višine separatnih stroškov tovrstni dogovori ne
smejo upoštevati, čeprav je stranka zaradi njihovega
plačila lahko utrpela škodo (zmanjšanje premoženja).
Da separatni stroški nimajo narave denarne kazni, kaže
tudi njihova umestitev v zakonu. Zakonodajalec je določbo o separatnih stroških umestil v dvanajsto poglavje ZPP, ki nosi naslov »Stroški postopka«, s podnaslovom »Pravdni stroški«. Kaznovalne določbe,19 ki jih
sodišče lahko uporabi po uradni dolžnosti ter so resnično in primarno namenjene discipliniranju strank
in pooblaščencev, so umeščene v prvo poglavje z naslovom »Temeljne določbe«, kjer je v 11. členu ZPP
določeno, da lahko sodišče izreče denarno kazen do
1.300 evrov ali druge ukrepe, določene z ZPP, če stranke, intervenienti, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci z namenom škodovati drugemu ali s ciljem, ki
je v nasprotju z dobrimi običaji, vestnostjo in poštenjem, zlorabljajo pravice, ki jih imajo po ZPP. Dodatno
sredstvo za preprečevanje zavlačevanja sodnih postopkov je zakonodajalec predpisal v 33. členu Zakona o

Prav tam.
Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.
Betetto, N., in drugi: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga. GV Založba, Ljubljana 2005, str. 21.
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 22.
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 22.
<http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=stro%C5%A1ek&hs=1> (4. 11. 2013)
Ilc, J.: Zamudne obresti in stroški postopka (dodatek), Odvetnik, št. 2 (35) – junij 2007, str. 17. Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 22.
Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1 in nasl.
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 41.
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 43.
Višje sodišče v Ljubljani, sodba in sklep opr. št. II Cp 4246/2008 z dne 8. aprila 2009.
Pravilnik o povrnitvi stroškov v pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 15/03 in nasl.).
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 25.
Varanelli, L.: Zloraba procesnih pravic, Pravna praksa, št. 8/2009, str. 8.
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sodnih taksah (ZST-1),20 po katerem lahko sodišče po
uradni dolžnosti, če je zaradi krivde stranke, stranskega
intervenienta, drugih vabljenih oseb ali njihovih zastopnikov oziroma pooblaščencev treba preložiti glavno
obravnavo ali pa se je postopek zavlekel zaradi naknadnega navajanja dejstev in dokazov, ki bi se lahko navedli prej, stranki ali njenemu zastopniku oziroma pooblaščencu naloži posebno takso v višini od ene šestine do ene tretjine takse za postopek na prvi stopnji.
Separatni stroški, drugače kot denarna kazen po 11.
členu ZPP in taksa zaradi zavlačevanja sodnih postopkov po 33. členu ZST-1, imajo naravo stroškovne odškodnine v natančno predpisanem obsegu.

Kaznovani zaradi naključja?
Da separatni stroški nimajo in ne smejo imeti kaznovalne funkcije, izhaja tudi iz določbe, po kateri je stranka zavezana k plačilu separatnih stroškov tudi v primeru naključja, ki se ji primeri. Iz definicije izraza »naključje« izhaja, da stranka nanj nima vpliva, saj gre za
»sovpad nepričakovanih, med seboj vzročno nepovezanih dejanj«.21 Vzemimo primer, ko stranka in njen
pooblaščenec skupaj potujeta na ogled nepremičnine v
sodnem postopku določitve meje in na območju brez
signala GSM zaradi predrte pnevmatike zdrsneta v obcestni jarek. Sodišča o svoji nesreči brez svoje krivde
ne moreta obvestiti, zato je ogled opravljen v njuni odsotnosti. Nesrečneža bosta zagotovo uspešna z zahtevo
za vrnitev v prejšnje stanje.22 Ker bo narok razveljavljen
zaradi naključja na njuni strani, bo nasprotna stranka
utemeljeno zahtevala povrnitev separatnih stroškov.23
Še več, k plačilu separatnih stroškov bo, pod določenimi pogoji, zavezana tudi stranka, ki se ji je primerilo »naključje« napačne odločbe sodišča ali napačnega vročanja s strani sodišča.24
Zakon ne daje podlage za razlikovanje pri odmeri stroškov, nastalih po krivdi stranke ali zaradi naključja, ki
se ji je zgodilo. Ker je »sankcioniranje« stranke, ki se
ji je zgodilo naključje, skrajno krivično in ker med obema položajema ni dopustno razlikovati, je edini možni zaključek, da pri odmeri separatnih stroškov ni mogoče nasprotni stranki priznati odškodnine, ki bi presegala dejansko utrpljeno stroškovno škodo. Odmera
separatnih stroškov v višini, ki bi presegla stroške prihoda na narok za vse vpletene, v ničemer ne prispeva
k zmanjšanju pojavnosti naključja, ki je neodvisno od
skrbnosti strank. Penalna odmera separatnih stroškov
ima znake protiustavnosti,25 nasprotna stran pa je s tovrstno odmero »neupravičeno obogatena«, saj prejme
več, kot ji po zakonu gre, in se njeno premoženje celo
poveča. To je v očitnem nasprotju s smiselno uporabo
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169. člena OZ, ki določa, da sodišče prisodi oškodovancu odškodnino v znesku, ki je potreben, da postane njegov premoženjski položaj takšen, kakršen bi bil,
če ne bi bilo škodljivega dejanja ali opustitve.
Odvetniška nagrada za narok nastane v polni višini ne glede na število opravljenih narokov. En prestavljen narok (ali več prestavljenih narokov) v ničemer ne poveča odvetniške nagrade za narok, s tem
pa se tudi ne povečajo pravdni stroški nasprotne strani. Ker v zvezi s prestavljenim narokom ne nastanejo dodatni stroški v smislu odvetniške nagrade in posledično ne pride do zmanjšanja premoženja nasprotne stranke, odvetniške nagrade za narok v konkretnem primeru ni dopustno priznati. Navedeno še toliko bolj velja za morebitne kaznovalne težnje sodišča, ker separatni stroški niso oblika penalne odškodnine ali denarne kazni.
Sodišče mora pri odmeri separatnih stroškov upoštevati, da separatni stroški niso še ena od denarnih kazni, namenjenih discipliniranju udeležencev v pravdi,
pač pa oblika povračila stroškov, ki so jih udeleženci
sodnega postopka utrpeli (samo) zaradi ravnanja drugega udeleženca ali zaradi naključja, ki se mu je zgodilo. Ker gre pri odvetniški nagradi za narok v pravd
nem postopku za enotno in nedeljivo nagrado, ki nastane v enaki višini ne glede na število opravljenih (ali
prestavljenih) narokov, te nagrade ni mogoče všteti v
separatne stroške ne deloma ne v celoti.

Sklep
Višje sodišče v Celju26 je – kot je meni znano – prvo,
ki je sprejelo argument, da prvotni namen separatnih
stroškov ni kaznovanje strank zaradi zavlačevanja postopkov, temveč da imajo naravo kvazidelikta oziroma
odškodnine. Pri tem je izpostavilo, da je bil že s samim
sprejetjem enotne nagrade dosežen namen koncentracije postopka, saj pooblaščenci niso več zainteresirani
za opravo večjega števila narokov z namenom okoriščanja na račun strank. Ne glede na sicer jasno izraženo stališče o nepriznavanju enotne nagrade v okviru separatnih stroškov je sodišče pustilo odprto možnost priznanja nagrade za narok kot separatnega stroška, z navedbo zavrnilnega razloga, da priglasitelj separatnih stroškov v svojem zahtevku za povračilo separatnih stroškov ni zatrjeval, da »bi sicer, če do preložitve tega naroka ne bi prišlo, lahko bilo na tem naroku že odločeno v zadevi«.27 Iz citata je mogoče sklepati, da bi bila lahko pod nekaterimi pogoji odločitev
o separatnih stroških tudi drugačna, vendar ni jasno,
s kakšno utemeljitvijo, upoštevajoč predstavljene protiargumente.

20

Ur. l. RS, št. 37/08 in nasl.
<http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=naklju%C4%8Dje&hs=1> (17. 4. 2013)
Člen 116 ZPP.
23
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 42.
Višje sodišče v Ljubljani, sklep I Cpg 1315/2003 z dne 15. januarja 2004.
24
Betetto, N., in drugi, nav. delo, str. 42.
Višje sodišče v Ljubljani, sklep I Cpg 515/2000 z dne 18. maja 2000.
Višje sodišče v Ljubljani, sklep I Cp 374/2004 z dne 4. avgusta 2004.
Višje sodišče v Ljubljani, sklep II Cp 987/2001 z dne 12. septembra 2001.
25
Člen 2 Ustave RS, Ur. l. RS, št. 33I/1991 in nasl.
26
Višje sodišče v Celju, sklep opr. št. Cpg 239/2013 z dne 11. septembra 2013.
27
Prav tam, 7. točka na sedmi strani.
21

22
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Urban Vrtačnik,
odvetnik v Ljubljani

Neža Pogorelčnik,

mlada raziskovalka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pogoji za izdajo začasne odredbe
Pri opravljanju odvetniškega poklica se velikokrat srečujemo z upniki, ki nas sprašujejo, na kakšen način
bi bilo mogoče zavarovati njihov položaj v situaciji, ko obstaja nevarnost, da zaradi razlogov na strani
dolžnika z uveljavitvijo svoje terjatve ne bodo uspešni. Prav tako se upniki mnogokrat sprašujejo, ali
bo sodno varstvo po poteku več let (kolikor običajno trajajo sodni spori) za njih sploh še imelo kakršenkoli smisel. Na drugi strani nas dolžniki sprašujejo, ali sodišča res lahko začasno urejajo razmerja
med strankami in s tem, brez meritornega odločanja ter morebiti celo v postopku ex parte, posegajo
v položaj dolžnikov ter ali za takšne posege obstajajo kakršnikoli pogoji oziroma omejitve. Glede na
to, da je začasno odredbo mogoče predlagati in izdati pred uvedbo sodnega postopka, med sodnim
postopkom in tudi po njegovem koncu (267. člen Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ),1 se bomo pri
iskanju odgovorov na tovrstna vprašanja najpogosteje gibali v polju začasnih odredb in (zakonskih)
pogojev za njihovo izdajo (266.–279. člen ZIZ).

Opisane situacije se ujemajo tudi s temeljno sistemsko-teoretično delitvijo na področju začasnih odredb.
Prvotni namen instituta začasnih odredb je (bil) namreč v tem, da se zavaruje možnost bodoče izvršbe oziroma uveljavitve terjatve, kar ustreza pojmu
zavarovalnih začasnih odredb. V primerih, ko pride
v pravnem razmerju do posameznih sprememb, ki
kljub poznejši izvršitvi sodbe povzročijo, da sodno
varstvo upnika ne doseže svojega namena,2 pa zavarovalne začasne odredbe ne zadostujejo za dosego namena zavarovanja. Zato se je razvil koncept regulacijskih začasnih odredb, katerih vsebina se lahko ujema s tožbenim zahtevkom. Take začasne odredbe so
namenjene začasni ureditvi spornega razmerja med
strankama in preprečitvi stanja, ko bi kasnejše sodno
varstvo ostalo brez pomena. Njihovo dopustnost in
pogoje za izdajo je dokončno potrdilo Ustavno sodišče,3 pri čemer citirana odločba (ki je mnogokrat
povzeta tudi v praksi rednih sodišč) ostaja osrednji
pravni vir na področju regulacijskih začasnih odredb.
Omenjenemu razlikovanju med temeljnima vrstama
začasnih odredb namreč določbe ZIZ ne sledijo, saj
pogoje za izdajo začasnih odredb ločijo zgolj glede
na to, ali je terjatev, ki jo predlagatelj želi zavarovati,
denarne ali nedenarne narave.
Avtorja članka sva za potrebe predstavitve na območnih zborih Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) pripravila predavanje Začasne odredbe v praksi, na tem
mestu pa strnjeno predstavljava temeljne pogoje za izdajo začasnih odredb, ki jih sicer vsi dobro poznamo,
redkeje pa jih obravnavamo na enem mestu. Dodajava tudi nekatere primere iz (novejše) sodne prakse,

ki bi nam lahko pomagali pri razumevanju določenih
specifik, ki se pojavljajo v zvezi s pogoji za izdajo začasnih odredb.
Namen članka tako ni v tem, da bi se poglobljeno in
celostno ukvarjal s tematiko začasnih odredb; takšna
obravnava je prepuščena uveljavljenim monografijam
ter številnim znanstvenim in strokovnim člankom na
tem področju. Članek je namenjen predvsem praktični
uporabi v odvetniškem poklicu – zato je besedilu priložena tudi preglednica temeljnih pogojev za izdajo začasne odredbe, za katero upava, da bo bralcem
v pomoč pri nadaljnjem preučevanju tematike.

Verjetno izkazana terjatev
Temeljni pogoj za izdajo začasne odredbe (za zavarovanje denarne in nedenarne terjatve) je verjetno izkazana terjatev. Omenjeni pogoj se v skladu z zakonsko
dikcijo odraža v dolžnosti upnika, da verjetno izkaže,
da terjatev obstaja ali da mu bo terjatev zoper dolžnika nastala (prvi odstavek 270. člena ZIZ, prvi odstavek 272. člena ZIZ).
Za izpolnjenost tega pogoja pa ni treba, da je sodišče
o obstoju terjatve prepričano, zadostuje že, da terjatev verjetno obstaja, tj. da so okoliščine, ki govore za
obstoj določenega dejstva, močnejše od tistih, ki govore
zoper njega.4 V skladu s sodno prakso tudi ni potrebno, da bi tožnik do potankosti opredelil, na kaj se nanaša zahtevani znesek (oziroma terjatev, op. p.), zadošča splošnejša opredelitev posameznih postavk ob sklepčni tožbi (predlogu, op. p.).5

1

Ur. l. RS, št. 51/98 in nasl.
Ustavno sodišče je v odločbi št. Up-275/97 z dne 16. julija 1998 kot eno izmed takih sprememb opredelilo nastanek nenadomestljive škode na strani domnevnega
upnika.
3
V odločbi št. Up-275/97 z dne 16. julija 1998.
4
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. III Cpg 1175/2010 z dne 12. oktobra 2010.
5
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr, št. II Cp 1570/2012 z dne 6. junija 2012.
2
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Ker v postopku odločanja o izdaji začasne odredbe (praviloma, op. p.) ni kontradiktornega odločanja,
mora upnik izpolnjenost pogojev s stopnjo verjetnosti izkazati že v samem predlogu.6
Glede na omenjena izhodišča je mogoče zaključiti, da mora predlagatelj v predlogu za izdajo začasne odredbe terjatev primerno opredeliti in priložiti oziroma predlagati dokaze, ki bodo izkazali njen
verjeten7 obstoj. Če pravdni postopek že teče, bo
to lažje. Ob predlagateljevem sklicevanju na trditveno in dokazno podlago, zbrano v pravdnem postopku, bo sodišče izpolnjenost prvega pogoja namreč preizkusilo razmeroma enostavno. Če je predlog za začasno odredbo vložen hkrati s tožbo, pa
zgolj vložitev slednje še ne izkazuje verjetnega obstoja terjatve. V skladu s stališčem Vrhovnega sodišča namreč vložitev tožbe sproži zgolj dvom o obstoju terjatve,8 ta pa je verjetno izkazana, če je vložena
tožba sklepčna. Vendar pa tudi nesklepčnost tožbe
ne pomeni nujno, da pogoj verjetno izkazane terjatve ni izkazan. Tožnik lahko namreč tožbo do konca prvega naroka še popravi ali dopolni,9 sodišče pa
mora v takem primeru obstoj terjatve preverjati na
podlagi predloga. V tem primeru bo moral imeti
predlog (tudi če tehnično predstavlja del tožbenega besedila) vse sestavine, ki so potrebne za to, da
bo sodišče lahko o obstoju terjatve odločalo na stopnji verjetnosti. Meniva, da sicer ni najbolj smotrno, da predlog (upoštevaje, da gre za začasno urejanje razmerij) po obsežnosti in glede vseh podrobnosti v celoti sledi tožbenemu besedilu. Smiselneje je, da se predlagatelj osredotoči zgolj na bistvena
dejstva in dokaze, ki (na stopnji verjetnosti) utemeljujejo njegov predlog, seveda pa mora predlog vsebovati vse potrebne sestavine, da bo sodišče lahko
odločilo o verjetnosti terjatve, katere obstoj se zatrjuje. Enako velja za primer, če je začasna odredba predlagana še pred začetkom pravdnega postopka. V vsakem primeru pa morata biti vsebina predlagane začasne odredbe in sporna terjatev med seboj vsebinsko povezani,10 sicer sodišče začasne odredbe ne bo izdalo.
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Gre za t. i. subjektivno nevarnost za uveljavitev terjatve, pri kateri ogroženost za uveljavitev terjatve nujno
izhaja iz dolžnikovega razpolaganja z lastnim premoženjem. Izkazovanje omenjenega pogoja je za upnika
v nekaterih primerih lahko težavno (na primer zaradi
pomanjkanja informacij iz sfere dolžnika ali zaradi iznajdljivosti dolžnika), dodatno pa se zastavlja vprašanje, ali se za izkazanost tega pogoja zahteva tudi dolžnikov namen, da s svojim ravnanjem onemogoči oziroma oteži bodočo izpolnitev terjatve, ali pa je bistveno,
da dolžnik (ne glede na namen, ki ga je k temu spodbudil) razpolaga s svojim premoženjem ter da zaradi
tega razpolaganja pride do otežene ali onemogočene
uveljavitve terjatve.
Vrhovno sodišče je že leta 1999 zavzelo predlagatelju ugodnejše stališče, in sicer da se nevarnost izkazuje v vsakem dolžnikovem ravnanju, ki ima lahko za
posledico onemogočenje ali otežkočenje izvršbe, ne glede na to, ali je dolžnikov cilj prav to. Dolžnikova krivda (subjektivna odgovornost) za ugotovitev nevarnosti
ni relevantna.11
Vendar temu stališču višja sodišča v nadaljnji praksi
niso sledila povsem dosledno oziroma enotno.12 V
sklepu Višjega sodišča v Ljubljani iz leta 2004 je tako
mogoče zaslediti stališče, da mora upnik zatrjevati in
verjetno izkazati konkretno ravnanje dolžnika z njegovim premoženjem, ki meri na izigravanje upnika,13 podobno (morda nekoliko omiljeno) stališče pa je mogoče najti celo v nekaterih novejših sodnih odločbah,
primeroma v sklepu Višjega sodišča v Ljubljani iz leta
2012, iz katerega je mogoče razbrati, da se pri izkazovanju subjektivne nevarnosti zahteva konkretno in aktivno delovanje dolžnika, ki mora potekati v smeri onemogočanja ali oteževanja uveljavitve upnikove denarne terjatve.14

Subjektivna nevarnost

Nasprotno nekatere novejše sodne odločbe sledijo
mnenju Vrhovnega sodišča iz leta 1999, primeroma
sklepu Višjega sodišča v Ljubljani iz leta 2012, iz katerega izhaja, da je stališče, da mora pri denarni terjatvi nevarnost izhajati iz zavestnega dolžnikovega ravnanja, ki meri na to, da bo upniku onemogočil ali otežkočil izvršbo, pravno zmotno.15

V primeru predlagane začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve se (poleg verjetno izkazane terjatve) zahteva tudi izkazanost nevarnosti, da bo zaradi
dolžnikovega odtujevanja, skrivanja ali kakšnega drugačnega razpolaganja s premoženjem uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena (drugi odstavek
270. člena ZIZ).

Glede na navedeno je mogoče zaključiti, da sodna praksa glede omenjenega vprašanja ni povsem enotna.
Odvetnik, ki se bo znašel v konkretni situaciji, bo posamezne argumente najverjetneje poskušal prikazati v
smeri ugodne rešitve za svojo stranko in bo ob tem
najverjetneje našel dovolj podlage (za razlogovanje v
eni ali drugi smeri) v sodni praksi.

6

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1991/2010 z dne 9. junija 2010. Vprašanji vročanja predloga v odgovor in oprave naroka v zadevah zavarovanja sta sicer
pomembni, vendar presegata obseg in doseg tega besedila.
O pravnem standardu verjetnosti kot situaciji, ko je argumentov, ki govorijo v prid nekemu dejstvu, več kot tistih, ki govorijo nasprotno, že Juhart, J.: Civilno procesno pravo FLR Jugoslavije. Univerzitetna založba, Ljubljana 1961, str. 54.
8
Sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. II Ips 430/2002 z dne 16. oktobra 2003. Tako tudi sodna praksa višjih sodišč, npr. sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg
503/2001 z dne 25. aprila 2001. Takrat so razlogi, ki govorijo za resničnost ali neresničnost dejstev v tožbi, v ravnovesju. V postopku zavarovanja pa se relevantna dejstva
(glede izkazanosti vseh pogojev, in ne le obstoja terjatve) ugotavljajo s stopnjo verjetnosti. Gre za dokazni standard med dvomom in prepričanostjo, ki se sicer uporablja
za materialnopravne odločitve v pravdnem postopku. Glej podrobneje Zobec, J., v Ude, Galič in drugi: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 2. knjiga. GV Založba,
Ljubljana 2006, str. 330 in 331.
9
Glej na primer sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1648/2009 z dne 26. avgusta 2009.
10
Glej na primer sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 2760/2010 z dne 4. avgusta 2010.
11
Sklep Vrhovnega sodišča RS, opr. št. III Ips 78/99 z dne 10. junija 1999.
12
Razlog za to, da je ostala sodna praksa neusklajena, gre najverjetneje iskati tudi v tem, da revizija zoper pravnomočno odločbo, izdano v postopku zavarovanja, na
podlagi izrecne določbe 10. člena ZIZ, ni dovoljena.
13
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 11/2004 z dne 15. januarja 2004.
14
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 119/2012 z dne 6. marca 2012.
15
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1946/2013 z dne 9. julija 2012.
7
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Bolj pa po najinem mnenju prepriča stališče, ki je v
korist predlagatelju, tj. da subjektivni odnos dolžnika16 z vprašanjem izkazanosti subjektivne nevarnosti
ni neposredno oziroma odločilno povezan. Dolžnikovo razpolaganje s premoženjem se namreč izkazuje
predvsem z dejstvi iz dolžnikove sfere, do katerih ima
upnik omejen dostop. Poleg tega je izkazovanje otežene oziroma onemogočene uveljavitve terjatve v prihodnosti ter izkazovanje dejstva, da je do take posledice
prišlo zaradi dolžnikovega ravnanja, že samo po sebi
za predlagatelja precej zahtevno. Dodatno izkazovanje
dolžnikovega krivdnega namena, tj. njegovega notranjega nagiba, lahko po najinem mnenju tako prepogosto pripelje do situacij, ko upnik pogoja subjektivne nevarnosti ne bo mogel izkazati.
Ne glede na zapisano je mogoče ob podrobni analizi
vseh citiranih odločb ugotoviti, da vendarle obstajajo neke podrobnosti, ki glede na specifično dejansko
stanje realno pretehtajo v korist izkazanosti ali neizkazanosti pogoja subjektivne nevarnosti po drugem odstavku 270. člena ZIZ. Redno razpolaganje s premoženjem (ki je opravljeno v okviru redne dejavnosti ali
povsem neodvisno od vprašanja uveljavitve terjatve)
ponavadi ne konstituira pogoja subjektivne nevarnosti, ne glede na to, ali ogroža uveljavitev terjatve ali
ne, medtem ko izredno oziroma nepojasnjeno razpolaganje (ki vsaj v splošnem poteka v smeri onemogočanja oziroma izogibanja uveljavitvi terjatev upnikov,
pri čemer ni nujno, da gre za izogibanje konkretni terjatvi) najverjetneje že kaže na obstoj subjektivne nevarnosti po drugem odstavku 270. člena ZIZ. To potrjujejo citirane odločbe višjih sodišč17 ter tudi nekatere druge odločbe Višjega sodišča v Ljubljani in Višjega sodišča v Kopru.18

13

Izkaz navedene predpostavke ni omejen na izkaz delovanja dolžnika niti kogarkoli drugega. Izkaz vzroka,
ki naj bi dal posledico, se ne zahteva. Zadostuje že verjeten izkaz nastanka posledice same, torej nevarnosti za
bodočo izterjavo.19 Čeprav omenjena nevarnost v praksi največkrat izvira iz dolžnikovega ravnanja, upniku
tega (ter vzročne zveze med ravnanjem in grozečo posledico) ni treba izkazovati, še manj pa se zahteva izkaz dolžnikovega namena povzročiti tako nevarnost.
Vendar pa gola možnost, da bo dolžnik, ker je lastnik
spornega predmeta, z njim razpolagal (oziroma okoliščina, da dolžnik s spornim predmetom lahko razpolaga, op. p.), za izkazanost objektivne nevarnosti ne
zadostuje.20 Predlagatelj mora verjeten obstoj objektivne nevarnosti, kljub navidezni neotipljivosti in odprtosti zakonske opredelitve, zatrjevati in (na stopnji verjetnosti) tudi dokazati.21
Obstoj tako objektivne kot subjektivne nevarnosti pa
se na podlagi izrecne zakonske določbe domneva, če
bo terjatev uveljavljena v tujini (četrti odstavek 270.
člena ZIZ in tretji odstavek 272. člena ZIZ). S tako
zakonsko ureditvijo je zagotovljeno posebno varstvo
upnikom, ki se bodo morali podati v dolgotrajen in negotov postopek priznanja in izvršitve odločbe v tujini.
Režim pa ne velja, če se bo terjatev uveljavljala v državi članici Evropske unije (četrti odstavek 270. člena
ZIZ in tretji odstavek 272. člena ZIZ). Za območje EU
namreč več evropskih uredb predvideva poenostavljene postopke priznanja odločbe in izvršbe, zaradi česar
upnikov položaj ni bistveno slabši, kot če bi terjatev
uveljavljal v okviru notranjega pravnega reda. Posebno varstvo upnika v tem primeru ni potrebno, kar je
potrdilo tudi Sodišče EU v eni izmed svojih odločb.22

Objektivna nevarnost

Sila, težko nadomestljiva škoda

Za izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve pa se zahteva izpolnjenost pogoja objektivne nevarnosti za uveljavitev terjatve. Omenjeni pogoj se lahko uveljavlja alternativno (namesto pogoja preprečitve nastanka sile ali nastanka težko nadomestljive škode ali pogoja tehtanja neugodnih posledic, glej drugi odstavek 272. člena ZIZ), medtem ko
mora biti pogoj verjetne izkazanosti terjatve (prvi odstavek 272. člena ZIZ) izpolnjen kumulativno z vsaj
enim izmed omenjenih pogojev iz drugega odstavka
272. člena ZIZ.

Nadaljnji, z zakonom alternativno predpisan pogoj za
začasno zavarovanje nedenarne terjatve je preprečitev
uporabe sile oziroma nevarnost nastanka težko nadomestljive škode (2. alineja drugega odstavka 272. člena
ZIZ). V okviru tega pogoja gre za dva pravna standarda, ki ju zakonodajalec ni podrobneje opredelil, zaradi
česar je interpretacija njune vsebine prepuščena presoji posameznega sodišča v vsakem konkretnem primeru.23

V primerjavi s subjektivno nevarnostjo (ki je pogoj za
izdajo začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve) je pogoj objektivne nevarnosti bistveno poenostavljen oziroma omiljen. V skladu z zakonsko dikcijo
gre namreč zgolj za nevarnost, da bo uveljavitev (nedenarne) terjatve onemogočena ali precej otežena (1.
alineja drugega odstavka 272. člena ZIZ).

Predlogov, pri katerih bi bilo začasno zavarovanje predlagano zaradi grozeče sile, je bistveno manj kot v primeru drugih zakonskih pogojev. Sodišča si pri interpretaciji pravnega standarda pomagajo predvsem s
pojmom grožnje, kot jo pozna Obligacijski zakonik
(OZ),24 pri čemer bo taka grožnja (oziroma sila) po
analogiji najverjetneje upoštevna šele takrat, ko bo grozila resna nevarnost življenju ali pa telesni oziroma
drugi pomembni dobrini upnika (pogodbene stranke

16

Ki se po najinem mnenju ne ujema s pojmom subjektivnega ravnanja dolžnika.
Zlasti sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 119/2012 z dne 6. marca 2012.
Primeroma Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 1409/2011 z dne 18. januarja 2012 in sklep Višjega sodišča v Kopru, opr. št. II Ip 365/2013 z dne
11. oktobra 2013, ki se ukvarjata z vprašanjem nepojasnjenega obremenjevanja nepremičnega premoženja z zemljiškim dolgom.
19
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1854/2009 z dne 10. junija 2009.
20
Galič, A.: Učinki začasnih odredb, Učinkovito uveljavljanje terjatev – izkušnje ZIZ, gradivo za seminar, Nebra, Ljubljana 2007, str. 3.
21
Sklep Višjega sodišča v Kopru, opr. št. I Cp 569/2004 z dne 6. septembra 2005.
22
Glej sodbo Mund & Fester v. Hatrex, C-398/92 z dne 10. februarja 1994, European Court Reports 1994, str. I-00467.
23
Glej Ude, L. v Ude, Galič in drugi: Pravdni postopek, zakon s komentarjem, 3. knjiga. GV Založba, Ljubljana 2009, str. 547 in 548.
24
Ur. l. RS št. 83/01 in nasl.
17
18
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ali koga drugega).25 Tako gre lahko za fizično silo ali
psihično nasilje, beseda »uporaba« (v 2. alineji drugega odstavka 272. člena ZIZ) pa omogoča zaključek, da
sila izvira s strani človeka, vendar ne nujno dolžnika.
Vir sile je tako neopredeljen in pri ugotavljanju izpolnjenosti pogojev za izdajo začasne odredbe tudi nepomemben. Poleg grozeče sile pa mora predlagatelj sodišču izkazati tudi, da bo izdaja predlagane začasne odredbe uporabo grozeče sile uspela preprečiti. V relativno skromni sodni praksi tako najdemo primer, ko je
toženec odstranil mejnike, govoril in grozil, da bo vsakogar ustrelil, ki bo stopil na sporno nepremičnino, ob
intervenciji policistov se je vedel nasilno in arogantno, iz
traktorja je na večkratni poziv policista izstopil s sekiro.
S tem je jasno izkazal, da bo uporabil silo.26 V takšnih
ekscesnih primerih je utemeljeno (in tudi nujno), da
se za preprečitev uporabe sile izda začasna odredba.
Pogosteje se predlagatelji sklicujejo na drugi pogoj iz
iste alineje, tj. nevarnost nastanka težko nadomestljive
škode. Sodišča jo opredeljujejo kot škodo, ki bi v takšni meri prizadela pravni položaj upnika, da bi jo bilo
težko nadomestiti.27 Pravni standard je omiljen glede
na pogoj predhodnega Zakona o izvršilnem postopku (ZIP).28 Ta je namreč zahteval izkazanost nevarnosti nastanka nenadomestljive škode (drugi odstavek
267. člena ZIP), kar pomeni, da je bil standard glede na
reparacijsko funkcijo odškodnine29 postavljen zelo visoko in je bilo izkazovanje omenjenega pogoja izredno
težavno. Zakonodajalec je standard nevarnosti nastanka škode ob sprejetju novega zakona (vsaj formalno)
znižal, vendar se v sodni praksi tolmačenje pogoja ni
bistveno spremenilo. Sodišča namreč »težko nadomestljivo škodo« presojajo zelo strogo. Marsikdaj sodišča oba pojma uporabljajo kar v okviru enotnega standarda (težko nadomestljiva oziroma nenadomestljiva
škoda),30 v nekaterih sodnih odločbah pa je celo še vedno mogoče najti izrecno zahtevo po izkazani nevarnosti nenadomestljive škode, predvsem kadar je predlagana izdaja regulacijske začasne odredbe.31 Razlog
je najverjetneje iskati v tem, da je Ustavno sodišče32
izdajo ureditvene začasne odredbe potrdilo kot nujno
za preprečitev nastanka nenadomestljive škode, kar je
bil eden od pogojev za izdajo začasne odredbe po takrat veljavnem ZIP (več v razdelku Dodatno glede regulacijskih začasnih odredb).
V skladu z uveljavljeno sodno prakso mora iti pri težko nadomestljivi škodi sicer za nekaj več kot za materialno prikrajšanje,33 kar bi lahko pomenilo, da težko nadomestljiva škoda načeloma ne bo izkazana, kadar bo njeno vrednost mogoče (v celoti) povrniti v
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denarju, na primer z odškodnino. Zato je omenjeni pogoj v večini primerov precej težko izkazati.34 Za težko
nadomestljivo škodo pa bo vendarle šlo v primerih, ko
na primer tožnik nima kje živeti in zadovoljevati svojih
osnovnih življenjskih potreb,35 ko fizična oseba ne more
v svoj dom, do svojih osebnih predmetov ali ko pravna
oseba ne more do svojih listin, žiga in (ali) če ji je onemogočeno opravljati dejavnost,36 kadar je zoper upnika
predlagan stečajni postopek37 ali mu stečajni postopek
grozi (enako po najinem mnenju velja za vse postopke
prenehanja pravne osebe v nasprotju z voljo upnika),
ali pa nemara v primerih, ko bo šlo za izgubo nepremoženjskih korporacijskih pravic, na primer za spremembo položaja upnikov v družbi in izgubo vpliva (iz
večinskega delničarja v manjšinskega, brez odločujočega vpliva).38 V primeru izkazovanja pogoja težko nadomestljive škode bo tako (ne glede na formalno omilitev standarda) treba v večini primerov izkazati, da gre
za tak poseg v pravni položaj upnika, ki ga ni mogoče
nadomestiti (z denarjem).

Tehtanje neugodnih posledic
Poleg že navedenih pogojev je zakonodajalec kot alternativni pogoj za izdajo začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve predvidel tudi tehtanje neugodnih posledic (ne)izdaje začasne odredbe. Predlog
za začasno zavarovanje nedenarne terjatve je (ob verjetno izkazano terjatvi) tako utemeljen (tudi), če dolžnik z izdajo začasne odredbe, če bi se med postopkom izkazala za neutemeljeno, ne bi utrpel hujših39
neugodnih posledic od tistih, ki bi brez izdaje začasne
odredbe nastale upniku (3. alineja drugega odstavka
272. člena ZIZ).
Ker so predlagatelji pri izkazovanju neugodnih posledic, ki bodo zaradi morebitne neutemeljenosti začasne
odredbe nastale na strani dolžnika, navadno bolj skopi v primerjavi z izkazovanjem neugodnih posledic, ki
grozijo njim samim, mora sodišče zadostno raziskati
okoliščine na obeh straneh. V vsakem primeru pa je
sodna praksa tudi glede dokazovanja tega pogoja povsem jasna, in sicer da sodišče odloča na podlagi trditev
in dokazov upnika v predlogu za izdajo začasne odredbe in da mora tudi ob uveljavljanju tega pogoja upnik
izkazati konkretnejše dejanske okoliščine, ki bi izkazovale okoliščine zakonskega dejanskega stana (iz 3. alineje drugega odstavka 272. člena ZIZ), pri čemer zgolj
navajanje zakonske dikcije ne zadostuje.40
Izkazanost predmetnega pogoja se pogosto zatrjuje
pavšalno, poleg oziroma kar »povrh« izkazovanju

25

Glej 45. člen OZ.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 2883/2011 z dne 14. septembra 2011. V tem primeru je šlo sicer za negatorno tožbo, predlagana začasna odredba pa je
bila regulacijske narave in se je glasila na prepoved posegov v lastninsko pravico.
27
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 211/2012 z dne 1. februarja 2012.
28
Ur. l. SFRJ, št. 20/1978 in nasl.
29
Če ni mogoča naturalna restitucija, je odgovorna oseba za nastalo škodo dolžna plačati denarno odškodnino (164. člen OZ).
30
Primeroma sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Ip 644/2008 z dne 26. marca 2008 in sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 4227/2011 z dne 9. januarja
2012.
31
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 1232/2012 z dne 25. aprila 2012, sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. I Cpg 207/2013 z dne 12. junija 2013.
32
V odločbi št. Up-275/97 z dne 16. julija 1998.
33
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 3463/2012 z dne 9. januarja 2013.
34
Podobno na primer velja za standard težko popravljive škode, ki ga pozna Zakon o upravnem sporu (ZUS-1), Ur. l. RS, št. 105/06 in nasl.
35
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 223/2012 z dne 1. februarja 2012.
36
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1853/2011 z dne 8. junija 2011.
37
Sklep Višjega sodišča v Mariboru, opr. št. I Cpg 207/2013 z dne 12. junija 2013.
38
Sklep Višjega sodišča v Kopru, opr. št. Cpg 222/2011 z dne 24. novembra 2011.
39
Če sodišče torej ugotovi, da bi dolžnik pri tem utrpel enako hude oziroma enako obsežne posledice, kot brez izdaje začasne odredbe grozijo upniku,
je pogoj izpolnjen.
40
Sklep Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cp 208/2012 z dne 28. marca 2012.
26
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drugih zakonskih pogojev. Nemalokrat v predlogih
(za izdajo začasnih odredb za zavarovanje nedenarnih terjatev) beremo zatrjevanja upnikov, da bo dolžniku nastala neznatna škoda oziroma da mu škoda
sploh ne bo nastala, pa tudi če mu bo nastala, bo le-ta bistveno manjša od upnikove škode, če sodišče začasne odredbe ne izda. Pri tem sva mnenja, da se posamezni pogoji lahko v nekaterih primerih tudi vsebinsko izključujejo in lahko na tak način predlagatelj pride celo sam sebi v nasprotje ali pa vsaj močno zmanjša prepričljivost argumentacije pri posameznem pogoju. Predlagatelju se pavšalno zatrjevanje
izpolnjenosti več pogojev, ob splošnem izkazovanju
spornega dejanskega stanja, tako ne bo obrestovalo.
Bolje je, da se predlagatelj odloči za izkazovanje tistega pogoja, ki ga je glede na razpoložljivo trditveno
in dokazno podlago tudi realno in prepričljivo mogoče izkazati. Paziti je treba tudi na to, da je pri pogoju neznatne škode iz tretjega odstavka 270. člena
ZIZ v zvezi s tretjim odstavkom 272. člena ZIZ (ki
izključuje dolžnost izkazovanja objektivne nevarnosti) govora o škodi, v primeru tehtanja posledic (ki
je alternativen pogoj po 3. alineji drugega odstavka
272. člena ZIZ) pa o posledicah izdane oziroma neizdane začasne odredbe. Zato primerjava škod (na
primer primerjava upada obsega poslovanja)41 za izkazovanje slednjega pogoja v nekaterih primerih ni
najbolj ustrezna. Za izkazanost predmetnega pogoja
(tehtanje neugodnih posledic) sta torej potrebni samostojna trditvena in dokazna podlaga, sicer upnik
z izkazovanjem tega pogoja ne bo uspešen.
Se pa nekatere okoliščine različno obravnavajo pri
preizkusu izpolnjenosti posameznih zakonskih pogojev za izdajo začasne odredbe. Če v primeru pogoja neznatne škode velja, da prepoved odtujitve in
obremenitve za lastnika nepremičnine v večini primerov pomeni škodo, ki je večja od neznatne42 (glej
tudi razdelek Neznatna škoda), pa ugotovitev, da (toženec) nepremičnine ne namerava odtujiti in da namerava v njej še naprej živeti s svojima hčerama, (narekuje, op. p.) utemeljen sklep, da so posledice izdane začasne odredbe (prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine) zanj manjše v primerjavi s tem, da
bi tožnica v primeru odtujitve zahtevanega solastninskega deleža dobrovernemu pridobitelju izgubila možnost njegove pridobitve v tej pravdi.43 Tako je lahko
izkaz posameznega pogoja glede na določene okoliščine za predlagatelja lažji kot v primeru izkazovanja
drugega pogoja na podlagi istih okoliščin.

Neznatna škoda
V skladu z določbo tretjega odstavka 270. člena ZIZ
(ki se, upoštevaje tretji odstavek 272. člena ZIZ, uporablja za denarne in za nedenarne terjatve) upnik ni
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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dolžan dokazovati (objektivne ali subjektivne) nevarnosti za uveljavitev terjatve, če dokaže, da bi dolžnik s
predlagano odredbo pretrpel le neznatno škodo.
V tem primeru gre ponovno za pravni standard, ki je
odvisen od okoliščin konkretnega primera, vendar gre v
vsakem primeru lahko le za tako škodo, ki tožene stranke ne bo omejevala.44 V skladu s tem je mogoče zaključiti, da gre pri omenjenem zakonskem pogoju v resnici
za (obrnjeno) načelo de minimis. Kot v primeru drugih pogojev za izdajo začasne odredbe mora nastanek
le neznatne škode, s trditveno podlago o konkretnih
okoliščinah na strani dolžnika, izkazati upnik.45
Vprašanja glede pogoja neznatne škode se najpogosteje pojavljajo v zvezi s predlaganimi začasnimi odredbami, ki se glasijo na prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin. Argumenti predlagateljev, ki si želijo izdaje tovrstne začasne odredbe, se navadno vrtijo
predvsem okrog dejstva, da bo dolžnik v nepremičnini
še vedno lahko živel oziroma jo uporabljal.46 K temu
včasih prispevajo še dolžniki sami, ki se (najpozneje v
ugovornem postopku) branijo, da nepremičnine tako
ali tako ne nameravajo odtujiti oziroma obremeniti.
Vendar pa se je v sodni praksi izoblikovalo drugačno
stališče. Vsak poseg v tujo lastnino predstavlja za lastnika pomeni škodo. Zato ni mogoče šteti, da pomeni prepoved razpolaganja z nepremičnino le neznatno
škodo za njenega lastnika.47 Sodna praksa je tako bolj
ali manj enotna; prepoved razpolaganja z nepremičnino dolžniku načeloma povzroči škodo, večjo od neznatne.48 Treba je namreč upoštevati tudi možnost nastanka izrednih okoliščin v sferi dolžnika, zaradi česar bi
se lahko pojavila potreba, da dolžnik z nepremičnino
razpolaga. Če bi mu bilo to onemogočeno, bi to vsekakor pomenilo znatno škodo, zaradi česar predlog za
začasno zavarovanje s tako vsebino na tem pogoju ne
more biti utemeljen.49 Sodišče pa mora v vsakem posameznem primeru preveriti okoliščine na strani dolžnika in presoditi, ali bo v konkretnem primeru nastala le neznatna škoda.50
Nasprotno pa sodišča zaključujejo, da v primeru, ko
je nepremičnina že obremenjena s pogodbeno prepovedjo odtujitve in obremenitve, ni verjetno, da bi
drugotožencu z izdajo začasne odredbe nastala več
kot neznatna škoda.51 Podobno velja tudi v primeru,
če je dolžnik nepremično premoženje že obremenil
s hipotekami (za visoke zneske), zaradi česar dodatna obremenitev (po mnenju sodišča, op. p.) ne bo
vplivala na (že sedaj) ovirano izvrševanje lastninskih
upravičenj in bo (dolžnik) z začasno odredbo pretrpel le neznatno škodo.52 Meniva, da bi bilo to stališče (ob upoštevanju specifik zastavne pravice na nepremičninah in kreditnih poslov v pravnem prometu) lahko tudi sporno.

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 1284/2011 z dne 10. maja 2012.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 447/2012 z dne 14. junija 2012.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr št. I Cp 689/2012 z dne 13. marca 2012.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 1631/2011 z dne 25. maja 2011.
Sklep Višjega sodišča v Celju, opr. št. Cp 208/2012 z dne 28. marca 2012.
Pravica do uporabe je eno bistvenih upravičenj, ki sestavljajo lastninsko pravico (glej prvi odstavek 37. člena Stvarnopravnega zakonika, Ur. l. RS, št. 87/02 in nasl.).
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 447/2012 z dne 14. junija 2012.
Na primer sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 447/2012 z dne 14. junija 2012.
Na primer sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 1096/2011 z dne 6. decembra 2011.
Na primer sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 1631/2011 z dne 25. maja 2011.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cp 1945/2013 z dne 17. junija 2013.
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 197/2013 z dne 30. januarja 2013.
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POGOJI
DENARNA TERJATEV

NEDENARNA TERJATEV

270. člen ZIZ

272. člen ZIZ

VERJETNO IZKAZANA TERJATEV
in

• NEVARNOST - objektivna

• NEVARNOST - subjektivna
da bo zaradi dolžnikovega odtujevanja,
skrivanja ali kakšnega drugega
razpolaganja s premoženjem, uveljavitev
terjatve onemogočena ali precej otežena

ali

•

PREPREČITEV SILE ali NASTANEK
TEŽKO NADOMESTLJIVE ŠKODE

•

TEHTANJE NEUGODNIH POSLEDIC

ali

STOPNJA VERJETNOSTI

• NEZNATNOST ŠKODE •

da bo uveljavitev terjatve onemogočena
ali precej otežena

da dolžnik z izdajo začasne odredbe ne bi utrpel
hujših neugodnih posledic od tistih, ki bi brez
izdaje začasne odredbe nastale upniku

3. odst. 270. člena ZIZ / 3. odst. 272. člena ZIZ

DOMNEVA NEVARNOSTI - uveljavitev terjatve v tujini
4. odst. 270. člena ZIZ / 3. odst. 272. člena ZIZ

Dodatno glede regulacijskih začasnih
odredb
Kot sva že uvodoma pojasnila, ZIZ pojma regulacijskih začasnih odredb izrecno ne obravnava in posledično neposredno ne določa pogojev za njihovo izdajo.
Temeljna pravna podlaga za tovrstne začasne odredbe
je tako že citirana odločba Ustavnega sodišča,53 iz katere jasno izhaja, da namen začasnih odredb ni zgolj
v zavarovanju (denarnih in nedenarnih terjatev), temveč (na področju nedenarnih terjatev) tudi v začasnem
urejanju spornih razmerij.

(oziroma sile) nemara ni mogoče odvrniti drugače kot
z izdajo predlagane začasne odredbe (t. i. kriterij nujnosti).55 Regulacijska začasna odredba se tudi sicer
lahko izda le pod nadaljnjim pogojem, da je, kljub
izdani začasni odredbi in njeni izvršitvi, pozneje ob
sodbi, s katero bi sodišče zahtevek zavrnilo, mogoče za
toženca vzpostaviti prejšnje stanje (t. i. pogoj reverzibilnosti).56 Izdana začasna odredba namreč ne sme
povzročiti, da bi sodišče brez izvedenega kontradiktornega postopka in brez zagotovitve toženčeve pravice
do obrambe57 dejansko ugodilo tožbenemu zahtevku
tožnika oziroma prejudiciralo odločitev o zahtevku.58

Vendar pa je stališče Ustavnega sodišča (in posledično tudi stališče višjih sodišč) glede pogojev za izdajo
regulacijske začasne odredbe razmeroma strogo. Izdaja začasne odredbe (z vsebino, ki je enaka vsebini tožbenega zahtevka) je dopustna le izjemoma, in
sicer takrat, kadar bi zaradi sile ali nastanka nenadomestljive škode poznejše sodno varstvo ostalo brez
pomena.54 Po mnenju Ustavnega sodišča je v primeru regulacijskih začasnih odredb standard nenadomestljive škode (zdaj to praviloma velja za standarda sile in težko nadomestljive škode) treba razlagati
restriktivno, pri čemer mora sodišče preveriti, ali škode

Že navedeno nas pripelje do sklepa, da je mogoče izdajo regulacijske začasne odredbe praviloma predlagati za ureditev razmerij takrat, kadar je sporna terjatev nedenarne narave,59 pri čemer so (ob upoštevanju prej navedenih dodatnih pogojev) pogoji za
izdajo regulacijske začasne odredbe enaki kot v primeru izdaje začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve po določbah 272. in 273. člena ZIZ.
Ker je pogoj objektivne nevarnosti (1. alineja drugega odstavka 272. člena ZIZ) namenjen zavarovanju
bodoče izvršitve terjatve, je izdajo regulacijske začasne odredbe potrebno utemeljevati na nevarnosti

53

Odločba Ustavnega sodišča RS, št. Up-275/97 z dne 16. julija 1998.
Kar bi ob neizdaji začasne odredbe pomenilo poseg v ustavno zagotovljeno pravico do sodnega varstva (22. člen Ustave), citirana odločba Ustavnega sodišča, tč. 6.
Citirana odločba Ustavnega sodišča, št. Up-275/97, tč. 13.
56
Citirana odločba Ustavnega sodišča, št. Up-275/97, tč. 9.
57
Tako funkcijo v sedanji zakonodaji sicer zagotavlja institut ugovora zoper izdano začasno odredbo ali pa odgovor na predlog za izdajo začasne odredbe, če se sodišče
odloči (ali pa je na podlagi specialnega predpisa obvezano), da upnikov predlog vroča dolžniku v odgovor.
58
Citirana odločba Ustavnega sodišča, št. Up-275/97, tč. 9.
59
Izjemo predstavljata preživninska terjatev, pri kateri je mogoče dolžniku naložiti plačevanje denarnega zneska že za čas trajanja pravdnega postopka, in pa denarno
nadomestilo, ki ga upnik prejema v času pravde zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, kar sicer predstavlja denarno sredstvo zavarovanja za načeloma
nedenarno terjatev
54
55
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nastanka težko nadomestljive škode60 ali na preprečitvi uporabe sile. V sodni praksi ni enotnega stališča, ali je izdaja regulacijskih začasnih odredb mogoča tudi ob izpolnjenosti pogoja po 3. alineji drugega
odstavka 272. člena ZIZ (tj. pogoja tehtanja neugodnih posledic), do česar se Ustavno sodišče v omenjeni odločbi ni opredelilo, saj ZIP tega pogoja ni
vseboval oziroma urejal. Še enkrat pa je treba poudariti, da sodišče pogoje za izdajo začasne odredbe
v primeru regulacijskih začasnih odredb presoja restriktivno,61 kar zlasti velja za standard težko nadomestljive škode, ki se (pod vplivom odločbe Ustavnega sodišča in nadaljnjega razvoja sodne prakse) v
realnosti približuje celo standardu nenadomestljive
škode. Zlasti v primerih, ko upnik ne bo izkazal, da
njegova škoda presega raven oziroma vsebino materialnega prikrajšanja (glej razdelek Sila, težko nadomestljiva škoda), bo sodišče škodo praviloma štelo
za nadomestljivo in izdaji regulacijske začasne odredbe ne bo naklonjeno.

Sklep
V članku sva poskušala, ob upoštevanju sodne prakse
Ustavnega sodišča, Vrhovnega sodišča in višjih sodišč,
okvirno predstaviti pogoje za izdajo začasnih odredb,
in sicer tako za primer zavarovalnih začasnih odredb
(zavarovanje denarnih in nedenarnih terjatev) kot tudi
za primer regulacijskih začasnih odredb (ureditev razmerij na področju nedenarnih terjatev).
Ugotoviti je mogoče, da je sodna praksa glede nekaterih pogojev za izdajo začasne odredbe jasnejša oziroma
enotnejša, spet glede drugih manj enotna oziroma neenotna. Ne glede na to pa nama je v večini primerov

17

uspelo priti do nekaterih zaključkov, za katere upava,
da bodo bralcem koristili pri nadaljnjem delu.
Seveda pa ob tem ni bilo mogoče predstaviti različnih
drugih vidikov začasnih odredb, ki so pomembni s tehničnega oziroma postopkovnega vidika (vsebina predloga za izdajo začasne odredbe, sredstva in predmet
zavarovanja, temeljna pravila postopka, vročanje predloga v odgovor, narok v postopku zavarovanja itd.),
in tudi ne nekaterih vidikov, ki sprožajo širša vsebinska vprašanja na področju začasnih odredb (litispendenca, razmerje z zahtevki, vloženimi v drugih postopkih, predlaganje oziroma izdajanje istovrstnih začasnih
odredb, prekluzija, kontradiktornost, posebnosti dokaznega postopka itd.).
Poleg tega sva se v članku omejila zgolj na pogoje za
izdajo začasnih odredb, kot jih določa ZIZ, medtem
ko se nisva ukvarjala z določbami specialnih zakonov
(ZPP, ZIL, ZASP, ZUS-1 itd.), ki urejajo nekatera specifična vprašanja na področju začasnih odredb. Pri določbah specialnih predpisov je treba biti še zlasti pozoren na to, da lahko dopolnjujejo ali spreminjajo pogoje za izdajo začasnih odredb po ZIZ, predvsem pa lahko vsebujejo določene specifike na področju vročanja
predloga v odgovor, opravljanja narokov, dokazovanja
v postopku zavarovanja itd.
Ne nazadnje je treba omeniti tudi, da se članek (z izjemo opozorila na domnevo nevarnosti po četrtem odstavku 270. člena ZIZ) ne ukvarja niti z vprašanji čezmejnih učinkov zavarovanja, v zvezi s čimer sicer obstajajo strokovna besedila,62 na katera je bralce mogoče napotiti. Tudi omenjena tematika tako ostaja odprta za nadaljnje preučevanje področja začasnih odredb.

60

V času izdaje odločbe št. Up-275/97 je veljal ZIP, ki je ta pogoj določal še strožje, in sicer kot nevarnost nastanka nenadomestljive škode. Tako je v konkretnem
primeru Ustavno sodišče izdajo regulacijskih začasnih odredb utemeljilo na tem pogoju, ki bi se sedaj načeloma moral nadomestiti z blažjim pogojem.
In pri tem upošteva interes obeh strank, npr. sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. II Cp 2386/2012 z dne 26. septembra 2012, sklep Višjega sodišča v Ljubljani,
opr. št. II Cp 211/2012 z dne 1. februarja 2012.
62
Npr. Galič A.: Začasne odredbe v evropskem civilnem procesnem pravu, Zbornik znanstvenih razprav, št. 64, Ljubljana 2004, str. 125–154.
61

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono
Že tretji dan odvetniške pravne pomoči pro bono, ki je potekal 19. decembra 2013,
je lepo uspel. Sodelovalo je 609 odvetnikov in vsa pomembna javna občila so dnevu
namenila ustrezno pozornost.
Anketo, ki je sledila dnevu, sta izpolnila 202 odvetnika oziroma ena tretjina vseh, kar je ustrezen vzorec za
analizo rezultatov. Brezplačno pravno pomoč je dobilo več kot 2700 prosilcev, od tega kar 50 odstotkov na
območju območnega zbora ljubljanskih odvetnikov.
Predhodno se je najavilo približno 50 odstotkov
strank, posvet pa je trajal povprečno 30 minut. Po
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telefonu so odvetniki svetovali približno 600 ljudem,
po elektronski pošti pa stotim.
Štiridesetim strankam, ki nimajo dostopa do interneta, je Odvetniška zbornica Slovenije seznam sodelujočih odvetnikov poslala po pošti ali so ga osebno prevzeli na zbornici.
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Dida Volk,

sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani

Evropski plačilni nalog in evropski
izvršilni naslov
I. Evropski plačilni nalog (EPN)
Z Uredbo Sveta (ES) št. 1896/2006 z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog1 (Uredba o EPN) je upnikom od 12. decembra 2008 naprej omogočena izterjava nespornih
zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Predpisana je uporaba (sedmih) standardnih obrazcev, kar olajšuje poslovanje
vsem – tako strankam kot tudi sodiščem. V Sloveniji so za odločanje o zahtevku za izdajo EPN pristojna okrajna sodišča, vendar je za tuje upnike primernejši postopek z vložitvijo elektronskega predloga za
izvršbo na podlagi verodostojne listine. Ker take možnosti slovenski upniki do dolžnikov v državah članicah EU nimajo, saj njihovi pravni redi ne poznajo izvršbe na podlagi verodostojne listine, je za slovenske
upnike najprimernejša uporaba EPN.
Z uvedbo postopka za evropski plačilni nalog se postopki poenostavljajo in pospešujejo, hkrati pa se
zmanjšujejo stroški sodnih postopkov v čezmejnih zadevah v zvezi z nespornimi denarnimi zahtevki. Ker
se Uredba o EPN uporablja v vseh državah članicah
(edina izjema je Danska), lahko upniki relativno enostavno (in tudi ceneje) uveljavljajo svoje terjatve, še
zlasti ker so za vse glavne vloge predpisani standardni obrazci.
Slovenski upnik ima terjatev iz poslovanja do
dolžnika v eni izmed držav članic EU. Na portalu
Evropski portal e-pravosodje, <https://e-justice.
europa.eu/home>, je mogoče izpolniti obrazec
na podoben način, kot to velja za predlog za
izvršbo na podlagi verodostojne listine na portalu
e-Sodstvo, lahko tudi v jeziku države, kamor
nameravamo vložiti »vlogo za EPN«.
Na tem portalu so tudi mnoge splošne informacije
(o pristojnosti sodišč, o taksah ipd.), in sicer ločeno
za vsako državo članico.

1. Področje uporabe Uredbe o EPN

Uredba o EPN se uporablja v čezmejnih civilnih in
gospodarskih zadevah, ne glede na vrsto sodišča. Ne
uporablja pa se za:
– davčne, carinske ali upravne zadeve ali za odgovornost države za dejanja in opustitve dejanj pri izvajanju javne oblasti (acta iure imperii),
1
2
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– premoženjska razmerja med zakoncema, oporoke
in dedovanja,
– stečaj, postopke v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb, postopke
prisilne poravnave in podobne postopke,
– socialno varnost,
– zahtevke, ki izhajajo iz nepogodbenih obveznosti,
razen če so bili predmet dogovora med strankami
ali je prišlo do pripoznave dolga oziroma se nanašajo na z zneskom določene dolgove, ki izhajajo iz
skupnega premoženja.
2. Postopek za EPN

Za izterjavo denarnih zahtevkov za nekatere denarne
zneske, ki so v trenutku predložitve vloge za EPN že
zapadli v plačilo, se uvede postopek za EPN. Vloga
za EPN se predloži na standardnem obrazcu (glej
obrazec A). V vlogi je treba navesti:
– imena in naslove strank ter po potrebi njihovih zastopnikov in sodišča, ki mu je vloga predložena,
– znesek zahtevka, vključno z glavnico in z morebitnimi obrestmi, pogodbenimi kaznimi in stroški,
– če se zahtevajo obresti, obrestna mera in obdobje, za
katerega se obresti zahtevajo, razen če se po pravu
države članice izvora zakonite obresti avtomatično
prištejejo k glavnici,
– temelj zahtevka, vključno z opisom okoliščin, ki se
uveljavljajo kot podlaga za zahtevek in po potrebi
za zahtevane obresti,
– opis dokazov v podporo zahtevku,
– podlago za pristojnost.
Tožeča stranka v vlogi izjavi, da so navedeni podatki
po njenem mnenju resnični in da se zaveda, da lahko
kakršnakoli namerno neresnična izjava povzroči naložitev ustreznih kazni v skladu s pravom države članice izvora.
Tožeča stranka lahko sama vloži vlogo za EPN, saj zastopanje odvetnika ali drugega pravnega strokovnjaka ni obvezno.
Vloga se predloži v papirni obliki ali prek kakršnihkoli drugih komunikacijskih sredstev, tudi elektronskih,
če je tako poslovanje uveljavljeno na sodišču, kamor
se vloga pošilja.2 Vlogo mora podpisati tožeča stranka (sama ali njen zakoniti zastopnik). Kadar se vloga pošilja elektronsko, je mogoč tudi e-podpis, ki pa
se običajno ne zahteva, če v tisti državi članici obstaja alternativni sistem e-komuniciranja, ki je na voljo
določeni skupini vnaprej registriranih potrjenih uporabnikov ter omogoča identifikacijo teh uporabnikov
na varen način.

UL L 399/2006.
Več informacij na <https://e-justice.europa.eu/home>.
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V dodatku k vlogi (glej dodatek 2) lahko tožeča
stranka sodišče obvesti, da v primeru ugovora
tožene stranke ugovarja prenosu na običajni
(pravdni) postopek. Tožeča stranka lahko sodišče
obvesti o tem tudi naknadno, vendar v vsakem
primeru pred izdajo naloga. Tako bodo ravnale
tiste tožeče stranke, ki ne želijo prenosa zadeve na
(pravdni) postopek, predvsem iz razloga, ker je to
povezano z dodatnimi stroški; običajno bo treba
angažirati odvetnika, nemalokrat pa imajo stranke
premalo dokazov za uspeh v pravdi.

Preučitev vloge
Sodišče, ki mu je predložena vloga za EPN, kakor hitro je to mogoče na podlagi obrazca za vlogo preuči, ali so izpolnjene zahteve iz členov 2, 3, 4, 6 in 7
Uredbe o EPN ter ali se zdi, da je zahtevek utemeljen. Ta preučitev se lahko opravi v obliki avtomatiziranega postopka.
Sodišče da stranki možnost, da vlogo popravi, razen v primeru, če je zahtevek očitno neutemeljen
ali je vloga nedopustna. Kadar sodišče tožečo stranko pozove, da vlogo dopolni ali popravi, določi rok,
ki se sodišču v takih okoliščinah zdi ustrezen. Sodišče
lahko rok po lastni presoji podaljša. Če tožeča stranka ne pošlje svojega odgovora v roku, ki ga je določilo sodišče, ali zavrne predlog sodišča, sodišče v celoti
zavrne vlogo za EPN. Poleg tega sodišče zavrne vlogo še v primeru, ko oceni, da je zahtevek očitno neutemeljen, ali ko vloga ni dopustna. Proti zavrnitvi vloge ni pravnega sredstva. Zavrnitev vloge tožeči stranki
ne preprečuje uveljavljanja istega zahtevka z novo vlogo za EPN ali z drugim postopkom, ki ga predvideva
pravo države članice.
Izdaja EPN
Ko so pogoji izpolnjeni (predvsem kadar je tožeča
stranka vlogo popravljala), sodišče načeloma v 30 dneh
od vložitve vloge oziroma popravljene vloge izda EPN
na standardnem obrazcu. EPN se izda skupaj s kopijo
obrazca za vlogo in ne vsebuje podatkov iz Dodatkov
1 in 2 (tj. podatkov o številki bančnega računa tožeče stranke in podatkov, da je tožeča stranka ugovarjala
prenosu zadeve na običajni postopek v primeru ugovora tožene stranke).
V EPN se toženo stranko pouči o možnosti, da:
1. tožeči stranki plača znesek iz naloga ali
2. v 30 dneh po dnevu, ko ji je bil nalog vročen, pošlje
ugovor na sodišče, ki je nalog izdalo.
Z EPN se tožena stranka obvesti, da:
– je bil nalog izdan izključno na podlagi podatkov, ki
jih je navedla tožeča stranka in jih sodišče ni preverjalo,
– bo nalog postal izvršljiv, razen v primeru, da je tožena stranka v roku vložila ugovor v skladu s členom
16 Uredbe o EPN,
– se v primeru, da je bil vložen ugovor, postopek
nadaljuje pred pristojnimi sodišči v skladu s pra-
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vili običajnega civilnega postopka, razen če tožeča
stranka ni izrecno zahtevala, da se postopek v takem
primeru zaključi.
Vročanje EPN
Uredba o EPN predvideva več načinov vročanja in pri
tem loči vročitev z dokazilom o prejemu s strani tožene stranke in vročitev brez dokazila o prejemu s strani tožene stranke. Vročitev stranki se opravi v skladu
z nacionalnim pravom države, v kateri se mora opraviti vročitev. Vročitev se lahko opravi tudi zastopniku
tožene stranke.
Vročitev z dokazilom o prejemu s strani tožene
stranke se opravi na enega izmed naslednjih načinov:
– z osebno vročitvijo s potrdilom o prejemu, ki vključuje datum prejema in ga podpiše tožena stranka,
– z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje dokument, podpisan s strani pristojne osebe, ki je opravila vročitev, z
navedbo, da je tožena stranka prejela pisanje ali da
je brez ustreznega razloga zavrnila njegov sprejem,
in z navedbo datuma vročitve,
– z vročitvijo po pošti s potrdilom o prejemu, ki vključuje datum prejema ter ga tožena stranka podpiše
in vrne,
– z vročitvijo v elektronski obliki, kot je na primer
telefaks ali e-pošta, s potrdilom o prejemu, ki vključuje datum prejema in ga podpiše ter vrne tožena
stranka.
Vročitev brez dokazila o prejemu s strani tožene
stranke se opravi na enega izmed naslednjih načinov:
– z osebno vročitvijo na osebnem naslovu tožene
stranke osebam, ki s toženo stranko živijo v istem
gospodinjstvu ali so tam zaposlene,
– v primeru samozaposlene tožene stranke ali pravne osebe z osebno vročitvijo v poslovnih prostorih
tožene stranke osebam, ki so zaposlene pri toženi
stranki,
– z oddajo naloga v poštni nabiralnik tožene stranke,
– z deponiranjem naloga na poštnem uradu ali pri
pristojnem javnem organu in oddajo pisnega obvestila o tem deponiranju v poštni nabiralnik tožene
stranke, če pisno obvestilo jasno označuje naravo
pisanja kot sodnega pisanja ali pravni učinek pisnega obvestila kot opravo vročitve in začetek teka
rokov,
– s poštno vročitvijo brez dokazila, če ima tožena
stranka svoj naslov v državi članici, kjer je sodišče
izdalo EPN,
– v e-bliki z avtomatično potrditvijo dostave, če je
tožena stranka to metodo vročanja vnaprej izrecno
sprejela.
3. Ugovor zoper EPN

Tožena stranka lahko vloži ugovor zoper EPN pri
sodišču izvora zgolj na standardnem obrazcu (glej
obrazec F), ki ga prejme skupaj z EPN. Ugovor mora
vložiti v 30 dneh od vročitve EPN toženi stranki.
Ugovor se predloži v papirni obliki ali prek drugih
sredstev komuniciranja, vključno z elektronskimi, če
so sprejemljiva za sodišče države članice, ki je EPN
izdalo. Ugovor podpiše tožena stranka ali njen zastopnik.

3/12/14 9:54 AM
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Tožena stranka lahko sama vloži ugovor zoper EPN,
saj zastopanje odvetnika ali drugega pravnega
strokovnjaka ni obvezno.
Tožena stranka v ugovoru zgolj izjavi, da ugovarja
zahtevku, brez navedbe razlogov za ugovor.

Učinki vložitve ugovora
Na podlagi pravočasno vloženega ugovora se postopek nadaljuje pred pristojnimi sodišči države članice
v skladu s pravili običajnega civilnega postopka, razen
če je tožeča stranka izrecno zahtevala, da se postopek
v takem primeru zaključi (kadar je tožeča stranka na
Dodatku 2 k vlogi za EPN izključila avtomatski prenos v primeru ugovora). Tožečo stranko sodišče obvesti, ali je tožena stranka vložila ugovor, ter o vsakem
prenosu na običajni civilni postopek.
Kadar tožena stranka ni vložila ugovora, sodišče na
standardnem obrazcu nemudoma razglasi EPN za
izvršljiv. Sodišče pošlje izvršljiv EPN tožeči stranki.
Tak izvršljiv EPN se prizna in izvrši v drugih državah članicah, ne da bi bila potrebna razglasitev izvršljivosti in brez vsake možnosti ugovora njegovemu priznanju.
Tožena stranka ima v nekaterih izrednih primerih
pravico zahtevati ponovno preučitev izvršljivega
EPN, in sicer:
– če je bil plačilni nalog vročen brez dokazila o prejemu in vročitev brez njene krivde ni bila opravljena
pravočasno, da bi ji omogočila pripraviti obrambo,
– tožena stranka ni mogla ugovarjati zahtevku zaradi
višje sile ali izrednih okoliščin, ki so nastopile brez
njene krivde,
– če je bil plačilni nalog očitno napačno izdan ali zaradi drugih izjemnih okoliščin.
V nadaljevanju sodišče odloča o zahtevi za ponovno
preučitev izvršljivega EPN in v primeru, če vlogo zavrne, EPN ostane veljaven. Če sodišče odloči, da je ponovna preučitev utemeljena, je EPN ničen.
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– po potrebi prevod EPN v uradni jezik države članice
izvršbe.
Zavrnitev izvršbe
Predlog tožeče stranke za izvršbo pristojno sodišče države članice izvršbe na predlog tožene stranke zavrne, če je EPN nezdružljiv s prej izdano odločbo ali nalogom, izdanim v katerikoli državi članici ali tretji državi, pod pogojem, da je prej izdana
odločba ali nalog temeljil na istem dejanskem stanju in je bil izdan med istimi strankami in prej izdana odločba ali nalog izpolnjuje pogoje, potrebne
za priznanje v državi članici izvršbe, ter nezdružljivosti ni bilo mogoče ugovarjati v sodnem postopku v državi članici izvora.
Izvršba se na predlog zavrne tudi, če je tožena stranka tožeči stranki plačala znesek, dodeljen v EPN.
Prekinitev ali omejitev izvršbe
Če je tožena stranka zahtevala ponovno preučitev izvršljivega EPN, pristojno sodišče države članice izvršbe na predlog tožene stranke lahko:
– omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe ali
– pogojuje izvršbo s predložitvijo jamstva, ki ga samo
določi, ali
– v izjemnih okoliščinah prekine postopek izvršbe.
5. Sodne takse

Skupni znesek sodnih taks postopka za EPN in običajnih civilnih postopkov, do katerih pride v primeru
ugovora na EPN v državi članici, ne presega zneska
sodnih taks običajnih civilnih postopkov.
Ker vlagatelji vloge za EPN pogosto težje pridejo do
informacije o višini sodne takse in računu sodišča, je
najbolj ekonomično, da tožeča stranka vlogi za EPN
priloži še Dodatek 1, ki vsebuje podatke o računu tožeče stranke oziroma kreditni kartici, vse za namene
plačila sodne takse. Tako sodišče avtomatično obremeni račun ali kreditno kartico s pravilnim zneskom
sodne takse.

4. Izvršba

Velja temeljno pravilo, da tudi Uredba o EPN ne more
poseči v postopke izvršbe posamezne države članice,
saj velja pravo države članice izvršbe. EPN, ki je postal izvršljiv, se izvrši v drugih državah članicah pod
enakimi pogoji kot izvršljiva odločba, izdana v državi članici izvršbe. Od tožeče stranke, ki v eni državi
članici zahteva izvršbo EPN, izdanega v drugi državi
članici, se zaradi tega, ker je državljan tuje države, ker
nima stalnega prebivališča ali bivališča v državi članici
izvršbe, ne sme zahtevati nikakršne varščine, jamstva ali pologa.

Sklep
Za mnoge upnike iz Slovenije, ki imajo dolžnike
v državah članicah EU, pomeni možnost vložitve
vloge za EPN bistven prihranek časa in denarja.
Postopek je enoten, relativno enostaven in
precej podoben slovenski ureditvi plačilnega
naloga. Tisti, ki se v primeru vloženega ugovora
dolžnika ne želijo pravdati, pa lahko to izrazijo
že ob vložitvi vloge za EPN na predpisanem
Dodatku št. 2.

Pod nobenim pogojem se EPN v državi članici
izvršbe ne sme preverjati glede vsebine.

Tožeča stranka mora za izvršbo v drugi državi članici
pristojnim organom te države predložiti:
– kopijo izvršljivega EPN,
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II. Evropski izvršilni naslov (EIN)
Ureditev evropskega izvršilnega naslova vsebuje
Uredba (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004.3
Namen te uredbe je uvedba evropskega naloga za izvršbo za nesporne zahtevke, da bi z določitvijo minimalnih standardov omogočili prost pretok sodb,
sodnih poravnav in javnih listin po vseh državah članicah brez kakršnihkoli vmesnih postopkov, ki bi jih
bilo treba opraviti v državi članici izvršbe pred priznanjem in izvršitvijo.
Slovenski upnik ima pravnomočen sklep o
izvršbi na podlagi verodostojne listine (ki v delu
plačilnega naloga predstavlja izvršilni naslov iz
17. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju4) zoper
(slovenskega) dolžnika, ki pa nima odprtega
nobenega računa v Sloveniji. Upniku je znano,
da ima njegov dolžnik odprt račun v tujini, v eni
izmed držav članic EU (najbolj »popularni« sta
bližnja Avstrija in Italija). V takem primeru lahko
upnik vloži predlog za izdajo sklepa o izvršbi kot
evropskega izvršilnega naslova in nato izvršilni
predlog v državi, kjer ima njegov dolžnik odprt
račun.

Uredba se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah ne glede na vrsto sodišča. Ne uporablja se za:
– status ali pravno sposobnost fizičnih oseb, premoženjska razmerja iz zakonske zveze, oporoke in dedovanja,
– stečaj, postopke v zvezi z likvidacijo plačilno nesposobnih družb ali drugih pravnih oseb, postopke
prisilne poravnave in podobne postopke,
– socialno varnost,
– arbitražo.
Izvršilni naslovi, ki se potrjujejo kot evropski nalog
za izvršbo, so sodbe, sodne poravnave in javne listine. V vseh primerih velja tudi za odločbe, izdane o
pravnih sredstvih zoper sodbe, sodne poravnave ali
javne listine.
V vseh naštetih primerih se uporablja zgolj za nesporne zahtevke, ki pa so:
– če se je dolžnik izrecno strinjal z zahtevkom s
pripoznanjem ali s poravnavo, ki jo je potrdilo
sodišče ali je bila sklenjena pred sodiščem med
postopkom,
– če dolžnik zahtevku med sodnim postopkom ni nikoli ugovarjal v skladu z ustreznimi postopkovnimi
pravili,
– če dolžnik ni bil navzoč ali zastopan na obravnavi sodišča glede navedenega zahtevka po tem, ko
je na začetku ugovarjal zahtevku med sodnim postopkom, če tako ravnanje pomeni tiho pripoznanje
zahtevka ali dejstev, ki jih je navedel upnik,
– če se je dolžnik izrecno strinjal z zahtevkom v javni
listini.

3
4
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1. Pogoji za potrditev evropskega naloga
za izvršbo

a. Sodba o nespornem zahtevku, če je izvršljiva v državi članici izvora in izpolnjuje še ostale pogoje iz 6.
člena Uredbe.
Druga pravila:
– sodišče mora uporabiti standardni obrazec iz Priloge 1 Uredbe,
– mogoča je izdaja potrdil o neizvršljivosti ali omejitvi
izvršljivosti,
– če sodba vključuje pravdne stroške, se lahko potrdi
tudi za stroške, vključno z obrestmi,
– mogoče je izdati le delno potrdilo (če so izvršljivi
le deli sodbe),
– predviden je tudi popravek ali umik potrdila o
evropskem nalogu za izvršbo,
– pritožba proti izdaji potrdila o evropskem nalogu
za izvršbo ni dovoljena.
b. Sodna poravnava glede določenega denarnega zneska denarja z datumom zapadlosti, ki jo je potrdilo sodišče ali ki je bila med postopkom sklenjena pred sodiščem in je izvršljiva v državi članici, v kateri je bila potrjena ali sklenjena, če izpolnjuje še naslednje pogoje:
– uporaba standardnega obrazca iz Priloge II Uredbe,
– kot evropski nalog jo potrdi sodišče, ki jo je potrdilo
ali pred katerim je bila sklenjena,
– izvrši se v drugih državah članicah, ne da bi bila
potrebna razglasitev izvršljivosti,
– ni možnosti ugovora njeni izvršljivosti,
– uporaba določb o evropskem nalogu za izvršbo (poglavje II Uredbe) in o izvršbi (poglavje IV Uredbe),
če je to primerno.
c. Javna listina, ki je bila uradno sestavljena ali overjena kot javna listina in katere pristnost se nanaša na
podpis in vsebino listine ter jo je potrdil javni ali drug
organ, ki ga za ta namen pooblasti država članica, iz
katere izvira, ali
dogovor v zvezi s preživninskimi obveznostmi, sklenjen pred upravnimi organi ali potrjen z njihove strani, če izpolnjuje še naslednje pogoje:
– uporaba standardnega obrazca iz Priloge III Uredbe,
– izvrši se v drugih državah članicah, ne da bi bila
potrebna razglasitev izvršljivosti,
– ni možnosti ugovora njeni oziroma njegovi izvršljivosti,
– uporaba določb o evropskem nalogu za izvršbo (poglavje II Uredbe) in o izvršbi (poglavje IV Uredbe),
če je to primerno.
Minimalni standardi za postopke o nespornih zahtevkih (poglavje III Uredbe):
– sodba o nespornem zahtevku se lahko potrdi kot
evropski nalog za izvršbo samo, če je sodni postopek v državi članici izvora izpolnjeval postopkovna
pravila, določena v poglavju III Uredbe,
– ista pravila veljajo za izdajo potrdila o evropskem
nalogu za izvršbo ali nadomestnega potrdila v zvezi

UL L 143/2004.
ZIZ, Ur. l. RS, št. 3/07 – UPB4 in nasl.
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s pravnim sredstvom zoper sodbe (točka 3 člena
6 Uredbe).
Vročitev
Izpolnjeni morajo biti pogoji glede vročitve, in sicer:
a. Vročitev z dokazilom o dolžnikovem prejemu,
kadar se vroča listina o začetku postopka ali enakovredna listina ali kadar se vroča sodni poziv na
sodno obravnavo:
– z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo o
prejemu, le-to pa vključuje datum prejema in ga
podpiše dolžnik,
– z osebno vročitvijo, ki jo potrjuje dokument,
podpisan s strani pristojne osebe, ki je opravila
vročitev, z navedbo, da je dolžnik prejel listino ali
je brez pravne utemeljitve zavrnil njen sprejem,
ter datum vročitve,
– s poštno vročitvijo, ki jo potrjuje potrdilo o
prejemu, le-to pa vključuje datum prejema in ga
dolžnik podpiše ter vrne;
– z vročitvijo preko e-sredstva prenosa, kot je
telefaks ali e-pošta, ki jo potrjuje potrdilo o prejemu, le-to pa vključuje datum prejema in ga dolžnik podpiše ter vrne.
b. Vročitev brez dokazila o dolžnikovem prejemu,
kadar se vroča listina o začetku postopka ali enakovredna listina ali kadar se vroča sodni poziv na
sodno obravnavo (dolžnikov naslov mora biti znan
z gotovostjo!):
– z osebno vročitvijo na osebnem naslovu dolžnika osebam, ki živijo v istem gospodinjstvu kot
dolžnik ali so tam zaposlene,
– v primeru samozaposlenega dolžnika ali pravne osebe z osebno vročitvijo v poslovnih prostorih dolžnika osebam, ki jih zaposluje dolžnik,
– z oddajo listine v poštni nabiralnik dolžnika,
– z deponiranjem listine na poštnem uradu ali
pri pristojnem javnem organu in oddajo pisnega obvestila o tem deponiranju v poštni nabiralnik dolžnika, če pisno obvestilo jasno označuje
naravo listine kot sodne listine ali pravni učinek
pisnega obvestila kot izvršitev vročitve in začetek
teka rokov,
– s poštno vročitvijo brez dokazila na podlagi
odstavka 3, ko ima dolžnik svoj naslov v državi
članici izvora,
– z e-sredstvi prenosa, ki jih potrdi avtomatska
potrditev oddaje, če je dolžnik to metodo vročanja izrecno vnaprej sprejel.
c. Vročitev zastopnikom dolžnika, ki se lahko opravi
v obeh primerih.
Listina o začetku postopka (tožba) mora vsebovati:
– imena in naslove strank,
– znesek zahtevka,
– če se zahtevajo obresti na zahtevek, obrestno
mero in obdobje, za katero se zahtevajo obresti,
razen če se po zakonodaji države članice izvora
z zakonom določene obresti avtomatično dodajo
glavnici,
– utemeljitev zahtevka,
– veljavna postopkovna pravila za ugovarjanje zahtevku, vključno z rokom za ugovarjanje zahtevku
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v pisni obliki ali časom sodne obravnave, imenom
in naslovom institucije, na katero je treba nasloviti
odgovor ali kjer je treba biti navzoč, in ali je obvezno, da dolžnika zastopa odvetnik,
– posledice odsotnosti ugovora ali izostanka navzočnosti, predvsem, kjer je primerno, možnost,
da se lahko proti dolžniku izda ali izvrši sodba, in
odgovornost za plačilo stroškov v zvezi s sodnimi
postopki.
2. Izvršba

Postopek izvršbe poteka po pravilih postopka države
članice. Upnik mora pred pristojnim organom za izvršbo predložiti:
– izvod sodbe, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za dokaz njene pristnosti,
– izvod potrdila o evropskem nalogu za izvršbo,
ki izpolnjuje pogoje, potrebne za dokaz njegove
pristnosti,
– po potrebi prepis evropskega naloga za izvršbo ali
njegov prevod v uradni jezik države članice izvršbe
ali v drugi jezik, ki ga je država članica izvršbe označila za sprejemljivega.
Od stranke (upnika) se na podlagi tega, da je tuj državljan ali da nima stalnega bivališča ali bivališča v državi članici izvršbe, ne sme zahtevati nobene varščine,
jamstva ali pologa ne glede na to, kako se imenuje.
Zavrnitev izvršbe
Pristojno sodišče v državi članici izvršbe na zahtevo dolžnika zavrne izvršbo, če je sodba, potrjena kot
evropski nalog za izvršbo, nezdružljiva s prejšnjo
sodbo, izdano v katerikoli državi članici ali tretji državi, če:
– je prejšnja sodba temeljila na istem dejanskem
stanju in je bila izdana med istimi strankami in
– je bila prejšnja sodba izdana v državi članici izvršbe
ali izpolnjuje pogoje, potrebne za priznanje v državi
članici izvršbe, in
– nezdružljivost ni bila in ni mogla biti upoštevana
kot ugovor v sodnem postopku v državi članici izvora.
Pod nobenim pogojem pa se sodba ali njena
potrditev kot evropski nalog za izvršbo v državi
članici izvršbe ne sme preverjati glede vsebine.

Prekinitev ali omejitev izvršbe nastopi v primeru,
če je dolžnik:
– vložil pravno sredstvo zoper sodbo, potrjeno kot
evropski nalog za izvršbo,
– zahteval popravek ali umik potrdila o evropskem
nalogu za izvršbo
V teh primerih lahko pristojno sodišče ali organ v državi članici izvršbe na zahtevo dolžnika:
– omeji postopek izvršbe na zaščitne ukrepe ali
– pogojuje izvršbo s predložitvijo varščine, kot jo
določi, ali
– pod izjemnimi pogoji prekine postopek izvršbe.
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Vloga zagovornika se je občutno spremenila
Jernej Potočar,
dolgoletni predsednik Višjega sodišča v Ljubljani,
vrhovni sodnik svetnik v pokoju
Vrhovni sodnik svetnik Jernej Potočar, ki se je konec preteklega leta upokojil, je kar 18 let predsednikoval
največjemu višjemu sodišču v Sloveniji, kar je brez dvoma rekord, ki ga še dolgo nihče ne bo presegel.
V svoji 40-letni sodniški karieri je opravljal celo vrsto pomembnih nalog in funkcij: bil je podpredsednik in vodja sekcije za kazensko pravo pri Slovenskem sodniškem društvu, sodeloval je pri pripravah
Sodnega reda, Zakona o sodiščih, Zakona o sodniški službi, izdelal je obrazložene pisne predloge za
spremembo Zakona o kazenskem postopku (ZKP), Kazenskega zakonika, Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakona o prekrških, Zakona o pravdnem postopku, Zakona o pravniškem državnem izpitu
itd., predaval je sodnikom, tožilcem in odvetnikom (tudi na Odvetniški šoli leta 2000 in leta 2007), že
kot upokojenec je bil imenovan za člana strokovnega sveta za aktualna vprašanja kaznovalnega prava
pri Ministrstvu za pravosodje, še vedno pa je član delovne skupine za spremembo ZKP. Vse to kaže na
veliko strokovnost Jerneja Potočarja, ki med kolegi uživa nesporno strokovno in moralno avtoriteto,
saj je izjemno razgledana osebnost, ki jo odlikuje mirnost, strpnost in smisel za humor. Vse to mu je
omogočilo, da je lahko tvorno sodeloval s pravosodnimi ministri vseh političnih barv.
Pogoste reforme sodstva so stalnica našega razvo- Sam sem si prizadeval za uvedbo kaznovalnega naloja. Vsaka politična opcija, ki pride na oblast, želi ga in napoved pritožbe. Na okrajnih sodiščih se prispreminjati kazensko zakonodajo in reorganizira- tožba zoper sodbo vloži le v 4 do 6 odstotkih zadev,
ti pravosodje. Kako bi ocenili reforme sodstva po kar pomeni, da se je pred uvedbo napovedi pritožbe
osamosvojitvi in ali prispevajo k utrjevanju prav- kar 95 odstotkov obrazloženih sodb napisalo brez rene države?
sne potrebe. Spomnim se, da sem že pred 18 leti v neReforma sodstva na začetku nove države je bila kata- kem intervjuju izjavil, da v našem procesnem redu pristrofalna, bila je povsem brez koncepta, brez potrebnih znanje nima nobene veljave. Takrat smo se šele začeli
analiz, brez kakršnegakoli kontakta s takratnimi sodni- ukvarjati s ureditvijo priznanja kot posebnega instituki ali predsedniki sodišč. Spremenili so dobro ureditev, ta. Potrebovali smo skoraj 20 let, da je prišel v zakon.
saj smo takrat imeli temeljna sodišča kot enotna prvo- Če torej povzamem: spremembe ZKP so zagotovo vostopenjska sodišča. To so bila velika sodišča, ki so ime- dile k utrjevanju pravne države, ker so sledile ugotola veliko prednosti. Reforma
vitvam Ustavnega sodišča. V
bi morala iti v smeri odprav Že dvajset let predlagamo spremem- materialni zakon pa kakšneljanja slabosti takratnih te- be, da bi se plačana pripravniška me- ga resnega posega ni bilo.
meljnih sodišč, zlasti bi moPrilagoditve so šle v smeri
rala urediti status in napredo- sta zasedala na podlagi preizkusov implementacije evropskih
vanja sodnikov. Šla pa se je znanja in drugih sposobnosti, na tak direktiv. Omeniti je treba še
dva koraka nazaj, uvedli so
nesrečni izlet treh avtorjev –
mrežo sodišč po vzoru Av- način pa bi se zaposlovali tudi stro- Beleta, Deisingerja in Jakustro-Ogrske. Rezultat je bil kovni sodelavci, ki bi morali postati lina – ki so prepričali takracel kup premajhnih okrajnih
tnega ministra, ki je bil sicer
sodišč, ki imajo prenizko pri- sodniški kandidati, ki bi po uzako- zelo produktiven, in namestojnost.
njenih pravilih vsaj v prvih treh letih sto novele napisali kar nov
Če pa se ozremo na kazenzakon. Eden izmed njih mi
sko področje, lahko ugotovi- delali na vseh pravnih področjih.
je dejal, da če spremeniš več
mo, da se z njim nihče ni kaj
kot 30 odstotkov členov, je
dosti ukvarjal. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je to nov zakon. Zdaj pa vidimo, da so člene spreminjali
bil kmalu po letu 1972 poslovenjen – šlo je v bistvu za povsem brez potrebe. To je bilo zagotovo narobe; njizvezni ZKP, ki je bil preveden brez kakršnihkoli dodat- hovo početje je bilo hitro in nepremišljeno. Niso pa se
kov. Potem pa si nihče ni vzel resnega časa, da bi kaj lotili sprememb, ki bi bile koristne, na primer posodobistvenega spremenil. Številne novele so bile sprejete bitve poglavja o kazenskih sankcijah. Uvedli so sicer
predvsem zaradi odločb Ustavnega sodišča, ki je ugo- nekaj novih oblik alternativnih načinov prestajanja zatavljalo, da nekatere določbe zakona niso več v skladu porne kazni, a je bila ureditev površna in nedorečena.
z Ustavo. Zelo težko pa je bilo doseči kakšno spremembo v smeri posodabljanja in racionalizacije postopkov. V kateri smeri bi moral iti razvoj sodstva in kakšne
Če smo predlagali neko novost v smislu racionalizaci- spremembe bi po vašem mnenju morali sprejeti?
je, je bil odgovor, da počakajmo, da bo materijo ure- Nadaljevati je treba s spremembami, katerih namen je
poenotenje sodišč prve stopnje. Okrajnih sodišč, radil novi ZKP.
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zen ljubljanskega, v bistvu sploh nimamo več. Okrajna sodišča so postala enote v sestavi okrožnih sodišč.
Predsednik okrožnega sodišča ima vsa predsedniška
pooblastila tudi na okrajnih sodiščih. Sodnike lahko
razporeja po vseh sodiščih znotraj okrožja. Na ta način
se dosega bolj učinkovita izraba kadrov, uvaja se lahko specializacija okrajnih sodnikov, tako da se en sodnik razporedi na več okrajnih sodišč, kjer sodi samo
na enem pravnem področju, kar pred tem na majhnih
okrajnih sodiščih ni bilo mogoče.

Foto: Emil Zakonjšek

faze postopka določijo posebne skupine sodnikov, seveda ob doslednem spoštovanju pravil o zakonitem sodniku.
Kako ocenjujete razvoj slovenskega pravosodja z
vidika vašega 18-letnega predsednikovanja največjemu višjemu sodišču v Sloveniji?
Predsedniško funkcijo sem začel opravljati leto dni
po ponesrečeni reformi, ki je sesula sodstvo. Avtor
reforme je bil takratni minister Miha Kozinc, ministrica Meta Zupančič pa jo je implementirala. Po eni
od ponesrečenih določb novega Zakona o sodiščih je
vsem predsednikom sodišč prenehal mandat, novi pa
so morali biti imenovani izmed sodnikov, ki so že bili
imenovani v trajni mandat. Hkrati je zakon v prehodni določbi predvidel, da se lahko sodnik, ki se ne
bo potegoval za trajni mandat, upokoji pet let pred
izpolnitvijo zakonskih pogojev. Ta določba je v pokoj poslala okoli sto izkušenih sodnikov, med njimi
so bili tudi predsedniki večine sodišč. Upokojil se je
tudi predsednik Vrhovnega sodišča in tudi predsednica ljubljanskega Višjega sodišča. Prav predsedniki pa
so imeli pomembno vlogo pri izvedbi reforme. Predsedniki temeljnih sodišč so morali pripraviti predloge za določitev števila sodnikov na novih okrožnih in
okrajnih sodiščih ter predlog razporeditve sodnikov
na nova sodišča. V večini primerov je bila reforma izvedena tako, da je šla večina sodnikov na okrožna sodišča, večina spisov pa na okrajna. Zlasti velika okrajna sodišča so se znašla v nemogočih razmerah. Zaradi
občutno premajhnega števila sodnikov niso obvladovala pripada na nobenem področju. Zaradi težkih pogojev dela in tudi takratne velike ponudbe dobro plačanih pravniških služb v gospodarstvu je bila fluktuacija v sodniških vrstah izjemna. V letih 1998 do 2000
na Okrajnem sodišču v Ljubljani skoraj ni bilo sodnika, ki bi imel več kot tri leta staža. Čeprav smo pristojne vztrajno prepričevali, da brez zadostnega števila sodnikov sodnih zaostankov ne bo mogoče odpraviti, je šele minister Šturm sodstvu omogočil močno
kadrovsko okrepitev z dodatnimi sodniki, strokovnimi sodelavci in drugim osebjem. Sodišča zdaj delujejo v urejenih razmerah, obvladujejo pripad, časi reševanj zadev so se občutno skrajšali.
Sedanje stanje dovoljuje tudi dosleden nadzor nad
spoštovanjem pravil sodniške službe, zlasti vrstnega
reda reševanja zadev in časa izdelave odločb. Sodniških grehov se ne da več skriti in ti ne ostanejo več
nekaznovani.

Vse več je okrajnih sodišč, na katerih sodniki nimajo dovolj dela, na okrožnih sodiščih pa jih ne morejo uporabiti, ker nimajo »licence«. Zadnja novela Ali drži statistika, da imamo na 100.000 prebivalZakona o sodiščih je uvedla določbo, po kateri lahko cev celo največ sodnikov?
Številke se da tako ali drupredsednik okrožnega sodišča okrajnega sodnika razpo- Da bo preiskava elektronskih naprav gače razlagati. Na primer v
Angliji imajo zelo malo soredi tudi na okrožno sodišče
za sojenje v zadevah iz pristoj- v odvetniški pisarni omejena le na ob- dnikov, ker o 80 odstotkih
nosti tega sodišča. Dokončna seg, ki bo določen z odredbo, bo mo- kaznivih dejanj razsodijo
mirovni sodniki, to pa so
načrtovana rešitev pa je uvedrala zbornica zagotoviti, da bodo pri predvsem upokojeni policiba enotnega naziva za vse prpreiskavah odvetniških pisarn navzoči sti. Statistika je zelo relativvostopenjske sodnike.
Nadaljevati bo treba z novimi predstavniki zbornice, ki dobro po- na. Sicer pa imamo res veliko sodnikov. Novi pristonačini organizacije dela na sodnih oddelkih. V mislih imam znajo delovanje elektronskih naprav. pi, razbremenitve sodnikov,
poenostavitev postopkov in
nove triažne pristope, po katerih se zadeve razvrščajo po zahtevnosti in lažje daje- uvedba novih konsenzualnih skrajšanih postopkov pa
jo v delo strokovnim sodelavcem, ali pa se za nekatere že omogočajo zmanjševanje števila sodnikov.
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Kako doseči, da bi se najboljši pravniki odločili tako, da sem predsedniku nižjega sodišča naročil, da
za sodniško službo, saj je le na ta način mogoče zadevo razišče, v nekaterih primerih smo zahtevali izdvigniti kakovostno raven sojenja?
jave udeležencev naroka. Nekajkrat se je višji sodnik,
Strinjam se z mislijo, da se dober sodnik rodi. Biti mora ki je opravljal službeni nadzor, nenapovedan udeležil
ne le dober pravnik, imeti mora še posebne osebno- obravnave in tako spremljal način vodenja postopka.
stne lastnosti in psihološke sposobnosti. Sedanji način Sam se zavzemam za to, da bi se v sodnih dvoranah
kadrovanja v sodstvu je povsem neprimeren. Kot v ve- uvedlo stalno zvočno in slikovno snemanje narokov,
čini evropskih kontinentalnih držav v Sloveniji prevla- na katerih so navzoče stranke.
dujejo karierni sodniki, ki v sodstvu ostajajo od prve
zaposlitve, tj. od pripravništva do upokojitve. V Slove- V intervjuju za Mladino je dr. Jože Mencinger v
niji imamo okoli 250 plačanih pripravniških mest, ki pa zvezi s t. i. tajkunskimi procesi izjavil: »Zdi se, da
se zasedajo le na podlagi študijskih ocen ali časa vlo- celotno pravosodje podlega gnevu ljudstva. Zdaj
žitve prošnje. Že dvajset let predlagamo spremembe, drakonsko kaznujejo pred desetletjem zagrešena
da bi se plačana pripravniška mesta zasedala na podla- dejanja, ki so jih ob enaki zakonodaji nekdaj pregi preizkusov znanja in drugih sposobnosti, na tak na- sojali povsem drugače oz. jih sploh niso presojačin pa bi se zaposlovali tudi strokovni sodelavci, ki bi li.« Tudi odvetniki se pogosto v teh procesih pomorali postati sodniški kandidati, ki bi po uzakonje- čutimo kar nekako nepotrebne in nemočne, kot
nih pravilih vsaj v prvih treh letih delali na vseh prav- da je celoten postopek zgolj neka formalnost, ki
nih področjih. Njihovo delo bi se po enotnih kriteri- jo je treba opraviti, v naprej pa je jasno, da bodo
jih spremljalo in ocenjevalo, ocene konkretnega dela izrečene visoke zaporne kazni. Kakšen je vaš pogled na to problematiko?
pa bi se upoštevale pri izbiri kandidatov za sodnike.
Z mnenji iz vprašanja se ne
Za to, da bi se več najboljših pravnikov odločalo za Zagovornik mora zdaj dobro preučiti strinjam. Podatki o številu obsodilnih sodb jih ne potrjujesodniški poklic, bo treba izboljšati tudi plače in pogo- dokazno gradiva in obdolžencu razlo- jo. Odstotek obsodilnih sodb
je dela. Večkrat sem že dejal, žiti, kolikšna je stopnja verjetnosti, da se v zadnjih letih ni bistveno
spremenil. Na okrožnih sodida imamo v Sloveniji trideset odstotkov vrhunskih so- bo izrečena obsodilna sodba, da se bo ščih so tako v letu 2012 izrekli
dnikov, ko jih bomo ime- lahko odločil, ali naj sprejme ponudbo 72 odstotkov obsodilnih sodb,
li petdeset odstotkov, druge tožilca in prizna krivdo. Zato menim, na okrajnih sodiščih pa le 36
odstotkov. Tudi v letu 2013
polovice sploh ne bomo poda bi vsaj na okrožnih sodiščih morali podatki niso bistveno drugačtrebovali.
obtožence zagovarjati odvetniki, ki so ni. V zadnjih letih pa se je občutno povečalo število ovadb
Tako v Odvetniški zborzaradi koruptivnih kaznivih
nici Slovenije (OZS) kot specializirani za kazensko področje.
dejanj, kaznivih zoper gospoverjetno v drugih stanovskih organizacijah se pojavlja problem, kako nad- darstvo in zatajitve davščin. Čeprav so tožilci zavrgli večizirati delo članov in kako se odzivati na nepravil- no ovadb za tovrstna kazniva dejanja, se je število postopnosti. Odvetniki smo pogosto deležni tudi upravi- kov, ki so jih sprožili na sodiščih, povečalo. Zato se je počenih kritik, da se zbornica na ekscesna ravnanja večalo tudi število sodb, ki so jih izrekla sodišča. Tako je
članov ne odziva ali se odziva neustrezno. Verje- bilo denimo v letu 2012 na tožilstvo vloženih 129 ovadb
tno se z enako problematiko srečujete tudi na so- za tovrstna kazniva dejanja, tožilci so vložili 35 obtožnic,
diščih. Kako iz sodnega procesa izločiti »slabe« sodišča pa so izrekla 22 obsodilnih sodb. Ker pa je bilo
sodnike? Menimo, da nekateri sodniki zaradi svo- v tem letu izrečenih 9300 sodb, gre za statistično zanejih osebnostnih in psiholoških značilnostih na ne- marljivo število. Sta pa se v zadnjih letih občutno spreustrezen način vodijo postopke. Kako torej ukre- menili vrsta in teža kaznivih dejanj, ki so predmet obtožnic in sodb. V prejšnjih letih se je gospodarstvenike obpati v primerih, ko ne gre za formalne kršitve?
Drugače kot pri odvetnikih, ko se slabo delo in napa- toževalo lažjih kaznivih dejanj, neupravičenega izplačila
ke ugotavljajo le, če je podan sum disciplinske kršitve, dnevnic, zdaj pa so pod obtožbo težka kazniva dejanja,
se vsi sodniki ocenjujejo vsaj na tri leta, če je kaj na- večmilijonska prilaščanja, ki bi bila kazniva tudi pred leti,
robe, pa tudi večkrat. Ocene se izdelajo na podlagi na- če bi bila predmet obtožbe. Na mnenje javnosti pa vplitančno zbranih podatkov o kakovosti in obsegu dela. va to, da so bile v zadnjih letih vložene obtožnice zoper
Če se nakazuje negativna ocena, se praviloma opravi v javnosti razvpite posameznike, tajkune. Na sodiščih so
službeni nadzor nad delom sodnika, pregledajo se spi- te zadeve prišle na vrsto, izrečene so bile sodbe, pretesi v vseh zadevah, ki jih je sodnik zaključil v določe- žno obsodilne. Zaradi teže kaznivih dejanj so bile obtonem časovnem obdobju. V času mojega predsedova- žencem odmerjene zaporne kazni.
nja je personalni svet za enajst sodnikov izdal oceno, Nekoliko povečano število obsodilnih sodb v preteda ne ustrezajo sodniški službi, in jim je zato funkcija klem letu je predvsem posledica izvedbe skrajšanih poprenehala, deset sodnikov pa se je službi sodnika od- stopkov na podlagi priznanja krivde. Ker je zadnja novela ZKP odredila, da se morajo kazniva dejanja zoper
povedalo, še preden je bila izdana ocena.
Verjamem, da so tudi taki sodniki, ki se na narokih ve- gospodarstvo obravnavati prednostno, so sodniki izvedejo neprimerno, tako, da ne dajejo videza nepristran- dli predobravnavne naroke v vseh tovrstnih zadevah,
skega sodnika. Res je tudi, da taka ravnanja v podat- ki so pred tem čakale, da pridejo na vrsto.
kih spisov praviloma niso zabeležena. Strankam, zlasti Ker sem ves čas predsednikovanja tudi sodil, ne moodvetnikom, svetujem, da o takih dogodkih obvesti- rem pritrditi trditvi v vprašanju o nemočnih odvetnikih
jo predsednika sodišča. Taka obvestila sem obravnaval in da so sodni postopki le formalnost pred izrekom ka-
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Ali je bila opravljena oziroma ali razmišljate o analizi kaznovalne politike v zadnjem obdobju? Ali
ne bi bilo treba za realno oceno dela pravosodja
ugotoviti, kakšno je razmerje med obsodilnimi in
oprostilnimi sodbami in kako se je to razmerje časovno spreminjalo? Kaj pa statistika o višini izrečenih zapornih kazni; število zapornikov se veča
in jih je bistveno več kot pred 20 leti.
Število pogojnih obsodb se giblje med 75 in 80 odstotki, preostalo so denarne in zaporne kazni. Odstotek zapornih kazni je nizek in se ni spremenil. To, kar
odmeva in v javnosti ustvarja vtis o spremenjeni kaznovalni politiki, so zaključeni sicer maloštevilni postopki zaradi težjih oblik gospodarskega kriminala, v
katerih so bile izrečene relativno visoke zaporne kazni.
Odziva javnosti, ki se navdušuje nad obsodilnimi sodbami, sodniki ne doživljajo kot pritisk. Nenehno govorjenje o tajkunih, ki so zafurali državo, tudi ne sme
vplivati na višino izrečenih kazni. Spremembo kaznovalne politike lahko narekuje le občutno povečanje
števila določene vrste kaznivih dejanj.

Foto: Emil Zakonjšek

zni. Če ne gre za priznanje krivde, se na obravnavah izvajajo obsežni dokazni postopki. Iz zvočnih posnetkov
izhaja, da so odvetniki praviloma zelo aktivni, nekateri kar sproti dolgovezno komentirajo izvedene dokaze,
sodniki pa jim to dopuščajo, čeprav se take ocene smejo
podajati šele v zaključnih govorih na koncu obravnave.
Res pa je, da se je vloga zagovornika po uvedbi novih
institutov občutno spremenila. Zagovornik mora zdaj
dobro preučiti dokazno gradiva in obdolžencu razložiti, kolikšna je stopna verjetnosti, da bo izrečena ob-

Profesor Janez Kranjc je nekoč zapisal, da v naši
družbi vlada »zakonodajni optimizem«, kar naj
bi pomenilo, da je možno vse probleme rešiti s
spremembo zakonodaje. Ali je strožja kaznovalna politika, še zlasti strožje kazni za gospodarsko kriminaliteto, rešitev za nakopičene probleme naše družbe?
Velika želja po spremembi zakonodaje je naša značilnost. Parlament se odziva na konkretne dogodke. Vendar pa je sprememba zakonodaje zaradi konkretnih
primerov zelo vprašljiva. Je lahko sicer povod. Velikokrat pa sama sprememba zakonodaje še nič ne pomeni, treba jo je namreč izvajati. Sprejem Zakona o
odvzemu premoženja nezakonitega izvora še ni prinesel omembe vrednih učinkov. Za to, da bo učinkoval,
bo treba zagotoviti ustrezno število izurjenih strokovnjakov, ki bodo nezakonito pridobljeno premoženje
poiskali in ustrezno zavarovali. Pravi lumpi nezakonito pridobljenega denarja namreč ne hranijo na svojih
bančnih računih.

Kako ocenjujete vlogo odvetnikov v takih kazenskopravnih razmerah?
Tudi odvetništvo je v krizi. Plačilna nezmožnost se
odraža tudi na področju odvetništva, zato si marsikasodilna sodba, da se bo lahko odločil, ali naj sprejme teri odvetnik težko privošči specializacijo, čeprav greponudbo tožilca in prizna krivdo. Zato menim, da bi do usmeritve v to smer. Ob tem, ko sodni postopki –
vsaj na okrožnih sodiščih morali obtožence zagovarja- tudi zaradi pritiska javnosti – postajajo hitrejši in rati odvetniki, ki so specializirani za kazensko področje. cionalnejši, se spreminja tudi vloga odvetnika. Vse več
Institut priznanja krivde sicer še ni docela zaživel. Ne- bo postopkov, v katerih bo zastopanje po odvetniku
obvezno, posledično pa se
kateri se zgražajo nad neformalnimi pogajanji med Politika se očitno ne zmore zavedati, določbe, namenjene neustrankami in menijo, da je da sodstvo mora delovati, čeprav nje- kim strankam, v teh postopkih ne bodo več uporabljale.
sprejemljiv le sporazum o
priznanju krivde. Slednji je gove odločitve politiki ne bodo všeč.
Ali ni v teh težkih zadepo sedanji ureditvi uporaben predvsem v zgodnejših fazah, pred vložitvijo ob- vah, ko ima gradivo več tisoč strani, sodba pa več
tožnice. Menim pa, da bi morali tožilci pogosteje upo- sto strani, 15-dnevni rok za pritožbo prekratek?
rabljati novo določbo, po kateri sme tožilec že v obto- V zakonu bi bilo mogoče predvideti, da lahko sodižnici predlagati sankcijo, ki naj se izreče obdolžencu, šče v obsežnih zadevah določi daljši rok za pritožbo.
če bo dejanje priznal. Sodišče je na tak predlog veza- Nekateri si zdaj pomagajo tako, da se obdolženec izno. Če bodo tožilci podajali take predloge, pogajanja mika vročitvi in s tem zagovornik podaljša rok za priin barantanja neposredno pred ali celo med narokom pravo pritožbe. Če so odnosi med strankami in sodiščem korektni, pa ni izključena možnost, da bo v takih
ne bodo več potrebna.
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primerih sodišče sodbo strankam najprej vročilo neformalno, po elektronski poti, in napovedalo poznejši
čas formalne vročitve, ko bo začel teči rok za pritožbo.
Kaj menite o preiskavah odvetniških pisarn, avtomobilov in računalnikov z namenom iskanja dokazov zoper njihove stranke? Ali to ne pomeni rušenja razmerja med odvetnikom in stranko, ki je
temelj demokratične družbe?
Trenutna pravna ureditev tega ne prepoveduje. So
omejitve. Odvetnik je zaščiten le toliko, da se smejo pregledati le v odredbi določeni spisi, kar nadzira
predstavnik odvetniške zbornice. Možna bi bila drugačna, strožja omejitev. Zagotovo pa je treba o tem
razpravljati. Priznam, da si nisem vzel časa za podrobnejšo seznanitev s to problematiko, pa tudi odvetniška
zbornica, ki je sicer burno protestirala, javnosti še ni
seznanila z ureditvami v drugih primerljivih državah.
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Gre seveda za posebno vrsto mediacije, ki je primerna zlasti za urejanje spornih razmerij med strankami
v družinskih, sosedskih in gospodarskih sporih. Posebej so me vzradostili primeri, ko so se stranke v postopku mediacije na višjem sodišču poravnale tudi v
več deset postopkih, ki so tekli na sodiščih prve stopnje. Na Višjem sodišču v Ljubljani z mediacijo rešimo toliko zadev, da ustrezajo obsegu dela enega sodnika, za to pa porabimo sredstva v obsegu polovice
plače sodnika. Še bolj uporaben pa se mi zdi nemški
model poravnavanja pred sodečim sodnikom v postopku odprtega sojenja.

Kako ocenjujete ostro politično kritiko pravosodja, ki jo mnogi vidijo kot napade na sodstvo?
Izvršilna in zakonodajna veja oblasti sodstva ne štejeta kot neodvisno vejo oblasti. Čeprav imajo polna usta
neodvisnosti sodstva, na konkretnih primerih razkrijejo, da ni tako. Politika sodstvo ocenjuje po dnevnih
Vse novele gredo v smeri večje racionalizacije po- potrebah, po konkretnih zadevah. Kadar neki politični
stopkov, varstvo človekovih pravic je na drugem opciji nekaj ne ustreza, potem kritizirajo sodstvo vse
mestu. Z zadnjo novelo se
povprek. Če bi bili ti dve veji
uvajajo celo posebni novi Ob tem, ko sodni postopki – tudi zara- sodstvu naklonjeni, bi se vsi
ukrepi. Ali ne gre v primeproblemi v sodstvu zlahka
ru tajne namestitve pro- di pritiska javnosti – postajajo hitrejši uredili. Saj ne gre za denar;
gramske opreme v raču- in racionalnejši, se spreminja tudi vlo- sodstvo ne porabi niti dveh
nalnik za hud poseg?
odstotkov državnega proraNespametno bi bilo, da se ga odvetnika. Vse več bo postopkov, čuna. Že zdavnaj bi lahko
država odreče uporabi nove v katerih bo zastopanje po odvetniku uredili problem plač in zaopreme, ki omogoča odkrigotovili večji dotok najspovanje storilcev kaznivih de- obvezno, posledično pa se določbe, sobnejših pravnikov na sojanj. Novo opremo uporab namenjene neukim strankam, v teh dišča. Pred zadnjimi voliljajo v večini evropskih drtvami so si bile vse stranke
žav, uporaba pa je z zako- postopkih ne bodo več uporabljale.
enotne v rušilni kritiki sodnom urejena le v nekaterih.
stva, čeprav sodstvo že dolLovilec telefonskih številk je v noveli ZKP dodelan in go ni bilo v tako dobri kondiciji. Politika se očitno ne
ni sporen, soglasje sta dala Informacijski pooblaščenec zmore zavedati, da sodstvo mora delovati, čeprav njein fakulteta. Ker je na trgu na razpolago vse več elek- gove odločitve politiki ne bodo všeč.
tronske opreme, ki omogoča šifriranje sporočil, nadzor takih naprav, ki ga odredi sodišče, ni več mogoč. Kako ste doživeli napad na vas osebno v enem od
Da policija ne bi odkrivala le neukih kriminalcev, bo politično odmevnih procesov, ko so vam očitali
treba z zakonom dovoliti tudi uporabo opreme za de- levičarski oziroma partizanski pedigre in iz istih
šifriranje. Ker gre za opremo, ki omogoča totalen nad- izhodišč ocenjevali celotno Višje sodišče v Ljub
zor nad napravami in tudi posege vanjo, bo treba upo- ljani?
rabo opreme v zakonu natančno določiti in omogočiti Tisti, ki je napadal, je najbrž to štel za napad. Če nekučinkovit nadzor. Sicer menim, da je treba policiji, ki do obuja spomine na vojne zasluge mojega očeta, tega
izvaja take ukrepe, zaupati, zlorabe pa strogo kaznovati. ne štejem za napad. Pa tudi če bi bilo kaj narobe z ravnanji očeta, sam pri tem nimam zaslug. Zadnje čase
V zvezi s preiskavami računalnikov pri odvetnikih se je pojavilo brezsramno očitanje porekla, gre za mise pojavlja še ta problem, da čeprav imajo v odred- selnost iz časov Stalina. Moti me pritlehnost nekatebi zapisan točno določen spis, kljub temu presna- rih »novinarjev«. Nedavno mi je tak primerek zastamejo ves računalniki z vsemi zadevami.
vil vprašanje, ali je sodnica, ki odloča v razvpiti zadeDa bo preiskava elektronskih naprav v odvetniški pi- vi, res hudo bolna. Čeprav je to čista laž in mu je bilo
sarni omejena le na obseg, ki bo določen z odredbo, to na razumljiv način pojasnjeno, je govorice objavil
bo morala zbornica zagotoviti, da bodo pri preiskavah v svojem mediju.
odvetniških pisarn navzoči predstavniki zbornice, ki
Kako pa ste sodelovali z ministri za pravosodje?
dobro poznajo delovanje elektronskih naprav.
V svojem mandatu sem preživel sedem ministrov za
Višje sodišče v Ljubljani je edino višje sodišče v pravosodje. Z vsemi sem kar dobro sodeloval. Z midržavi, ki izvaja program mediacij v pritožbenem nistrom dr. Lovrom Šturmom sva se sicer javno večpostopku v civilnih in gospodarskih sporih. Kate- krat sporekla, vendar sva zelo dobro sodelovala. Oceri so razlogi za mediacijo v pritožbenem postop- njujem ga kot ministra, ki je za sodstvo naredil veliku?
ko dobrega. Naše predloge je jemal resno. Tudi v vlaMoram reči, da sem se pustil prepričati mediacijsko di je imel avtoriteto.
aktivnim sodnikom, ki so predlagali mediacijo tudi na
drugi stopnji. Ugotovil sem, da je to pametna rešitev. Andrej Razdrih in mag. Emil Zakonjšek
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»Čisto na koncu zgodovine imajo zadnjo besedo
uporniki«
Ümit Kocasakal
predsednik istanbulske odvetniške zbornice
Nagrado za človekove pravice Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE) so za leto 2013 prejeli predsednik istanbulske odvetniške zbornice Ümit Kocasakal in enajst članov njenega upravnega odbora.
Podeljena jim je bila za hrabrost, saj zahtevajo spoštovanje človekovih pravic – zlasti v kazenskih zadevah.														
Ümit Kocasakal je bil izvoljen za predsednika istanbulske odvetniške zbornice leta 2010 z dveletnim
mandatom in bil nato ponovno izvoljen leta 2012. Doktoriral je na Univerzi Galatasaray (s temo kaznivo dejanje pranja denarja), kjer kot izredni profesor poučuje predmet temelji kazenskega prava
Evropske unije.
V čem je zadeva Macola (Balyoz Harekâtı) posebna? S čem se je soočala obramba?
Pred referendumom leta 2011 je po ustavnem pravu
sodstvo nadziralo vlado. Ministrski predsednik je odkrito izjavljal, da sodstvo vlado omejuje. Tako je bila
prek medijev, ki so v nadzoru oblasti, sprožena kampanja obrekovanja proti sodstvu ter Vrhovnemu odboru sodnikov in tožilcev (HSYK). Hkrati je bil pripravljen sveženj ustavnih sprememb, ki je bil pozneje tudi sprejet in uveljavljen ter s katerim je bila spremenjena struktura HSYK in Ustavnega sodišča, tako
da sta bila organa postavljena pod vladni nadzor. Me-

destabilizirati Turčijo in vreči turško vlado. Deseto
visoko kazensko sodišče, pred katerim je bila zadeva
obravnavana, je bilo sodišče s posebnimi pooblastili.
Tri dni pred začetkom sojenja je bil predsedujoči sodnik zamenjan. Že od vsega začetka se obdolžencem
in njihovim zagovornikom sodišče ni zdelo neodvisno:
zagovorniki niso uživali poklicnega spoštovanja, obdolžencem pa ni bila priznana pravica do poštenega
sojenja. Predsedujoči sodnik se je prepiral z obdolženci in njihovimi zagovorniki, obrambi ni namenil dovolj
časa za predstavitev argumentov in ni dovolil razprave
o dokazih. Nekateri zagovorniki so bili preprosto na-

diji so poročali, da so spremembe prinesle večjo demokratičnost. Rezultat pa je, da je bilo sodstvo pod
krinko sodnih procesov spremenjeno v orodje za blatenje in nadlegovanje opozicije. Sodni procesi pa naj
bi dajali videz zakonitosti in legitimnosti tega početja.

gnani iz sodne dvorane pod grožnjo disciplinskih sankcij ter jim ni bilo več dovoljeno udeleževati se narokov. Pred sodno palačo je z odvetniki fizično obračunala policija. Zasebna komunikacija med odvetniki in
med odvetniki ter njihovimi klienti je bila nadzorovana in snemana. Pregrade med obdolženci in njihovimi
zagovorniki so onemogočale stik in izmenjavo dokumentov. Na opozorila, da gre pri nekaterih dokazih za

Predsednik
istanbulske
odvetniške
zbornice prof.
Ümit Kocasakal
in predsednik
CCBE Evangelos
Tsouroulis.

V zadevi Macola (Balyoz) so tožilci zatrjevali, da so
si generali s poskusom državnega udara prizadevali
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ponaredke, se sodišče ni odzivalo, niti ni teh vprašanj
nadalje preiskalo. Po podatkih naše odvetniške zbornice, ki se je narokov udeležila kot opazovalka, je bila večina predlogov tožilstva sprejetih, obramba pa je uspela le s peščico svojih predlogov.

29

smo ga sklicali kot odziv na poskuse razrešitve članov
našega upravnega odbora, se je udeležilo zelo veliko
domačih in tujih gostov. Na tem občnem zboru smo
se kljub svojim ideološkim razlikam združili.

Za temi obtožbami in nezakonitimi procesi ter preKako ste zagovarjali odločitev, da v tej zadevi ne iskavami je zastraševanje zbornic in odvetnikov na
postavite odvetnikov?
sploh. Istanbulska odvetniška zbornica se temu zaNaša odločitev o nepostavitvi odvetnikov je poveza- straševanju odločno upira. Po prevzemu sodstva so v
na s pravnim postopkom. Ko naši odvetniki zaradi Turčiji edina sila, ki je preživela in ki brani pravo, odomejitev, ki jim jih je postavilo sodišče, svoje nalo- vetniki in odvetniške zbornice kot organizirana odvege niso več mogli opravljati, so zapustili sodno dvo- tniška združenja. Zato istanbulsko odvetniško zborrano zato, da bi ohranili dostojanstvo svojega pokli- nico napadajo politične sile. V odzivu na naše javca. Ker po postopku obdolženci morajo imeti zago- no izraženo stališče, da v nezakonitih postopkih ne
vornike, je sodišče od odvetniške zbornice zahteva- bomo sodelovali, so oblasti proti nam sprožile postolo, naj jih postavi. Vendar lahko odvetniška zbornica pek, v katerem za nas odgovorne zahtevajo do štiripo mehanizmu obvezne obrambe odvetnike posta- letne zaporne kazni.
vi šele takrat, ko si jih obdolženci sami ne izberejo.
Odvetniška zbornica je v pismu sodišču pojasnila to Žal so nekateri posamezniki med nami, ki so povezapravno situacijo. Sodišče je vztrajalo, da se odvetniki ni z oblastmi, od tožilstva in Ministrstva za pravosodje
morajo udeleževati narokov in opozorilo, da bo pro- zahtevali, naj nas odstavijo. Vendar se morajo zavedati predsedniku in članom upravnega odbora zborni- ti, da je tudi pri nas treba upoštevati domnevo nedolce sprožilo kazenski postožnosti. Pri tem je šlo za popek. Ministrstvo za pravo- Po prevzemu sodstva so v Turčiji edina skus udara proti legitimno izsodje je nato dalo soglasje
voljenemu upravnemu odboza začetek kazenske prei- sila, ki je preživela in ki brani pravo, ru. Zaskrbljujoče je, da se je
skave proti odvetnikom.
odvetniki in odvetniške zbornice kot Ministrstvo za pravosodje na
te pozive odzvalo s sprožitviNe glede na to je Vrhovno organizirana odvetniška združenja. jo postopkov proti nam.
sodišče že odločilo, da od- Zato istanbulsko odvetniško zbornico
Kako menite, da se bo ta
vetniška zbornica ne more
zadeva proti vam in upravpostaviti zagovornikov, če napadajo politične sile.
nemu odboru zbornice
ni nobene informacije ali
listin, iz katerih bi izhajalo, da je obdolženec preki- odvila v prihodnje?
nil pooblastilo svojemu zagovorniku ali da je ta sam Za predvidevanje, kako se bo to končalo, je potreben
prekinil sodelovanje z obdolžencem. V tem prime- političen, ne pravni čut. Cela zadeva in preiskave niso
ru neudeležba odvetnikov na narokih ni bila neka- zakonite, ampak politične, njihov cilj pa je zastraševakšno samovoljno dejanje, ampak legitimna in častna nje. Pri tem ni odločilno pravo, ampak politične sile,
zaščita klientovih pravic in tudi odvetniškega pokli- ki imajo trenutno vpliv na sodstvo. Take vrste zadev in
ca. Omenjeno odločbo Vrhovnega sodišča je odve- take preiskave, grožnje z zapornimi kaznimi in poskutniška zbornica priložila odgovoru, s katerim je za- si odstavitev ne morejo ogroziti naše dolžnosti in odvrnila zahtevo sodišča po postavitvi zagovornikov, ločenosti, da branimo pravo, vladavino prava, neodvisaj nobeden od obdolžencev ni umaknil pooblasti- snost sodstva, ugled našega poklica ter pravice in svola za svojega zagovornika in nobeden zagovornik ni boščine naših državljanov. Smo bojevniki pravice. Nosam odstopil od obrambe. Poleg tega smo v odgovo- bena naša težava ni pomembnejša in vrednejša kot naš
ru na grožnjo sodišča s kazenskim postopkom opo- boj za vladavino prava, demokracijo, pravice in svobozorili tudi na 15. člen Kodeksa odvetniške poklic- ščine. Za obrambo teh vrednot smo pripravljeni plačane etike, ki govori o »recipročnosti v razmerju do ti kakršnokoli ceno.
sodstva«. Poudarili smo, da sodišče nima nikakršne
pravne podlage, da odvetniško zbornico sili v ravna- Naša drža in odločenost ter podpora turškega prebinje, ki je v nasprotju z zakonodajo in pravom. Pri ta- valstva, iz Evrope in sveta, so pomembni. Podpora odkem dejanju gre za izsiljevanje po 107. členu turške- vetnikov in odvetniških zbornic ter tudi Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE) je neprecenljiva in
ga Kazenskega zakonika.
nam zelo veliko pomeni. Odvetniki na naši strani na
Ali vas je v Turčiji kdo podprl v vaših prizadeva- drugem naroku 7. januarja 2014 bi samo okrepili našo
njih? Ali za pregonom stoji nekaj drugega? Ka- moč. Te protipravne napade bi bilo treba zabeležiti v
kšen je bil odziv (če sploh kakšen) na izjavo za poročilih o napredku Evropske unije in v resolucijavnost zbornice glede njenega boja proti tiraniji jah Evropskega parlamenta, pri čemer bi imela lahko
CCBE ključno vlogo.
in za neodvisnost sodstva?
Različne odvetniške zbornice in posamezni odvetniki
iz vse Turčije so nam izrazili zelo veliko podporo. Po- Kot je dejal eden naših pesnikov: »Čisto na koncu zgodobno podporo smo dobili tudi od nevladnih organi- dovine imajo zadnjo besedo uporniki.« Zadnja beseda
zacij in javnosti. Našega izrednega občnega zbora, ki še ni bila izrečena.
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Nagrada za človekove pravice CCBE
Zakaj je dobro imeti nagrado za človekove pravice Sveta
evropskih odvetniških zbornic (Council of Bars and Law Societies of Europe – CCBE) za evropske odvetnike?
Na mednarodni ravni obstajajo številne nagrade za človekove pravice,
vendar jih je le peščica namenjena odvetnikom. Še več, trenutno ni nagrade za človekove pravice, s katero bi posebej počastili delo evropskih odvetnikov. Cilj CCBE je izkazati čast odličnim odvetnikom in odvetnicam
oziroma odvetniškim združenjem, ki so se temeljnim vrednotam postavili v bran z izrazito zavzetostjo in požrtvovalnostjo. Je prav tako učinkovito sredstvo za ozaveščanje o temeljnih vrednotah pravniškega poklica.
Kaj je nagrada za človekove pravice CCBE?
Nagrado, ki bo praviloma podeljena vsako leto, tvori potrdilo CCBE,
prava nagrada pa se skriva v javnem priznanju za delo izbranega odvetnika oziroma izbrane odvetnice ali odvetniške organizacije. Potrdilo bo nagrajencu uradno izročil predsednik CCBE na plenarni seji
tega organa. Ob prevzemu nagrade bo CCBE nagrajencu pokrila stroške prevoza in nastanitve.
Kdo je lahko prejemnik nagrade za človekove pravice CCBE?
Nagrada CCBE se podeli odvetniku oziroma odvetnici ali odvetniški organizaciji, ki je s svojim delom izkazal oziroma izkazala zavzemanje za
najvišje vrednote v svojem profesionalnem in zasebnem življenju na področju človekovih pravic. Področje človekovih pravic je treba razumeti v
kar najširšem pomenu (tudi tako, da je lahko nagrada podeljena odvetniku oziroma odvetnici, ki je bila sama žrtev kršitev človekovih pravic).
Postopek nominiranja kandidatov za nagrado za človekove
pravice CCBE
Kandidata za nagrado predlagajo odvetniške zbornice in združenja, ki
so članice ali opazovalke CCBE.

Odbor CCBE za človekove pravice obravnava nominirane kandidate
in svoj predlog poda stalnemu odboru. Odločitev o podelitvi nagrade
kandidatu sprejme stalni odbor CCBE.
Svet evropskih odvetniških zbornic nagrado za človekove pravice
podeljuje od leta 2007:
• leta 2012 je bila podeljena Pavlu Sapelku kot priznanje za njegov
neomajen boj za človekove pravice v Belorusiji,
• leta 2011 je bila podeljena Abderrazaku Kilaniju kot predsedniku Odvetniške zbornice Tunizije za njegovo zavzemanje in zavzemanje zbornice, ki jo je vodil, za človekove pravice, še zlasti med
jasminovo revolucijo v letih 2010–2011,
• leta 2010 je bila podeljena mehiškima odvetnikoma Davidu Peñi
Rodríguezu in Karli Micheel Salas Ramírez, članoma Nacionalnega združenja demokratičnih odvetnikov (ANAD). David Peña
Rodríguez in Karla Micheel Salas Ramírez sta zastopala družine žrtev
nepreiskanih umorov žensk v zadevi Campo Algodonero, znani tudi
kot umori žensk iz Ciudad Juárez,
• leta 2009 je bila podeljena posmrtno umorjenemu ruskemu odvetniku Stanislavu Markelovu,
• leta 2008 je bila podeljena znamenitemu kitajskemu odvetniku
Liju Hepingu in skupini španskih odvetnikov, ki so zastopali
obdolžence in žrtve iz bombnega napada na madridski železniški
postaji 11. marca 2004,
• leta 2007 pa odvetniški organizaciji Odvetniki brez meja (Avocats Sans Frontières – ASF).
Vir CCBE. Prevod Dean Zagorac.

vabi na tradicionalni spomladanski simpozij

XII. DNEVI CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PR AVA
Portorož, Grand hotel Bernardin, 10. in 11. april 2014

ČETRTEK, 10. APRIL 2014

PETEK, 11. APRIL 2014

1. sekcija (9.45–12.35)
AKTUALNA VPRAŠANJA INTELEKTUALNE LASTNINE, vodja doc. dr. Klemen Podobnik
■
■
■
■

Individualnost avtorskega dela, doc. dr. Klemen Podobnik
Pravno varstvo podatkovnih baz, mag. Jure Levovnik
Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, predavatelj bo javljen naknadno
Izčrpanje pravic v fizičnem in digitalnem okolju, dr. Matija Damjan

2. sekcija (14.00–16.00)
RAZMERJA MED ETAŽNIMI LASTNIKI, vodja prof. dr. Miha Juhart
■ Rezervni sklad, prof. dr. Miha Juhart
■ Nastopanje skupnosti etažnih lastnikov v sodnih postopkih, dr. Anita Dolinšek
■ Skupnost lastnikov enostanovanjskih hiš v strnjenih soseskah, doc. dr. Ana Vlahek

Okrogla miza (16.20–18.00) SPREGLED PRAVNE OSEBNOSTI
■ moderator prof. dr. Lojze Ude
■ uvodna govornica dr. Vida Mayr

INFORMACIJE IN PRIJAVE

3. sekcija (9.00–11.45)
AVTOMOBILSKA ŠKODA IN ZAVAROVANJE, vodja prof. dr. Damjan Možina

■ Povrnitev premoženjske škode na avtomobilu, prof. dr. Damjan Možina
■ Odprava avtomobilske škode v zavarovalni praksi, Vekoslav Kamnikar
■ (Ne)dopustnost ugovora, da je za nesrečo izključno odgovoren le en voznik
(člen 154/4 OZ), Tomaž Pavčnik
■ ZOZP, evropska zavarovalniška direktiva ter slovenski predhodni vprašanji za
Sodišče EU, dr. Luigi Varanelli

4. sekcija (12.00–14.00)
STROŠKI POSTOPKA, vodja prof. dr. Aleš Galič

■ Odvetniška tarifa, prof. dr. Aleš Galič
■ Problematika povrnitve stroškov v novejši sodni praksi, dr. Vesna Bergant Rakočević
■ Nekateri novejši instituti glede odmere in povrnitve stroškov – izboljšanje
dostopa do sodišča ali privatizacija brezplačne pravne pomoči?, doc. dr. Jerca
Kramberger Škerl

Ob prijavi na simpozij vam omogočamo nakup naslednjih knjig GV Založbe s posebnim

Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana, popustom. Naročene knjige boste plačali po predračunu, prejeli pa jih boste na simpoziju ob
registraciji udeležencev.
telefon.: 01/42 03 119, faks: 01/42 03 120, e-pošta: ipp.pf@pf.uni-lj.si.
• Civilno pravo 2 (dr. Vesna Rijavec, dr. Marko Brus, dr. Tomaž Keresteš, dr. Andrej
Dodatne informacije o programu in prijavnica so dostopne na spletnih straneh inštituta:
Ekart (ur.), Mitja Pukšič (stv. kaz.), 2012, 1146 strani) po ceni 60,00 EUR
www.ipp-pf.si. Prijave sprejemamo do 4. aprila 2014.

(redna cena znaša 80,00 EUR, oboje z DDV);
 Naročamo
izvodov
Kotizacija (z vključenim DDV) znaša 305,00 EUR; samo za prvi dan: 190,00 EUR; samo za
• Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora,
drugi dan: 160,00 EUR. Poravnali jo boste na podlagi prejetega računa, po izvedbi simpozija.
Zakon o prostorskem načrtovanju s komentarjem (Janez Breznik,
Za zgodnjo prijavo (do 14. marca) priznamo 10% popust. Popust na večje število
mag. Mojca Štritof Brus (red.) in drugi, 2010, 914 strani) po ceni 130,00 EUR
udeležencev: 3 in več udeležencev: 10% popust, 6 in več udeležencev: 15% popust.
(redna cena znaša 272,00 EUR, oboje z DDV);
Za podiplomske študente prava je polna kotizacija 120 EUR; za en dan 100 EUR. Kotizacija
 Naročamo
izvodov
vključuje gradivo, kavo in vodo med krajšimi odmori ter za dvodnevne udeležence večerjo
• Nepremičninsko pravo 2 (dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur, 2012,
na družabnem srečanju. Nastanitev si udeleženci uredijo sami. Hoteli Bernardin pri ceni
1128 strani) po ceni 50,00 EUR (redna cena znaša 64,00 EUR, oboje z DDV).
nočitve udeležencem ob zgodnji prijavi nudijo 11% popust.
 Naročamo
izvodov

Medijska
sponzorja

KOTIZACIJA
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Aleš Velkaverh,

odvetnik v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh iz Kopra

Svoboda pri izbiri prava ni neomejena
C-184/12 United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV proti
Navigation Maritime Bulgare (NMB), 17. oktober 2013
V pogodbenem pravu velja načelo avtonomije volje tudi na področju izbire prava, ki naj se uporabi.
Stranki sta načeloma prosti pri določitvi prava, po katerem naj sodišče v primeru spora presoja njuno
pogodbeno razmerje. Vendar avtonomija strank ni absolutna, saj ima sodišče v določenih primerih
možnost, da namesto izbranega prava uveljavi prisilna (kogentna) pravila domačega prava. Tak primer
je obravnavalo Sodišče EU v zadevi Unamar proti NMB in pri tem opozorilo, da nacionalna sodišča ne
smejo preširoko izkoriščati teh možnosti.
Belgijska družba United Antwerp Maritime Agencies
(Unamar) je leta 2005 z bolgarsko družbo Navigation Maritime Bulgare (NMB) sklenila pogodbo o trgovskem zastopanju, na podlagi katere je družba Unamar
za NMB opravljala storitve zastopanja v zvezi z linijskim pomorskim kontejnerskim prevozom. V pogodbi
sta bili dogovorjeni uporaba bolgarskega prava in pristojnost arbitraže v Sofiji (Bolgarija).
V letu 2009 družba NMB ni več privolila v podaljševanje pogodbenega razmerja, kar je po presoji družbe Unamar pomenilo protipravno prenehanje pogodbe, zato je s tožbo pred belgijskim sodiščem zahtevala
plačilo več nadomestil v skupnem znesku 849.557,05
evrov in plačilo prevoznine v znesku 327.207,87
evrov. V postopku je moralo sodišče najprej rešiti
vprašanje pristojnosti (glede na arbitražno klavzulo
v pogodbi) in uporabe prava, saj je družba Unamar
zahtevke utemeljevala na pravilih belgijskega zakona, čeprav je pogodba vsebovala klavzulo o uporabi
bolgarskega prava.
Kasacijsko sodišče je pri odločanju na tretji stopnji postopek prekinilo in zadevo predložilo Sodišču EU. Pri
tem ni postavilo vprašanja glede pristojnosti (dopustnost odločanja belgijskega sodišča), pač pa se je osredotočilo samo na vprašanje prava, ki se uporabi. Sodišče EU je tako vprašalo, ali lahko glede na prisilno naravo pravil, ki urejajo trgovsko zastopanje v belgijskem
pravu, v skladu z Rimsko konvencijo zavrne uporabo
pogodbeno dogovorjenega bolgarskega prava.

Prisilne določbe nacionalnega prava
Rimska konvencija iz leta 1980 ureja uporabo prava
v pogodbenih obligacijskih razmerjih. Konvencija ne
velja več, saj jo je leta 2008 nadomestila Uredba Rim
I,1 vendar se še uporablja za pogodbe, sklenjene pred
17. decembrom 2009 (28. člen Uredbe Rim I). Tako
Rimska konvencija kot Uredba Rim I vsebujeta pravilo, po katerem lahko stranke v obligacijskih razmerij
svobodno izberejo pravo, ki se za to razmerje uporabi
(3. člen Rimske konvencije in Uredbe Rim I).
1
2
3
4
5
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Od izbranega prava pa lahko sodišče, ki odloča o sporu, odstopi zaradi uveljavitve prisilnih določb nacionalnega prava (lex fori). Prav v zvezi s pogodbo o trgovskem zastopanju je Sodišče EU v zadevi Ingmar2
že odločilo, da so pravila glede pogodbe o trgovskem
zastopanju, ki jih ureja Direktiva št. 86/653,3 prisilna
pravila prava EU, zato se naročitelj s sedežem v tretji
državi ne more izogniti uporabi teh določb s klavzulo o izbiri prava.
Toda obravnavana zadeva je bistveno drugačna od zadeve Ingmar. V zadevi Ingmar sta pogodbeni stranki s
klavzulo o izbiri prava določili uporabo prava tretje države (nečlanice) in s tem izključili uporabo prava, ki je
implementiralo prisilna pravila iz Direktive št. 86/653.
V obravnavani zadevi pa sta pogodbeni stranki izbrali
pravo druge države članice EU (Bolgarije), torej pravo, ki je implementiralo Direktivo št. 86/653. Kljub
temu je imela tožeča stranka (družba Unamar) očiten
interes za uporabo pravil belgijskega prava, saj je belgijski zakon trgovskim zastopnikom podelil več pravic,
kot so jih predvidevali minimalni standardi Direktive
št. 86/653 in bolgarsko pravo, ki je implementiralo le
minimalne standarde.
Pri presoji vprašanja, ali so lahko prisilna pravila v smislu Rimske konvencije tudi določbe nacionalnega prava, s katerimi se določi več pravic, kot jih zahteva direktiva EU,4 pa je po mnenju Sodišča EU potrebna večja previdnost. Neomejena možnost sklicevanja nacionalnih sodišč na domača prisilna pravila bi lahko namreč ogrozila načelo svobodne izbire prava, zaradi česar je treba ozko razlagati dopustnost odstopa od izbranega prava. Kot prisilne določbe je zato mogoče opredeliti samo tiste določbe, ki so tako bistvenega pomena za zaščito politične, socialne ali gospodarske ureditve države, da je zaradi tega država predpisala obvezno
uporabo za vse osebe in vsa pravna razmerja na njenem območju.5
Nacionalno sodišče bo zato moralo ugotoviti, ali prisilna pravila belgijskega prava, ki naj bi izpodrinila izbrano bolgarsko pravo, izpolnjujejo te kriterije, torej

Uredba (ES) št. 593/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o pravu, ki se uporablja za pogodbena obligacijska razmerja (Rim I).
Zadeva C-381/98, Ingmar, 9. november 2000, ZOdl., str. I-9305.
Direktiva Sveta (EGS) št. 86/653 z dne 18. decembra 1986 o usklajevanju zakonodaje držav članic o samozaposlenih trgovskih zastopnikih.
Za tak način implementacije direktive (z zagotovitvijo več pravic) se uporablja izraz gold-plating.
Pri tem se je Sodišče EU sklicevalo na sodbo v združenih zadevah C-369/96 in C-376/96, Arblade in drugi, 23. november 1999, ZOdl., str. I-8453.
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ali je ob upoštevanju narave in namena teh prisilnih
določb mogoč sklep, da je bilo za belgijskega zakonodajalca bistvenega pomena, da se trgovskim zastopnikom zagotovi pravice, ki presegajo varstvo iz Direktive št. 86/653.

Sklep
Kot se pogosto zgodi v praksi Sodišča EU, sodba ne
daje povsem dokončnega odgovora na postavljeno
vprašanje. Po eni strani namreč Sodišče EU ni izključilo možnosti, da sodišče višje nacionalne standarde,
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ki presegajo minimalno varstvo direktive, opredeli za
prisilna (kogentna) pravila, ki dopuščajo odstop od
izbranega prava, po drugi strani pa je izpostavilo, da
je treba te primere razlagati ozko in ugotoviti, ali so
bila za nacionalnega zakonodajalca ta pravila res bistvenega pomena.6 Kljub temu bo sodba lahko usmeritev za razlago, in to tudi za primere, za katere velja
Uredba Rim I, saj ta na podoben način omejuje možnost odstopa od izbranega prava zaradi uveljavitve
prisilnih določb nacionalnega prava sodišča, ki odloča o zadevi.7

6

Po mnenju Sodišča EU bi lahko šlo za tak primer, če bi bilo ugotovljeno, da je nacionalni zakonodajalec razširil minimalne standarde varstva iz direktive zaradi posebnega pomena, ki ga ima ta kategorija oseb (trgovski zastopniki) v določeni državi članici.
V 9. členu Uredbe Rim I so opredeljene prisilne določbe: »Prevladujoče obvezne določbe so določbe, katerih upoštevanje je po mnenju države bistvenega pomena
za zaščito njenih javnih interesov, kot je na primer njena politična, socialna ali gospodarska ureditev, in sicer do take mere, da se te določbe uporabljajo za vse primere, ki
sodijo na njihovo področje uporabe, ne glede na to, katero pravo se sicer uporablja za pogodbo na podlagi te uredbe.«

7

dr. Karlo Primožič,
odvetnik v Gorici (Italija)

Novi Kodeks o odvetniški etiki
Novi Zakon o odvetniškem poklicu št. 247, ki je bil sprejet 31. decembra 2012,1 v 3. členu predvideva,
da je odvetnik pri opravljanju poklica dolžan spoštovati načela, ki jih vsebuje Kodeks o odvetniški etiki.
Kodeks izda in periodično posodablja Državni odvetniški svet (črka (d) prvega odstavka 35. člena in
peti odstavek 65. člena Zakona o odvetniškem poklicu).
Prvi Kodeks o odvetniški etiki je bil napisan šele leta
1997, medtem ko je prve skromne določbe o etiki
vseboval že Zakon o odvetništvu iz leta 1933, in sicer v 12. in 38. členu. Te določbe so, med vrsticami, dajale Državnemu odvetniškemu svetu le pravico uporabljati sankcije, ne pa pravice določiti pravila, ki bi bila obvezujoča. S časom pa je Vrhovno
sodišče (prva sodba je bila izrečena leta 2002) priznalo, da na podlagi omenjenih določb Državnemu
odvetniškemu svetu pripada pravica, da sam določi
pravno obvezujoča pravila. Ta pravica je bila nazadnje izrecno priznana v novem Zakonu o odvetniškem poklicu.
Državni odvetniški svet (sestavljajo ga predstavniki
sveta 165 odvetniških zbornic) je, sklicujoč se na reformo Zakona o odvetništvu, na izrednem zasedanju
v Rimu 31. januarja 2014 odobril novi Kodeks
o odvetniški etiki. Pripravila ga je komisija, ki je
pri Državnem odvetniškem svetu zadolžena za področje poklicne etike, ob upoštevanju pripomb odvetniških zbornic.
Ob predstavitvi novega kodeksa je predsednik Državnega odvetniškega sveta Guido Alpa (avtor številnih
1
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publikacij s področja prava) izjavil, da je »kodeks moderen in ažuriran ter da predstavlja odvetnika novega
tisočletja v službi državljanov, podjetij in drugih vmesnih organizmov, s svojimi znanji, pravno pomočjo in
predvsem svetovanjem«.
V kodeksu so postavljeni naslednji cilji: poudariti vlogo odvetnika kot varuha ustavne pravice do obrambe,
ovrednotiti njegovo socialno varstveno funkcijo, ščititi
samostojnost in neodvisnost odvetnika ter jamčiti za
spoštovanje načela zakonitosti.
Novi kodeks upošteva načela pravil poklicne etike, ki
so v sedmih poglavjih zelo podrobno in izčrpno določena:
– I. poglavje – Splošna načela (členi 1−22),
– II. poglavje – Odnos do stranke (členi 23−37),
– III. poglavje – Odnos do kolegov (členi 38-45),
– IV. poglavje – Dolžnosti odvetnika v sodnem postopku (členi 46-62),
– V. poglavje – Odnos do tretjih oseb in do nasprotnih strank (členi 63−68),
– VI. poglavje – Odnos do odvetniških inštitucij
(členi 69-72),
– VII. poglavje – Končne določbe (73. člen).

Primožič, K.: Po 80 letih nov Zakon o odvetniškem poklicu, Odvetnik, št. 3(61) – julij 2013, str. 43.
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Sodna praksa Sodišča EU / Italija

Novost sta tipizacija dejanj, ki so disciplinsko
relevantna, in navedba sankcij ob upoštevanju
oteževalnih in olajševalnih mehanizmov, sodne
prakse in zakonov.
Odvetnik se mora izogibati interesnim konfliktom s
stranko, zagotavljati mora kakovostne storitve, se nenehno izobraževati, se zavarovati in plačevati davčne
ter socialne dajatve. Da bi bilo zagotovljeno načelo zakonitosti, kodeks za vsako kršitev predvideva tipizacijo
ravnanja in izrecno navede sankcije, ki naj se uporabijo.
Vsebuje tudi dve povsem novi poglavji, in sicer:
– Dolžnosti odvetnika v sodnem postopku – poglavje vsebuje pravila, ki naj jih odvetnik spoštuje
v odnosu do sodnika in do drugih udeležencev v
sodnem procesu,
– Odnosi z odvetniškimi inštitucijami.

Splošna načela (I. poglavje)
Zelo pomembni so predpisi o sankcijah, ki se precej
razlikujejo od predpisov v prejšnjem kodeksu.
Člen 22 predvideva naslednje disciplinske
sankcije:
a) opozorilo: kršitelja se opozori, da njegovo vedenje
ni v skladu z etičnimi in zakonskimi pravili in da naj
ga ne ponavlja več. Pristojni organ izreče opozorilo,
kadar očitano dejanje ne pomeni hude kršitve in se
lahko predvideva, da ga kršitelj ne bo ponovil;
b) opomin: formalna graja se uporabi, ko so teža prekrška, stopnja odgovornosti in prejšnje kršitve obdolženega ter njegovo obnašanje po dejanju takšni,
da se lahko predvideva, da kršitve ne bo ponovil;
c) suspenz: začasna prepoved opravljanja poklica od
dveh mesecev do petih let se uporabi, ko gre za
hujšo kršitev in večjo odgovornost ter kadar ne obstajajo pogoji za izrek zgolj opomina;
č) izbris: dokončen izbris s seznama odvetnikov, ki
onemogoča vpis v katerikoli drug seznam, razen
če to zakon izrecno dovoljuje. To je mogoče, ker
kodeks upošteva načelo tipizacije disciplinskih prekrškov in zanje izrečenih sankcij. Izbris se uporabi
za zelo hude kršitve, ki ne dopuščajo, da bi bil kršitelj še naprej vpisan v seznam. Predpisi nadalje
predvidevajo, da se v najhujših primerih navedene
sankcije, z izjemo izbrisa, lahko stopnjujejo ali tudi
zmanjšajo.
Novi kodeks tako omogoča, da je odvetnik vnaprej
seznanjen z ravnanji, ki pomenijo disciplinske
kršitve, in s sankcijami zanje.
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predvidenih v II., III., IV., V. in VI. poglavju kodeksa,
za posledico disciplinski postopek.
Seveda kodeks predvideva tudi organe, pristojne za izrekanje sankcij in določanje pravil postopka.
V nadaljevanju pa navajam še nekatera pomembnejša
splošna načela, ki jih besedilo kodeksa formulira na
novo, upoštevajoč kriterije novega Zakona o odvetniškem poklicu.
Člen 17 vsebuje splošna pravila o informaciji
glede opravljanja poklicne dejavnosti. Odvetniku je dovoljena informacija o dejavnosti, ki jo opravlja, o organizaciji in strukturi pisarne, o morebitnih
specializacijah, znanstvenih in poklicnih naslovih. Za
informiranje lahko uporabi katerokoli sredstvo, tudi
internet, mora pa biti transparentna, resnična, korektna, nezavajajoča, neobrekljiva in netekmovalna.
V vsakem primeru morajo informacije vsebovati tudi
naravo in meje poklicne obveznosti. O obliki in vsebini informiranja je treba predhodno obvestiti odvetniško zbornico, v katero je odvetnik vpisan.
Člen 18 navaja dolžnosti v razmerju do organov
javnega obveščanja (medijev), kar je tudi v Sloveniji zelo aktualno. Določba predpisuje, da se mora
odvetnik ravnati po kriterijih »razsodnosti« in »preudarnosti«, ob upoštevanju diskretnosti in previdnosti. Odvetnik lahko posreduje medijem informacije o
tekoči preiskavi, ki niso tajne, če stranka v to privoli
in če je to v njeno korist

Sklep
Novi kodeks in tudi leto dni star Zakon o odvetniškem
poklicu (prvi sega v leto 1933, pozneje pa je bil nekajkrat le skromno noveliran) sta sad prizadevanj Državnega odvetniškega sveta in številnih odvetniških združenj (naj omenim zgolj združenje Organismo Unitario
della Avvocatura – OUA), da se ovrednoti vloga odvetnikov, ki je bila zadnja leta predmet omalovaževanja in pod pritiskom različnih lobijev. Slednji hočejo
omejiti vlogo odvetnikov na škodo predvsem tistega
dela družbe, ki je najbolj potreben varstva svojih vedno bolj ogroženih pravic.
Novi kodeks tako prinaša novosti zlasti v zvezi s tipizacijo ravnanj, kar je najprej sad dolgoletne prakse disciplinskih komisij pri odvetniških zbornicah,
potem komisije pri Državnem odvetniškem svetu in
nato, na zadnji stopnji, Vrhovnega sodišča. Nudi večjo možnost, da se odvetniki poleg svojih pravic bolje zavedamo tudi odgovorne vloge, ki jo imamo v
družbi.

Člen 20 predvideva, da so kršitve dolžnosti (členi 1-19) disciplinski prekršek, ki ima v primerih,
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Iz dela upravnega odbora OZS
Seja, 12. november 2013
1. Denarno kaznovanje odvetnice iz Maribora
kot zagovornice zaradi zahteve za izločitev
po 6. točki prvega odstavka 39. člena ZKP

Odvetnica je Odvetniško zbornico Slovenije (OZS)
zaprosila za stališče glede ravnanja razpravljajoče sodnice, ki je zaradi predloga za njeno izločitev odvetnici
izrekla denarno kazen v višini 500 evrov, saj naj bi ravnanje odvetnice očitno merilo na zavlačevanje kazenskega postopka. Odvetnica pojasnjuje, da je predlog
za izločitev podala iz razloga prekoračitve instrukcijske maksime, kar je v predlogu tudi natančno obrazložila. Meni, da če se kaznovanje zagovornikov dopusti
na tak način, institut možnosti izločitve sodnika zaradi
vtisa pristranskosti izgubi svoj pomen, hkrati pa se posega tudi v neodvisnost in samostojnost odvetništva.
V opisanem primeru nikakor ni mogoče govoriti o
kakršnikoli zlorabi procesnih pravic zagovornice, ampak je šlo za povsem legitimno in utemeljeno uporabo
pravno dovoljenega sredstva v skladu z Zakonom o kazenskem postopku (ZKP). Uporaba dovoljenih pravnih sredstev, četudi neutemeljenih, ne more biti podlaga za disciplinsko kaznovanje procesnega subjekta.
Odvetnica navaja še, da namerava v zvezi z denarnim
kaznovanjem sprožiti ustrezni postopek pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP).
Ker po navedbah članov upravnega odbora primer ni
osamljen (poleg kaznovanja sodišča uporabljajo tudi
sodne takse za zavlačevanje v sodnih postopkih po 33.
členu Zakona o sodnih taksah) in ker gre za problem
sistemske narave, se predlaga, da bi na težave opozorili Vrhovno sodišče in Sodni svet.
OZS opozori predsednika Vrhovnega sodiSklep:	
šča in Sodni svet na problematično prakso

Seja, 10. november 2013
Policijske preiskave odvetniških pisarn

Sklepi:
1. Vse odvetnike se seznani z dogajanjem v zvezi
s preiskavami odvetniških pisarn, domovanj in
osebnih avtomobilov s strani policije s predlogom, da v primeru nezakonitih preiskav izkoristijo vsa pravna sredstva.
2. Pred izvedbo preiskav naj OZS zahteva od organov pregona pošiljanje odredb za preiskavo na
zbornico. Če iz odredbe izhaja, da je osumljenec
stranka preiskovanega odvetnika, OZS zavrne
udeležbo svojega predstavnika pri preiskavi.
3. Vrhovno sodišče (v vednost Ministrstvu za pravosodje) se obvesti, da OZS zaradi varovanja človekovih pravic in zaradi preprečitve nastanka škode
v takih preiskavah ne bo sodelovala.

izrekanja denarnih kazni/taks odvetnikom
kot pooblaščencem oziroma zagovornikom
ter tudi na stališče ESČP. Odvetnico se seznani z dopisom in se ga objavi na spletni
strani OZS.1
2. Pregled sodnih spisov s strani odvetniških
pripravnikov

Odvetnik iz Kranja je prek območnega zbora odvetnikov Kranj OZS obvestil, da je na Okrožnem sodišču v
Ljubljani dano interno navodilo, da odvetniškim pripravnikom ni dovoljen vpogled v spis v zadevah, v katerih nimajo pravice do zastopanja. Do podobnih težav je na posameznih sodiščih prihajalo že v letu 2002
in takrat je upravni odbor OZS zavzel stališče, da taka
praksa ni sprejemljiva.
Za omejevanje vpogleda v sodne spise odvetniškim
pripravnikom ni pravne podlage. V 47. členu Zakona
o odvetništvu (ZOdv) je določeno, da mora odvetnik
skrbeti za poklicno izobraževanje svojega pripravnika
in mu omogočiti, da se vsestransko usposablja za samostojno opravljanje odvetniškega poklica. Odvetniški pripravnik seveda ne sme samostojno in v svojem
imenu opravljati odvetniškega poklica, prav tako so v
področnih procesnih zakonih predvidene omejitve pri
zastopanju v nekaterih zadevah oziroma pred nekaterimi sodišči. Vendar to ne pomeni, da se odvetniški kandidat kot zaposlen pri odvetniku ali odvetniški družbi ne sme seznaniti s tako zadevo, kar mu je zagotovo omogočeno tudi v okviru odvetniške pisarne. Pripravnikom se z neutemeljenim omejevanjem vpogleda v sodne spise onemogoča kakovostno opravljanje
njihovega dela in s tem otežuje delo celotne odvetniške pisarne.

4. OZS nadaljuje z začetimi ukrepi za preprečitev
preiskav odvetniških pisarn z namenom pridobitve dokazov o strankah. Zbornica pridobi ekspertno mnenje o opisani problematiki.
5. Pripombam k predlaganim spremembam Zakona
o kazenskem postopku (ZKP) se doda predlog
vključitve ustreznih kavtel glede preiskave odvet
niških pisarn.

Seja, 14. januar 2014
Ustavna pritožba in pobuda za presojo
ustavnosti ZKP

Zaradi zaščite pravic odvetniških strank in zaradi obrambe načela zaupnosti med odvetnikom in
stranko je bil sprejet sklep, da se v zvezi s policijskimi preiskavami odvetniških pisarn vloži tako ustavna pritožba kot tudi pobuda za presojo ustavnosti
ZKP.

1

V odgovoru, v katerem se predsednik Vrhovnega sodišča ne opredeljuje do konkretnega primera, temveč piše o problemu sistemske narave, navaja, da mora biti
odnos med sodnikom in odvetnikom sodelovalen, poklicno korekten in dostojen, ter opisuje vlogo sodnika pri doslednem izvajanju in spoštovanju zakonskih določb, ki
utemeljujejo racionalno in ekonomično vodenje postopka.
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Sklep: Odvetniku se odgovori, da zavrnitev vpogleda in kopiranja spisa odvetniškim pripravnikom pomeni nedovoljeno omejevanje usposabljanja in dela odvetniških pripravnikov ter
oteževanje dela odvetnikov oziroma odvetniških družb in neenako obravnavanje pripravnikov (sodniških, tožilskih in odvetniških). Kršena pa je tudi pravica do izobraževanja odvetniških pripravnikov in omejena pravica do
obrambe. Stališče OZS se posreduje tudi Vrhovnemu sodišču in Sodnemu svetu.2

OZS je odgovor prejela od vseh treh naslovnikov. Vrhovno državno tožilstvo jo je obvestilo, da so na podlagi zaznave sumov kaznivega dejanja neznanega storilca že začeli ustrezne postopke, ki tečejo pred pristojnim državnim tožilstvom. Tudi Informacijski pooblaščenec je odgovoril, da je bil v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljen sum storitve kaznivega dejanja
zlorabe osebnih podatkov, zaradi česar je pooblaščenec
podal kazensko ovadbo zoper več storilcev.

Seja, 14. januar 2014

5. Mnenje v zvezi z dopustnostjo zastopanja
s strani vrhovnega sodnika kot pooblaščenca
tožene stranke pred sodiščem prve stopnje

3. Predlog odvetnice iz Kranja za mnenje
glede zastopanja po 16. členu ZOdv pri ex
offo zagovorniku

Odvetnica iz Kranja je na OZS naslovila predlog za
mnenje glede zastopanja po 16. členu ZOdv pri ex
offo zagovorniku. Njihovi odvetniški pisarni namreč
na Okrožnem sodišču v Kranju v zadnjem času onemogočajo zastopanje oziroma substitucijo po odvetnikih v okviru pisarne v primerih, ko je sodišče enega
izmed odvetnikov iz pisarne postavilo kot zagovornika po uradni dolžnosti, in to kljub morebitnemu pisnemu substitucijskemu pooblastilu. Zato sprašujejo,
ali je dovoljena substitucija odvetnika, postavljenega
po uradni dolžnosti, po drugem odvetniku, zaposlenem v isti odvetniški družbi (d.o.o.)? Ali je za to potrebno pisno substitucijsko pooblastilo?
Sklep: OZS dopis posreduje Vrhovnemu sodišču, v
katerem ga obvesti o problematiki in ga opozori na 16. člen ZOdv. Če so odvetniki člani iste odvetniške družbe oziroma odvetniške
pisarne, gre za zakonito substitucijo, drugačno stališče pomeni omejevanje pravice dostopa do sodišča.3
4. Medijska objava izvlečkov pogovora,
posnetega s tajnimi policijskimi ukrepi

Oktobra 2010 je bil v sredstvih javnega obveščanja
objavljen članek, za katerega so novinarji kot podlago
uporabili izvlečke pogovora, posnetega s tajnimi policijskimi ukrepi.
OZS je pismo posredovala Vrhovnemu državnemu
tožilstvu RS, Vrhovnemu sodišču in Informacijskemu
pooblaščencu, v katerem je izrazila zaskrbljenost nad
objavo izvlečkov pogovora, posnetega s tajnimi policijskimi ukrepi, in predlagala, da v okviru svojih pristojnosti ugotovijo, na kakšen način so tajni podatki
prišli do novinarjev, ter sprožijo postopke in ukrepe
za odpravo nepravilnosti.

Seja, 11. februar 2014

Odvetnica iz Ajdovščine se je na OZS obrnila s prošnjo
za mnenje, ali je zastopanje po vrhovnem sodniku kot
pooblaščencu tožene stranke pred sodiščem prve stopnje dopustno? Kot navaja, se vrhovni sodnik na vlogah sicer ne podpisuje, se pa obravnav udeležuje kot pooblaščenec tožene stranke. Odvetnica ocenjuje, da gre
v konkretnem primeru za nedopusten pritisk na sodišče prve stopnje, za zlorabo sodniške funkcije ter kršitev moralnih in etičnih norm, h katerim je vrhovni sodnik zavezan ne zgolj pri opravljanju svojega poklica,
temveč tudi v vsakdanjem življenju na splošno.
Zakon o sodniški službi (ZSS) v 37. členu določa, da
se mora sodnik vselej vesti tako, da varuje nepristranskost in neodvisnost sojenja, sodniški ugled in samostojnost sodne oblasti, v 42. členu pa še, da sodnik ne
sme sprejeti nobene zaposlitve ali dela, ki bi ga oviralo pri opravljanju službe ali nasprotovalo ugledu sodniške službe oziroma vzbujalo vtis, da pri opravljanju
svoje službe ni nepristranski. Glede na to bi zastopanje stranke pred sodiščem prve stopnje lahko pomenijo kršitev 37. in 42. člena ZSS, saj lahko vzbuja vtis
nepristranskosti in neodvisnosti sojenja, v končni fazi
pa bi v zadevi lahko prišlo tudi do presoje pred Vrhovnim sodiščem v primeru koriščenja izrednih pravnih
sredstev. Zato zastopanje vrhovnega sodnika kot pooblaščenca tožene stranke pred sodiščem prve stopnje
ni primerno, četudi sodnik svoje sodniške funkcije v
konkretnem postopku ni izpostavljal.
Člani upravnega odbora OZS menijo, da dejstvo, da
gre v konkretnem primeru za zastopanje sorodnika vrhovnega sodnika, ni bistveno.
Sklep:	Odvetnico iz Ajdovščine se seznani s stališčem upravnega odbora, da zastopanje vrhovnega sodnika kot pooblaščenca tožene stranke pred sodiščem prve stopnje ni primerno.
Pripravila: Kristina Knop Razoršek, strokovna
sodelavka OZS

2

Evidenčni oddelek Vrhovnega sodišča RS je 9. decembra 2013 na podlagi dopisa OZS in dopisa odvetniške pisarne iz Ljubljane odgovoril na opozorila v zvezi z omejevanjem pregleda spisov s strani odvetniških pripravnikov in navedel, da se po njihovem mnenju lahko dovoli vpogled v spis tudi odvetniškemu pripravniku, če sodišču
predloži pooblastilo odvetnika ali odvetniške družbe, kjer je zaposlen, za vpogled v spis v imenu in v korist odvetnika oziroma odvetniške družbe. V zvezi s pregledovanjem sodnih spisov s strani odvetniških pripravnikov je potekala nadaljnja korespondenca med OZS in evidenčnim oddelkom Vrhovnega sodišča. Ta je 8. januarja 2014
OZS obvestil, da so na podlagi opravljene ankete na vseh sodiščih ugotovili, da vsa sodišča soglašajo s stališčem vodje evidenčnega oddelka, da zadostuje predložitev
pooblastila za vpogled v spis odvetniškega pripravnika v vseh postopkih, pri čemer se za tako pooblastilo lahko šteje tudi predložitev službene izkaznice. Prosijo, da OZS
o tem stališču obvesti svoje člane, Evidenčni oddelek pa bo o tem obvestil tudi vsa sodišča, pri čemer bo poudaril, da se šteje, da sta odvetnik oziroma odvetniška družba
privolila, da se predložitev »zgolj« službene izkaznice šteje za splošno pooblastilo odvetniškim pripravnikom za vpogled in prepis spisa. Kratek zapis opisanih ugotovitev in stališč bo objavljen tudi v Sodnikovem informatorju.
3
Na podlagi poziva OZS je vodja evidenčnega oddelka Vrhovnega sodišča RS vrhovni sodnik Vladimir Horvat predsednike okrajnih in okrožnih sodišč seznanil, da
podpirajo stališče OZS, da se v skladu z 16. členom ZOdv substitucija odvetnika, postavljenega po uradni dolžnosti, po drugem odvetniku, zaposlenem v isti odvetniški
družbi, dovoljuje po zakonu.

ODVETNIK st 64_ok.indd 35

3/12/14 9:54 AM

Odvetniška zbornica Slovenije

36

Odvetnik 64 / marec 2014

Andreja Dajčman,

odvetnica v Mariboru in predsednica skrbniškega odbora sklada Odvetniške zbornice za humanitarno pomoč

O delu sklada za humanitarno pomoč
Sklad Odvetniške zbornice za humanitarno pomoč (sklad) je bil ustanovljen z Aktom o ustanovitvi in
delovanju sklada za humanitarno pomoč že 12. oktobra 2004. Od takrat deluje skrbniški odbor sklada,
ki upravlja s skladom. V letu 2013 je bilo tako za humanitarne namene izplačanih 52.420 evrov, in sicer
od vplačanih 59.933 evrov. Preostanek je bil v leto 2014 (iz leta 2012 je bilo prenesenih 56.797 evrov),
ko nadaljujemo s svojim delom.
Razlog za ustanovitev sklada (sestavljajo ga predstavniki vseh območnih zborov, eden izmed članov
pa je predsednik) je bila odločitev odvetnikov, da
bodo ponudili denarno pomoč humanitarnim ustanovam in organizacijam ter posameznikom, če ti zanjo zaprosijo ali so je po presoji skrbniškega odbora potrebni.
V letu 2013 je skrbniški odbor kot doslej odločal na
sejah, v nujnih primerih pa tudi dopisno, da je bila
pomoč pravočasno zagotovljena. Po dodelitvi pomoči smo prejeli nekaj vabil za udeležbo na slavnostnih
otvoritvah in podelitvah, med njimi na svečano prireditev ob 120-letnici Splošne bolnišnice v Murski Soboti.
V letu 2013 smo se vnovič odločili, da tudi sami podelimo pomoč, ne da bi bila na sklad naslovljena prošnja, in sicer projektu Botrstvo v Sloveniji pri Zvezi
prijateljev mladine – večjemu številu otrok smo tako
omogočili letovanje na Debelem rtiču.

Zaradi sprememb na področju zakonodaje, ki ureja socialne prejemke, je bilo lani – enako kot v letu 2012 –
precej prošenj za plačilo malic in kosil ali nakup šolskih potrebščin otrokom v osnovnih šolah. Na podlagi preverjanja socialnega stanja prosilcev smo se odločili za pomoč socialno najbolj ogroženim.
Vsi odvetniki še vedno ne plačujejo prispevka v humanitarni sklad, čeprav je to ena izmed dolžnosti, ki nam
jo nalaga naš Statut OZS, kar pa prav gotovo ni edino
vodilo vsem, ki v sklad namenjamo svoj denar. Gre za
majhna dejanja, ki pomoči potrebnim posameznikom
pomenijo veliko in lahko omogočijo, da otrok prvič
vidi morje, da lahko poje en topel obrok na dan – in
to je kosilo v šoli, da se lahko pelje v avtomobilu, prirejenem za invalide, dobi slušni aparat ...
Prav zaradi združevanja sredstev v humanitarnem skladu nam je omogočeno, da lahko pomagamo boljše in
učinkoviteje, kot bi to lahko storil vsak posameznik, in
z dobrim delom nadaljujemo tudi v letu 2014.

Statistika
Iz odvetniškega imenika – 26. februar 2014

1536 odvetnikov, 233 kandidatov, 301 pripravnikov, 207 odvetniških družb in 3 civilne
odvetniške družbe
Odvetnice/ki
– vpisanih 1536 – med njimi 873 odvetnikov in 663 odvetnic
– od 12. novembra 2013 do 26. februarja 2014 se jih je vpisalo 27 – 10 odvetnikov in 17 odvetnic
– izbrisala sta se 10 – 6 odvetnikov in 4 odvetnice.
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 233 – med njimi 84 kandidatov in 149 kandidatk
– od 12. novembra 2013 do 26. februarja 2014 se jih je vpisalo 45 – 18 kandidatov in 27 kandidatk
– izbrisalo se jih je 28 – 11 kandidatov in 17 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 301 – med njimi 105 pripravnikov in 196 pripravnic
– od 12. novembra 2013 do 26. februarja 2014 se jih je vpisalo 47 – 13 pripravnikov in 34 pripravnic
– izbrisalo se jih je 46 – 14 pripravnikov in 32 pripravnic.
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 207 odvetniških družb in tri civilne odvetniške družbe.
Imenik tujih odvetnikov
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 13 – 8 odvetnikov in 5 odvetnic.
Poslovila se je od nas:
– Franc Potočnik, upokojeni odvetnik s Ptuja.
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Dne 27. novembra 2013 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice prisegli
Nataša Cehtl
odobren vpis: 3. december
2013
sedež: Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika 6,
2000 Maribor

Nina Globočnik
odobren vpis: 28. november
2013
sedež: Partizanska 6,
4000 Kranj
(zaposlena v odvetniški družbi
Advokatura, Odvetnik Jože
Kristan, o.p., d.o.o.)

Ana Grabnar
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik in
partnerji o.p., d.o.o.)

Aleksandra Ljujić Kerševan
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Linhartova cesta št. 9,
1000 Ljubljana

Vlasta Matko
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Mala ulica 5,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku
Gregorju Zupančiču)

Tea Mlinar Kovačič
odobren vpis: 1. december
2013
sedež: Poljanski nasip 8,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku dr.
Blažu Kovačiču Mlinarju)

Salinda Mrkajić
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Kolodvorska 2,
6000 Koper

Maja Ogrinc
odobren vpis: 1. januar 2014
sedež: Likozarjeva 6,
1000 Ljubljana

Maja Ravbar Nusdorfer
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Tovarniška 2a,
5270 Ajdovščina

Marko Butinar
odobren vpis: 1. januar 2014
sedež: Verdijeva ulica 7,
6000 Koper

Uroš Čop
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Barjanska cesta 3,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Miro Senica in odvetniki,
d.o.o.)

Jaka Simončič
odobren vpis: 27. november
2013
sedež: Tavčarjeva 6,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.)

Dne 20. decembra 2013 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice prisegli
Tamara Bandelj
odobren vpis:15. januar 2014
sedež: Jenkova cesta 1,
6230 Postojna

Tina Božič Malneršič
odobren vpis:15. januar 2014
sedež: Jenkova cesta 1,
6230 Postojna

Urška Krebelj
odobren vpis: 10. december
2013
sedež: Ulica ob parku 2,
6000 Koper
(zaposlena v Odvetniški družbi
Matoz o.p. d.o.o.)

Gorazd Buda
odobren vpis: 1. januar 2014
sedež: Dunajska cesta 160,
1000 Ljubljana

ODVETNIK st 64_ok.indd 37

Tanja Kordež Bromše
odobren vpis:14. december
2013
sedež: Ljubljanska cesta 3a,
3000 Celje
(zaposlena pri odvetniku
Tomažu Bromšetu)
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Dne 30. januarja 2014 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice prisegli
Sandra Aleksić
odobren vpis: 30. januar 2014
sedež: Miklošičeva cesta 18,
1000 Ljubljana
(zaposlena v odvetniški pisarni
Dušana Golovrškega)

Vida Kovše
odobren vpis: 30. januar 2014
sedež: Tivolska cesta 48,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Rojs, Peljhan, Prelesnik in
partnerji o.p., d.o.o.)

Katja Peček
odobren vpis: 30. januar 2014
sedež: Štefanova ulica 13a,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Fatur, o.p., d.o.o.)

Helena Potisek
vpis: 3. februar 2014
sedež: Ciril – Metodov trg 9,
1000 Ljubljana

Franc Bergant
odobren vpis: 1. februar 2014
sedež: Lucija, Obala 114,
6320 Portorož

Peter Grad
odobren vpis: 30. januar 2014
sedež: Poljanski nasip 8,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Pantelič in odvetniki o.p.,
d.o.o.)

Matevž Jarc
odobren vpis: 6. januar 2014
sedež: Trdinova ulica 7,
1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetniku
Andreju Rauterju)

Domen Krištof
odobren vpis: 1. marec 2014
sedež: Trdinova ulica 7,
1000 Ljubljana

Janez Prebil
odobren vpis: 10. februar
2014
sedež: Prešernova 23,
3000 Celje
(zaposlen pri odvetniku mag.
Boštjanu Pavcu)

Gregor Verbajs
odobren vpis: 31. januar 2014
sedež: Župančičeva ulica 8,
1000 Ljubljana

V znamenju novega leta

Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Roman Završek je 20. decembra 2013
pripravil prednovoletno srečanje z
upokojenimi odvetniki in se z njimi
zadržal v prijetnem razgovoru.
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doc. dr. Konrad Plauštajner,
odvetnik v Ljubljani

Zasedanje odborov CCBE v Zagrebu
V elitnem zagrebškem hotelu Westin so 12. in 13. septembra 2013 zasedali skoraj vsi odbori Sveta
evropskih odvetniških zbornic (CCBE). Hrvaški kolegi so srečanje, ki se ga je udeležilo približno sto
odvetnikov, odlično organizirali.

Odbor PECO
Seje so se kot gostje udeležili predstavniki Odvetniške
zbornice Kosova. Delovanje njihove zbornice je predstavil predsednik Ibrahim Dobrune in med drugim povedal, da se število odvetnikov iz leta v leto povečuje – zdaj jih je že skoraj pet tisoč (brez pripravnikov,
statusa kandidata pa ne poznajo). Dejal je, da so bile
pred kratkim sprejete spremembe zakona o odvetništvu, ki ima po njegovih besedah še nekaj lukenj, zlasti glede pridobitve statusa odvetnika in glede discipline odvetnikov. Oblasti sicer spoštujejo njihovo neodvisnost, vendar jih obremenjujejo z registrskimi blagajnami. Kosovska zbornica želi razvijati tudi dvostranske odnose z zbornicami drugih držav, zato jim Nemčija pomaga pri izobraževanju odvetnikov na področju specialnih znanj.

Stalni odbor
Dnevni red je obsegal kar 19 točk, zato se je seja zavlekla pozno v popoldne. Čeprav se večina točk dnevnega reda ponavlja iz seje v sejo, je njihova vsebinska
statičnost zgolj navidezna. Vmes se namreč zgodi marsikaj, pomembne pa so tudi aktivnosti odborov in delovnih teles, tako da se vsebina iste točke dnevnega
reda iz seje v sejo spreminja.
Izmed točk dnevnega reda kot najpomembnejše izpostavljam:
1. Nakup poslovnih prostorov

CCBE želi poslovne prostore na Rue Joseph II št. 40
v Bruslju, v katerih je trenutno najemnik, postopoma
kupiti. Zadnja finančna konstrukcija kaže, da bi CCBE
za nakup potreboval skoraj 80-odstotno bančno posojilo, ki bi ga odplačal v petnajstih letih, preostanek pa
bi financiral iz lastnih sredstev.
2. Osnutek proračuna za naslednja tri leta

Pripravljen je bil prvi osnutek proračuna CCBE za
naslednja tri leta (2014–2016), ki temelji na realnih
postavkah. Prihodek iz letnih kotizacij članic naj bi
se letno povečeval za 3 odstotke, kotizacija za posamezne seje stalnega odbora bi znašala 100 evrov, za
plenarne seje pa 250 evrov, kar je po mojem mnenju veliko. Od predsedstva finančnega odbora sem
zahteval pojasnilo glede konkretnih postavk proračuna (kotizacije, stroški izobraževanja administracije
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ipd.), ki sem ga tudi dobil, čeprav sem morda izpadel kot radovednež (nihče drug namreč ni zahteval
nikakršnih pojasnil).
3. Spremembe statusa CCBE

Glede na sedanji status CCBE ne more kupovati ali
prodajati nepremičnin, saj je registriran kot neprofitna
organizacija. Za zdaj torej po belgijskem pravu ne more
izpeljati predvidenega projekta nakupa nepremičnine
in postati njen lastnik. Vendar predlagane spremembe
statusa niso dobile podpore, ampak se je zahtevalo, da
finančni odbor natančneje opredeli pravice in dolžnosti predsedstva CCBE v takih primerih. Proti sta bila
zlasti Združeno kraljestvo in Nemčija, nekateri so zahtevali določitev limita, ki se mora glede odobritve posla spoštovati pri vsakem konkretnem nakupu ali prodaji. Slišali smo tudi opozorila, da vodstvo CCBE kot
neprofitne organizacije ne more imeti generalnega pooblastila za prodajo ali nakup nepremičnin, ampak bi
morala to odobriti njegova skupščina za vsak primer
posebej. Skupščina namreč odloča tudi o proračunu
organizacije. Sklenjeno je bilo, da se odločanje o tem
vprašanju preloži. O tem vprašanju ne bo mogoče glasovati v e-obliki.
4. Projekt Justice for Growth

CCBE aktivno sodeluje pri projektu EU Justice for
Growth (pravosodje za rast ali razvoj pravosodja). Po
mnenju CCBE so glavna problemska vprašanja nasled
nja:
– zagotovitev načela tajnosti in zaupnosti v odnosu
stranka – odvetnik,
– spoštovanje vseh človekovih pravic na splošno, še
zlasti postopkovnih v kazenskih zadevah,
– razvoj t. i. elektronskega sodstva, tj. e-sistema poslovanja sodišč, ki mora zagotoviti tudi »e-ravnotežje
orožij«,
– izobraževanje,
– pravna pomoč, ki je povezana tudi s pravico dostopa
do sodišča,
– ustanovitev enotne evropske telefonske številke za
državljane glede nujnih informacij in zagotovitve
odvetnika.
V zvezi z odnosom institucij Unije do CCBE, o katerem je lani francoz Benishou dejal, da CCBE ni ustrez
no upoštevan, se je na mojo pobudo razvila zanimiva razprava. Dejal sem, da se omenjeni odnos krepi,
vendar bi se dalo tudi v danih razmerah narediti več.
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Seveda le pod pogojem, da bi vsaka članica CCBE prispevala svoje. Razprava se je zato nehote dotaknila tudi
programskih usmeritev CCBE.
5. Izobraževanje odvetnikov

Komisija za izobraževanje je odboru predstavila sodbo Sodišča EU v zadevi C-1/12, Orden dos Technicos Oficias de Contas proti Autoridade da Concorrencia
(Portugalska). Zadeva je problemsko povezana z ureditvijo sistema obveznega usposabljanja pri nekaterih
poklicih, v konkretni zadevi računovodij. Zastavlja se
vprašanje, ali se lahko izobraževanje izvaja tudi tako,
da krši načelo proste konkurence med tistimi, ki izobraževanje nudijo na trgu. Gre namreč za problem, ki
je posredno povezan tudi z odvetniki. Tudi glede odvetništva se lahko pojavi vprašanje glede pogojev, ki
jih morajo izpolnjevati izvajalci usposabljanj, seveda
ko bo tako izobraževanje obvezno (in verjetno izvedeno po kriteriju kreditnih točk). Sodišče EU je v zadevi C-1/12 navedlo:
– uredba o pridobivanju kreditnih točk, ki jo je sprejela poklicna zbornica računovodij, se šteje za sklep
podjetniškega združenja v smislu prvega odstavka
101. člena Pogodbe o EU. Taka pravila zato niso
izvzeta s področja uporabe člena 101 Pogodbe o
EU. Dejstvo, da taka pravila nimajo neposrednega
učinka na gospodarsko dejavnost članov zbornice,
ne vpliva na uporabo 101. člena Pogodbe o EU,
ker se kršitve zbornice (netransparentna pravila)
nanašajo na trg, na katerem zbornica sama opravlja
gospodarsko dejavnost;
– netransparentna in diskriminatorna pravila v sistemu obveznega usposabljanja pooblaščenih računovodij izključujejo konkurenco na delu upoštevnega
trga v korist omenjene zbornice in na škodo konkurentov navedene zbornice.
6. Nagrada CCBE za človekove pravice

Za letošnjo nagrado CCBE so bili nominirani trije kandidati:
– na predlog belgijske delegacije: predsednik in člani
upravnega odbora Odvetniške zbornice Istanbula.
Delovali so v obrambi obdolžencev in njihovih zagovornikov v kazenskih zadevah, da bi se doseglo
spoštovanje osnovnih načel postopkov. Za tako prizadevanje so bili od oblasti »nagrajeni« z obtožbo,
da želijo vplivati na fair trial v posameznih zadevah,
in bi jih bilo mogoče kaznovati s kaznijo od treh
mesecev do šestih let zapora;
– na predlog francoske delegatke: brazilski odvetnik
Valdenia Paulino, ki se zavzema za spoštovanje človekovih pravic v favelah in divjih naseljih na robu
velikih brazilskih mest;
– delegacija Združenega kraljestva: Clive Stafford
Smith. Kandidat je branitelj pravic obsojencev na
smrt. Do njih je zaporniški sistem še zlasti strog in
nehuman, zaprti so v skrivnih zaporih.
Odbor je podprl kandidaturo predsednika in članov
upravnega odbora Odvetniške zbornice Istanbula.
1
2
3
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7. Evalvacija odvetniških direktiv

V Zagrebu je potekala tudi posvetovalna delavnica v
zvezi z gradivom in publikacijo Panteia Univerze v Maastrichtu glede evalvacije odvetniških direktiv. Poudarek je bil na ugotavljanju ovir glede prostega gibanja
odvetnikov in iskanju možnih izboljšav v sedanjem
pravnem okviru.1
8. Zavarovanje odvetniške dejavnosti

Evropska komisija je pripravila in objavila svoj pogled
na zavarovanje različnih storitev, če se te izvajajo tudi
v drugi državi članici EU. Omenjeno poročilo je delovna skupina CCBE obravnavala že na junijski seji,
vendar vsebinska razprava zaradi odsotnosti kompetentnih udeležencev ni bila mogoča.2 Problem zavarovanja se pojavi zlasti takrat, ko gre zgolj za začasno
delovanje odvetnika v gostujoči državi, nacionalne zavarovalne pogodbe pa so nepopolne in ne vsebujejo t.
i. cross-border problematike.
9. »Miniranje« zaupnosti komunikacije med
odvetniki in njihovimi strankami

Ozadje problematike se navezuje na ravnanje ameriških oblasti glede prisluškovanja in vohunskih metod
in kontrole osebnih podatkov (primer Snowden).
Znano namreč je, da so ZDA vse to počele tudi v
Evropi, tj. niso vohunile zgolj za svojimi državljani. Vsa ta dejstva pomembno vplivajo na delo odvetnika in njegovo komuniciranje s strankami. Zagotovljena morata biti tajnost in zaupnost takega komuniciranja.
Zaradi primera Snowden je bila ustanovljena evropsko-ameriška ekspertna skupina (Transantlanta Working Group), da bodo lahko državljani EU dobili pošteno poročilo o že omenjenih vohunskih metodah ZDA.
Gre za očitno preverjanje, kakšen vpliv imajo politični cilji na človekove pravice, zlasti na pravico do zasebnosti, glede katere se po mnenju Evropske komisije ni mogoče pogajati.
Odbor Evropskega parlamenta za civilne pravice je
že začel z zaslišanji o vohunjenju ZDA glede delovanja evropskih institucij in tudi nekaterih držav
ljanov. American Bar Association (ABA) je na svoji letni skupščini poleti v San Franciscu sprejela resolucijo o prepovedi neavtoriziranega posega v odvetniške internetne povezave.3 CCBE skrbno spremlja razvoj dogodkov in ima pripravljeno stališče,
če ga bo katera izmed evropskih institucij povabila k sodelovanju.
10. Drugi projekti CCBE

Projekt FAL 1 (Find a Lawyer) je v zagonu in vse več
držav se vključuje vanj. Ko bo projekt v celoti uveden,
bodo nacionalne odvetniške zbornice podpisale poseben memorandum o »razumevanju« tega projekta.
FAL 2 se kot nadgradnja že izvaja na pripravljalni ravni.

Poročilo je pripravil predsednik delovne skupine Kay Thomas Pohl.
Sestanek delovne skupine CCBE o tej temi je potekal 2. oktobra 2013 v Bruslju.
Glej <www.abanow.org/2013/06/2013 am 118/>.
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Evropska izobraževalna platforma (European Training
Platform) bo temeljila na 22 nacionalnih izobraževalnih izvajalcih, ki bodo izpolnjevali določene kriterije.
Izvajalci bi sodelovali tudi v testni fazi projekta. Gre
namreč za izobraževanje odvetnikov prek interneta.

CCBE je tudi član konzorcija, ki za Evropsko komisijo pripravlja predlog o tem, kaj se lahko šteje za
t. i. »elektronski dokaz«. To je zelo pomembno zlasti v kazenskih zadevah. Projekt naj bi stekel konec
leta 2013.

E-CODEX kot sestava nacionalnih e-sodnih sistemov
je za CCBE zelo pomemben. Pri uporabi tega sistema
naj bi sodelovali tudi odvetniki, zato bo CCBE po končani testni fazi razvil posebno aplikacijo.

Razprave na odboru so bile na trenutke zelo napete,
zlasti pri zahtevi Nemčije, da se sodelovanje v projektu Egipt takoj zaustavi. Pokazala se je realna moč velike članice CCBE, ki se sicer redko uporabi, a tudi tokrat uspešno. Blokiran je bil namreč predlog predsedstva CCBE, da se priključi k temu projektu.

Pilotski izobraževalni projekt za izobraževanje odvet
nikov v pravu EU se nadaljuje s tem, da je bil Evropski komisiji v odobritev že poslan izobraževalni načrt.4
4

Sredi novembra je v Bruslju potekala generalna konferenca, da bi sprejeli priporočila, ki bi jih nato povzeli v poročilo za Evropsko komisijo.

doc. dr. Konrad Plauštajner,
odvetnik v Ljubljani

Inventura dela CCBE v letu 2013
Proti koncu vsakega leta Svet evropskih odvetniških zbornic (CCBE) opravi nekakšno letno inventuro
svojega dela. Zasedajo namreč vsi njegovi odbori in delno se zamenja tudi predsedstvo CCBE. Prav nič
drugače ni bilo ob koncu leta 2013 (od 29. do 30. novembra 2013 v Bruslju), ko se je sej in odborov CCBE
udeležila razširjena delegacija Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), in sicer predsednik OZS Roman
Završek, podpredsednik OZS Janez Starman in avtor tega zapisa. Taka udeležba je imela sinergijske
učinke, saj sem se lahko posvetil dvodnevni plenarni seji, kolega pa sta bila predvsem navzoča pri
protokolarnih dogodkih, navezovala stike ipd.
Uvodoma bom nekaj besed namenil govoroma visokih uradnikov Evropske komisije – Petra Chonka in
Petra Hustinxa, ki sta na plenarni seji v petek in soboto spregovorila o problematiki, pomembni tudi za
odvetnike.
Svetovalec generalnega direktorja za pravosodje Evropske komisije Peter Chonka je predstavil projekt ustanovitve urada evropskega javnega tožilca,1 ki bo nadomestil Eurojust.2 Gre za novo evropsko telo, katerega ustanovitev je po mnenju Chonke nujna, saj je stanje, povezano s korupcijo in finančnimi malverzacijami, v EU alarmantno. Projekt naj bi izpeljali v sodelovanju z Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in
Svetom. Ustanovil ga bo namreč Svet z uredbo, ki jo
bodo morale države članice sprejeti soglasno, po pridobitvi soglasja Evropskega parlamenta. V zvezi z novim organom se pojavlja veliko vprašanj, in sicer glede nedovoljenosti oziroma podrejenosti v razmerjih z
nacionalnimi preiskovalnimi in tožilskimi organi, pomembna pa so tudi vprašanja glede pristojnosti in vodenja procesov.

Projekt ima tako zagovornike kot nasprotnike, kar se je
pokazalo tudi na seji. Člani nekaterih delegacij so namreč odkrito izrazili svoje dvome glede upravičenosti
nekaterih rešitev. Predsednik CCBE Evangelos Tsouroulis je med drugim podaril, da se bo CCBE s problematiko ustanavljanja novega urada še veliko ukvarjal. Ker gre za pomembno vprašanje, bo morala tudi
OZS sprejeti zelo jasna stališča.
Evropski inšpektor za zaščito podatkov Peter Hustinx pa je spregovoril o problematiki zaščite pred
neupravičenimi posegi v podatke ustanov ali posameznikov, kar je pomembno zlasti v zvezi z zaupnostjo odvetnikovih podatkov in njegovih strank.
Opozoril je na nezadržen razvoj informacijske tehnologije, ki ima dobre, pa tudi slabe strani. Vse to je postavil v kontekst znanih ravnanj ZDA3 in njihovih institucij ter ugotovil, da se morajo ukrepi zaščite podatkov
(angl. data protection rules) izboljšati in v praksi postati efektivnejši. Odvetnikovi podatki, kot del njegove
dolžnosti poklicne tajnosti, bi se na normativni ravni
morali obravnavati kot sistemska izjema od splošnega
pravila, kdaj je mogoče legalno pridobiti in uporabiti

1

Člen 86 Lizbonske pogodbe omogoča, da Svet z uredbami, sprejetimi po posebnem zakonodajnem postopku, iz Eurojusta ustanovi Evropsko javno tožilstvo, če se
ugotovi, da so v boju s kriminalom ogroženi finančni interesi EU.
Člen 85 člen Lizbonske pogodbe: Eurojust podpira in krepi koordinacijo nacionalnih organov za preiskave ali pregon hudih kaznivih dejanj, ki zahtevajo skupen
program.
3
Ameriška agencija za nacionalno varnost (NSA) vsak dan po svetu zbere pet milijard zapisov o lokacijah telefonov in njihovih lastnikov.
2
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nekatere podatke. To je pomembno zlasti v kazenskih
zadevah, kjer bi se poseg lahko dovolil samo v primeru, če bi šlo za nacionalno varnostno vprašanje. Pomembna sta tudi zbiranje in hramba podatkov. Kratka
razprava je pokazala, da je odvetnikom problematika
znana in da za zdaj ukrepi zaščite podatkov v čezmejnih zadevah ne gredo v pravo smer. Opozorjeno pa je
bilo tudi, da se pri vohunjenju in nezakonitem zbiranju podatkov ne sme pozabiti na Kitajsko, ki za hrbtom ZDA še kako močno posega v te igre.

Odbor za izobraževanje
Seje odbora za izobraževanje, na kateri so bila posebej obravnavana priporočila CCBE nacionalnim zbornicam glede načina in kriterijev stalnega izobraževanja
odvetnikov, se je udeležil Janez Starman. Stališča delegacije OZS povzemajo vse tisto, kar od nas na tem
področju pričakuje CCBE. Tudi Slovenija se zaveda,
da je nenehno izobraževanje odvetnikov sine qua non
našega poklica. Podpiramo tudi oblike skupnega izobraževanja odvetnikov različnih držav članic, zlasti na
področju prava EU. Ker tega ni mogoče opraviti na hitro, imajo priporočila CCBE svojo praktično vrednost,
seveda ko bodo dopolnjena na podlagi analiz in mnenj
nacionalnih zbornic.

Odbor PECO
Odbor PECO je obravnaval predloge Rusije in Srbije. Ruska zvezna odvetniška zbornica se je potegovala za status opazovalke CCBE, Srbija pa za status pridružene članice, ker je EU s to državo podpisala sporazum o pristopnih pogajanjih. Odbor je podprl
obe kandidaturi, ki sta bili na sobotni plenarni seji tudi
potrjeni. Predsednik ruske zvezne odvetniške zbornice
Yury Pilipenkov je poudaril, da je njihova zbornica neodvisna. Ustanovljena je bila šele pred devetimi leti in
združuje več kot 70.000 odvetnikov. V okviru ruskih
razmer si bodo prizadevali, da bo tudi oblast ravnala
odgovorno. Po končani plenarni seji sem v imenu naše
delegacije in OZS čestital predsedniku Pilipenkovu.4
Sicer pa se na področju razvoja demokracije, pravne
države in zaščite človekovih pravic dogajajo same slabe stvari. V Belorusiji se je z novelo odvetniškega zakona povečala moč ministrstva za pravosodje, ki zdaj
v celoti določa pogoje dostopa do odvetniškega poklica, njegovega delovanja in kontrole ter tudi pogoje glede disciplinskih zadev. O Gruziji je bila podana podrobna analiza odnosa oblasti do odvetništva. V letih
2004–2012 je bilo aretiranih in tudi obsojenih 157 odvetnikov. Nad državljani se izvajajo različne oblike torture in nehumanega ravnanja. Vsi pisni pozivi oblasti
so ostali brez odziva. Po spremembi kazenskega zakona bodo odvetniki močno omejeni pri zbiranju dokaznega gradiva in še zlasti pri predložitvi tega gradiva,
da niti ne omenjamo prizadevanj tamkajšnje policije
pri uničevanju razbremenilnih dokazov in sistematičnem oviranju dela odvetnikov.
Odnosi med CCBE in Odvetniško zbornico Moldavije stagnirajo. Zbornica tudi ne plačuje kotizacije.
4
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Pojasnili so, da so bili dosedanji stiki nekdanjega predsednika zbornice s CCBE zgolj njegova zasebna stvar.
Po zadnjih podatkih naj bi njihova zbornica dobila legalno vodstvo, ki se namerava posvetovati s CCBE glede statusa članstva.
Kosovo je izpolnilo zahtevo Evropske komisije iz posebne študije (Feasibility Study), kar bo vplivalo tudi
na njihovo odvetništvo. V juniju 2013 je njihova zbornica praznovala 40-letnico ustanovitve, na slovesnosti
je CCBE zastopal podpredsednik odbora PECO Ranko Pelicarić s Hrvaške. Pričakovati je mogoče, da bo
Odvetniška zbornica Kosova kmalu zaprosila za status
stalne opazovalke v CCBE.
V Ukrajini je situacija zelo konfuzna. Njena zbornica
– Union of Advocates of Ukrajina – je že pred leti dobila status opazovalke v CCBE. Odločanje o njenem
nadaljnjem statusu v CCBE pa je odloženo, ker se je
kot uradna predstavnica ukrajinskih odvetnikov pojavila Nacionalna odvetniška zveza Ukrajine (National
Advocates Association of Ukraine), ki naj bi ji tak status pripadal po odvetniškem zakonu.
Menim, da se CCBE z Ukrajino preveč ukvarja, rezultati pa so pičli. Z Nacionalno odvetniško zvezo Ukrajine se namreč ni mogoče pogovarjati, če je bila nelegalno ustanovljena. Posebna komisija CCBE je ugotovila, da je bil na skupščino omenjene zveze s pomočjo
varnostnikov onemogočen pristop približno 200 odvetnikom. S predstavniki take zbornice se ni mogoče
pogovarjati, ker ne izpolnjuje osnovnih pogojev za legitimnost. Glede Union of Advocates of Ukrajina pa
je jasno, da ne more obdržati statusa, če ne bo redno
plačevala kotizacije.
Aktualna tema je bilo tudi napovedano srečanje odvetnikov jugovzhodne Evrope, na katerem naj bi
razpravljali o nadaljnjem regijskem sodelovanju odvetnikov nekdanje Jugoslavije. Sestanek naj bi potekal v
marcu 2014, kraj in teme sestanka pa še niso določeni. V razgovorih po plenarni seji je bilo mogoče zaznati željo srbskih odvetnikov, da bi si znova uredili možnost zastopanja strank s celotnega ozemlja nekdanje
Jugoslavije. Take možnosti ne podpiram, saj bi bilo zaradi procesnih razlogov za stranke to slabo, k nam pa
bi pripeljalo zlasti beograjske odvetniške družbe.

Nagrada za obrambo človekovih
pravic
Petkova plenarna seja se je začela zelo formalno in
slovesno. Nagrado za obrambo človekovih pravic so
za leto 2013 prejeli predsednik istanbulske odvetniške zbornice Ümit Kocasakal in enajst članov njegovega upravnega odbora. Podeljena jim je bila za
hrabrost, saj zahtevajo spoštovanje človekovih pravic
– zlasti v kazenskih zadevah. Odvetniki so se uprli nespoštovanju temeljnih procesnih pravic v kazenskih zadevah in pri tem prišli v situacijo, ko bi zaradi »poskusa vplivanja na korektnost postopka« skoraj bili kaznovani z nekajmesečno zaporno kaznijo.

Predsednik ruske zvezne odvetniške zbornice Yury Pilipenko v letu 2014 vabi na srečanje v Sankt Peterburgu.
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Razvoj pravosodja
V okviru projekta EU v zvezi z razvojem pravosodja (Justice for Growth, Assises de la Justice) je v Bruslju 21. in 22. novembra 2013 potekala konferenca, na
kateri je predsednik CCBE Tsouroulis predstavil svoj
referat, sodeloval pa je tudi Aldo Burgarelli. Delegacija je podprla stališče CCBE, še zlasti v zvezi s spoštovanjem načela pravne države. Na področju civilnega
prava pravna pomoč državljanom omogoča vzpostaviti
načelo enakosti orožij (angl. equity of arms).
Gledano iz zornega kota Slovenije je to vprašanje širše
in ga je mogoče razumeti tako, da bo omenjena enakost
v naših razmerah zagotovljena le, če bo dobro deloval sistem brezplačne pravne pomoči. Posebno pozornost je treba nameniti ohranjanju zaupnosti pri komuniciranju odvetnikov s strankami glede elektronskega
in drugega nadzora, ki ga lahko izvajajo oblasti. V kazenskih zadevah morajo osumljenci in obtoženci dobiti več procesnih pravic, pri čemer se mora na evropski
ravni težiti k njihovi harmonizaciji. Zakonodaja s področja družinskega prava mora vsebovati rešitve tudi
za zadeve z mednarodnim elementom, interesi otroka
morajo biti v vseh državah članicah EU zaščiteni na
enak način. CCBE se zavzema za razvoj e-sodnega sistema (E-justice system), vendar morajo pri konkretnem
izvajanju veljati standardi EU, in ne nacionalni kriteriji.

Evropsko javno tožilstvo
Vprašanje o ustanovitvi urada evropskega javnega tožilca se je formalno pojavilo tudi v zvezi z osnutkom
stališča CCBE glede predvidene institucije. Zanimivo
je, da kakšne posebne razprave ni bilo. CCBE se zaveda, da bi prihodnji organ moral imeti možnost uporabe preiskovalnih in drugih metode pri zaščiti finančnih interesov EU. Vendar vse to ne more iti na škodo
zaščite temeljnih procesnih in drugih pravic državljanov, ki bi se morebiti znašli v takih postopkih. Po mnenju CCBE je načrt glede takojšnjega in ekskluzivnega
prenosa pristojnosti za boj proti dejanjem, ki ogrožajo finančne interese EU, preveč ambiciozen. Analiz o
tem, kako uspešen bi sploh bil tako centraliziran sistem tožilstva, namreč ni. Primerneje bi bilo, da bi bil
obseg tožilčevih pooblastil omejen, zlasti, da bi lahko
reagiral samo, če bi bil nacionalni tožilski sistem nesposoben ali nevoljan reagirati. Primerneje bi bilo, če
bi evropski javni tožilec zadevo identificiral in jo tudi
prevzel, če bi menil, da spada pod njegovo pristojnost,
vendar to ne bi pomenilo njegove avtomatične pristojnosti. Imel naj bi torej možnost izbire oziroma selekcioniranja zadev, ki jih bo reševal. Ko bi se zanje odločil, pa jih ne bi mogel vračati nacionalnim tožilcem.

Preprečevanje pranja denarja
CCBE spremlja pripravo četrte direktive o preprečevanju pranja denarja, ki je zdaj v fazi prijave in sprejemanja dopolnil k osnovnemu predlogu direktive.
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Pripravljeni so tudi že nekateri dokumenti, na primer
poročilo Evropskega parlamenta, predlogi Evropske
komisije in drugih institucij. Posebna razprava o predlaganih dopolnitvah je potekala 9. januarja 2014, pripravila pa jo je Evropska komisija.

Evropsko zasebno pravo
V okviru projekta evropskega zasebnega prava je trenutno v ospredju t. i. Judgemens Project, ki se je začel že leta 1992. Tokratna aktualna tema znotraj tega
projekta sta priznanje in izvršitev sodb v civilnih in
gospodarskih zadevah, glede na zaključke Haške konference iz junija 2005.5 Odvetniki pričakujejo, da se
bodo izboljšali pogoji njihovega dela v čezmejnih zadevah in da prihodnje konvencije ne bodo vsebovale nepotrebnih omejitev za izvršitev sodnih odločb.
Pojavlja se tudi vprašanje, kako zagotoviti izvršljivost
sodb sodišč držav članic v nečlanicah EU. V zvezi s
temi vprašanji je CCBE že pojasnil svoje konkretne
predloge oziroma dopolnitve, za razpravo o priprav
ljenih dokumentih.
Posebna komisija CCBE stalno spremlja problematiko
v zvezi z direktivama, ki v EU uvajata delovanje odvetnikov (Direktiva 77/2496 in Direktiva 98/57).
Za zdaj je CCBE zavzel stališče le glede naslednjih odprtih vprašanj:
1. glede registracije t. i. EU odvetnikov, v zvezi s čimer
direktive ni treba dopolniti;
2. glede dvojne deontologije za odvetnike, ki delujejo v domači in gostujoči državi članici EU, pri
čemer CCBE ne vidi potrebe po spremembah. Če
bo Evropska komisija menila drugače, se bo CCBE
vključil v razpravo;
3. enako velja glede odvetniških honorarjev in glede
pogojev, ki jih morajo odvetniki izpolnjevati za integriranje v gostujočo državo članico.
Odprti ostajata vprašanji zavarovanja poklicne odgovornosti in pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti v drugi državi članici (primer Morgenbesser). CCBE
priporoča, da se glede novih ukrepov na tem področju uveljavi načelo postopnega dela in sprejemanja rešitev (angl. step by step approach), ker za kaj drugega
ni nobene potrebe.
V Bruslju je namreč 28. oktobra 2013 potekala konferenca Evropske komisije o delovanju odvetnikov na
skupnem trgu.8 Izhodišče za razpravo je bila več kot
300 strani dolga študija, ki jo je pripravila Univerza iz
Maastrichta. Gre za analizo in predloge izvajanja obeh
odvetniških direktiv. Predsednik CCBE Tsouroulis je
na konferenci poudaril, da ima odvetništvo enega od
najbolj naprednih režimov za izvajanje t. i. čezmejne
odvetniške dejavnosti in da večjih sprememb na področju dela odvetnikov ni treba uvajati. Predstavniki
Evropske komisije pa so izhajali iz predpostavke, da
ekonomski in zlasti tehnični razvoj evropskih držav
prinašata nove izzive, na katere je treba pravočasno

5

Glej tudi: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriSev.do?uri=OJ:L:2012:351:0023:En:PDF>; <www.hcch.net/upload/wop/jdgm2013processpaper e.pdf>;
<www.hcch.net/index/en.php?act=text.display&tid=149; www.hcch.net/upload/conventions/txt37en. pdf>.
6
Direktiva Sveta 77/249 z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78/1977).
7
Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v
kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77/1998).
8
Konferenca je imela naslov »A single Market for Lawyers: valuing achievements, tackling remaining challenges«.
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odgovoriti. Tako stališče nedvomno kaže na interes
spreminjanja direktiv brez pravega razloga.

CCBE je lahko lastnik nepremičnin
Potrjen je bil predlog vodstva CCBE, da se na sedanji lokaciji v Bruslju, kjer je CCBE le najemnik, odkupi šesto nadstropje in pet parkirnih mest. Za 540 m2
poslovnih prostorov bo treba plačati 2.051.500 evrov
(od tega je 1.650.000 evrov devetletno bančno posojilo). Vsi primerjalni podatki kažejo, da je dolgoročno nakup poslovnih prostorov ugodnejši od najema.
Da bi se nakup poslovnih prostorov lahko izvedel, je
bilo treba spremeniti status CCBE, o čemer smo glasovali. Po noveli statuta je CCBE kot neprofitna organizacija upravičen biti lastnik nepremičnin. Vsak nakup lahko izvede predsednik, vendar z odobritvijo plenarne seje ali stalnega odbora. Zavrnjen je bil predlog
Nemčije in Slovenije, da je lahko CCBE tudi prejemnik donacij.

Srečanji na ESČP in Sodišču EU
Predstavniki CCBE so opravili dva pomembna sestanka, in sicer s predstavniki Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP) in Sodišča EU
v Luksemburgu.
Predsednik CCBE Tsouroulis se je tako 27. novembra 2013 sestal s predsednikom Sodišča EU M. V.
Skourisom. Pogovarjali so se o splošnih vprašanjih
glede odnosa odvetnikov do sodišča, zlasti:
– o praktičnem pomenu navodil odvetnikom glede
vlaganja zahtevkov in postopka,
– o vlogi ustne obravnave, še zlasti v zvezi s tem, ali
jo je treba opraviti. Sodišče EU je do junija 2013
zavrnilo od deset do dvajset predlogov za izvedbo
ustne obravnave. Omenjeno je bilo, da se na obravnavah odvetniki po nepotrebnem osredotočajo na
dejansko stanje primera, namesto da bi se posvečali konkretni uporabi prava EU. Sodišče EU sicer
dovoljuje, da stališča stranke podata dva odvetnika,
vendar ima to, še zlasti če se odvetnika ponavljata,
za znak nepoznavanja vloge ustne obravnave. CCBE
želi v letu 2014 organizirati konferenco z naslovom
Evropska sodišča – pogled naprej, na kateri bi bil
referent predsednik ali podpredsednik Sodišča EU.
Povabilo je predsednik Sodišča EU načeloma sprejel.
S predstavniki ESČP se je vodstvo CCBE sestalo
7. novembra 2013. Osrednja tema pogovorov med
predsednikom ESČP Deanom Spielmannom in
predsednikom CCBE Tsouroulisom je bil novelirani 47. člen Pravil ESČP, ki veljajo od 1. januarja
2014; ta člen bo vplival na način in roke vložitve tožb.
Ustrezne smernice za njegovo uporabo v letu 2013
niso bile pripravljene. Spielmann je poudaril pomen
izobraževanja odvetnikov o Evropski konvenciji o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter
odvetnike povabil k sekundiranju na ESČP, seveda
na lastne stroške. Ker naj bi tako sodelovanje trajalo najmanj leto dni, je za veliko večino odvetnikov
9
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neuresničljivo. ESČP od odvetnikov pričakuje tudi
komentarje na Pravila ESČP, zlati glede 47. in 39.
člena. Splošna ugotovitev srečanja je bila, da so odnosi med CCBE in ESČP dobri in da obstajajo različne možnosti sodelovanja, ki jih je treba izkoristiti. Tako obstaja možnost, da bo v času plenarne seje
v Veroni (maja 2014) izveden tudi seminar o človekovih pravicah. Uradna srečanja obeh institucij bodo
vsako leto v jeseni.

Novo vodstvo CCBE
Volitve članov predsedstva CCBE so potekale hitro,
saj med kandidati ni bilo konkurence. Za predsednika je bil tako izvoljen Italijan Aldo Burgarelli, prva
podpredsednica je Poljakinja Marija Slazak, drugi
podpredsednik Francoz Michael Benichou, tretji
podpredsednik pa Anglež W. Ruthven Gemmell
WS, dosedanji vodja delegacije Združenega kraljestva.
Čeh Antony Mokry je svojo kandidaturo umaknil in
jo prestavil na prihodnje leto.
Burgarelli, ki je Sloveniji zelo naklonjen, je poudaril, da se pod njegovim vodstvom politika in način
dela CCBE ne bosta spreminjala, vendar je očitno,
da v ospredje prihaja boj za temeljne postulate odvetniškega poklica in s tem tudi za človekove pravice. Dejal je še, da se vpliv CCBE na institucije EU,
zlasti na Evropske komisijo in njen generalni direktorat, krepi.
V osebnem razgovoru je kolega Burgarelli izrazil pričakovanje, da se bo dobro sodelovanje med CCBE in
OZS nadaljevalo. Dosedanji predsednik Tsouroulis
pa se je zahvalil za prispevek naše delegacije pri delu
CCBE v zadnjih letih in za našo hitro odzivnost na njihova poizvedovanja, prošnje za predložitev podatkov
ipd. Zagotovo pri tem ne gre spregledati ažurnosti in
kakovosti dela kolegice Aleksandre Janežič.
Iz programa dela CCBE za leto 2014 je še razvidno, da
se bo delo intenziviralo, kar bo še dodatna obremenitev za našo delegacijo. Zato predlagam, da se vsaj en
član delegacije OZS udeleži vsakokratne seje stalnega
odbora, da se s tem zagotovi kontinuiteta spremljanja
reševanja posameznih vprašanj, ki so na dnevnem redu
sej večkrat zapored.
Koledar sej CCBE v letu 2014:9
9. januar
Bruselj: odbor za izobraževanje
24. januar
Bruselj: stalni odbor
27. februar
Dunaj: stalni odbor
4. april
Bruselj: stalni odbor
16. in 17. maj	Verona: plenarna seja in zasedanje odborov
20. junij
Bruselj: stalni odbor
12. september
Bruselj: stalni odbor
31. oktober
Montpellier: stalni odbor
28. in 29. november	Bruselj: plenarna seja in zasedanje vseh odborov

Vsi delovni dokumenti, ki so osnova za razprave na plenarnih sejah, ter sejah Stalnega odbora, so objavljeni na portalu CCBE (<www.ccbe.org>).
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Stanislav Fortuna,
upokojeni odvetnik

Rudi
Rudi Košorok je bil – kako bi rekel – renesančni človek. Če bi lahko slišal ali prebral to trditev, bi se ji
na ves glas smejal. Na fakulteti se nisva srečevala – morda tudi zato ne, ker je bil letnik pred mano in
ker se je precej ukvarjal s športom, v katerem je dosegel vrhunske uvrstitve.1 A ko sem ga proti koncu
šestdesetih let srečal skupaj z njegovo izbranko Tanjo Krulčevo v avli ljubljanske sodne palače, sta se
mi zdela res lep par. Že takrat se mi je zdel renesančen v svoji neprisiljeni eleganci in nepotvorjeni
duhovitosti.
Ko sem ga bolje spoznal, sem opazil, da ima precej
redko lastnost. Ob tem, ko je vseskozi ohranjal osebno čast in elementarno poštenost, je bil tudi všečen
človek. V tistih časih namreč sploh ni bilo enostavno ohranjati osebno integriteto, obenem pa biti všečen
tako tistim, ki so družbo na vseh ravneh obvladovali,
kot onim, ki so bili obvladovani. Če bi svoj življenjski
vrh dosegel petnajst, morda dvajset let pozneje in če
bi tako hotel, bi lahko napravil bleščečo politično kariero, ne da bi si dal ugrabiti svojo osebnost.

Rudolf Košorok (1939-2007). V imenik odvetnikov je bil vpisan od 1. oktobra 1971
do 10. oktobra 2006.

Le kdo bi si takrat mislil, da se bosta najini poklicni poti nekaj let pozneje tako prepletli, da bosta tri
desetletja tekli vzporedno. Morda bi tekli celo dlje,
če vanju ne bi posegla bolezen, ki je obema povsem premešala karte. A začetka poklicnih poti enega in drugega sta si bila zelo različna. Moja je bila
za odvetnika tiste dobe tako običajna, da si ne zasluži posebne pozornosti. Rudi pa se je kar precej
časa kalil v gospodarstvu, ki mu ni le dajalo kruha
in priložnosti, marveč je v njem vzbudilo tolikšno

navezanost, tolikšen občutek pripadnosti, da ga je
zlom paradnih konjev, ki jih je prej pomagal graditi,
hudo potrl. Tako zelo, da odtlej nikoli več ni bil tisti Rudi, s katerim sem ustanovil odvetniško pisarno in ki je ob svojem vrhuncu predstavljala eno od
štirih, petih največjih v Sloveniji.
Ko sva začela, sva to storila na način, ki ga ne bi priporočal niti v primeru, če bi bil še zmeraj dopusten.
V najinem primeru je prestal vse mogoče izzive. Nikoli namreč nisva sklenila formalne družabniške pogodbe, marveč sva družabništvo udejanjala deloma
na podlagi nekaj skupnih pogodb s strankami, deloma na podlagi skupnih pogodb o delovnih razmerjih
z najinimi uradnicami, predvsem pa na podlagi gentlemanskega sporazuma. Če pravim, da takega družabniškega modela ne priporočam, sem hkrati tudi
vesel, da sva ga z Rudijem preizkusila in ugotovila,
da je možen. A da je možen, je treba imeti za družabnika poštenjaka, pri katerem je beseda močnejša
od popisanih listov, pri katerem je obzirnost do družabnika močnejša od lastne častihlepnosti, pri katerem je skrb do zaposlenih močnejša od bleščave ničevosti. Pri tem sva imela dosti sreče tudi z uradnicami in pripravnicami. Brez čvrste povezanosti s kolektivom in zaupanja v vsakega njegovega pripadnika se nama ne bi posrečilo.
Čeprav sem poklic tudi sam vzel zares, ga je Rudi idealiziral precej bolj kot jaz. Prav nikoli ga ni spustil na
raven, ki jo tako duhovito popisuje Branislav Nušić,
da se citiranju ne morem izogniti:
»Odvetnik? Zares vabljiv poklic. V teoriji braniš nedolžnega in preganjaš krivca, v praksi pa zagovarjaš krivca in preganjaš nedolžnega; kajti če bi ostali pri teoriji, bi bil odvetniški poklic popolnoma nepotreben. Nedolžnega, če je nedolžen, sploh ni treba zagovarjati; krivca, če je res kriv, preganja zakon tudi brez odvetnikov. Najbolje, da nimaš opraviti ne z nedolžnimi ne s krivimi, zlasti zato, ker je
težko vedeti, kdo je nedolžen in kdo kriv. Odvetnik
naj prodaja nasvete, saj je to edini srečni poklic, ki
nasvete prodaja, vsi drugi jih namreč dajejo zastonj,
učitelji, profesorji in hišni prijatelji …«2

1

V mladih letih je bil eden najbolj uspešnih športnikov – skakalcev v vodo tako na državni kot na mednarodni ravni. Med leti 1955–1963 je bil večkratni mladinski in
pozneje tudi članski državni prvak v skokih v vodo z deske in stolpa. Je tudi dobitnik medalj na univerzijadi v Kairu..
Branislav Nušić: Avtobiografija. Mladinska knjiga, Ljubljana 1975.

2

ODVETNIK st 64_ok.indd 45

3/12/14 9:54 AM

Zgodovina odvetništva

46

Odvetnik 64 / marec 2014

Njegov odnos do poklica se je najbolj pokazal v zadnjem desetletju prejšnje države, v katerem je prevzel
tudi nekaj zahtevnejših kazenskih primerov. Takrat in
tudi danes mislim, da je imel za kazenske zadeve naraven dar, zato sem mu večkrat namignil, da bi se mu kaznovalnega prava kazalo držati. Namenoma sem uporabil besedo »kaznovalnega«, kajti v takratnem pravnem sistemu smo poznali disciplinsko, prekrškovno,
prestopkovno3 in kazensko postopanje. Prekrškovno
in prestopkovno postopanje je bilo možno tudi zoper
pravne osebe, kar je ob zelo učinkoviti Službi družbenega knjigovodstva preprečevalo mnoge stranpoti,
s katerimi se zdaj precej neuspešno spopadamo.

enkratne priložnosti, so hiteli razpravljati in soditi,
kot so jim – kljub marsikdaj partijskemu pedigreju
– narekovali zakon, duh prava in zdrava pamet. Ko
se jih danes spominjam, imam bolj kot kdajkoli občutek, da jih je svoboda ustvarjalno navdihovala. In
tudi meni se je takrat primerilo, da se je kazenski
del neke zadeve vodil pri takratnem vojaškem sodišču in sem v njem zaradi nekorektnega procesnega trika nekdanje JLA grdo pogorel, da pa mi je civilni del iste zadeve uspelo spraviti pred redno sodišče in v njem v celoti uspeti. Desetletje nazaj, ko
je bila JLA še nedotakljiva, si česa takega ne bi mogel niti predstavljati.

Sicer pa je bilo pravno dogajanje v Sloveniji v zadnjem desetletju prejšnje države za pravnike zanimiv
in tudi nevaren čas. Zanimiv, ker je stara partijska
fronta, ki se je pred tem vtikala v vse in vsakogar, če
se ji je tako zazdelo, začela izgubljati oblast nad dogajanjem v Sloveniji, mlada pa je zaslutila neizbežne
spremembe in svoje priložnosti – seveda ob siceršnjem ritualnem priseganju na revolucionarne obrazce. Nevaren, ker so se v federaciji začele pojavljati tendence, ki so ogrožale tako pozitivni razvoj v Sloveniji kot tudi same temelje skupne države: skupna šolska jedra, vse večje vsiljevanje centralističnega modela federacije, zatekanje k t. i. verbalnemu deliktu v
večini jugoslovanskih republik, hiperinflacija, finančni zlom federacije.

In potem je prišla osamosvojitev

Med leti 1955–1963
je bil večkratni
mladinski in pozneje
tudi članski državni
prvak v skokih v
vodo z deske in
stolpa.

A v takem čudnem brbotavem času se je slovensko
pravosodje začelo osvobajati ideoloških spon. Kot da
bi se takratni sodniki, odvetniki in celo tožilci zavedli
3
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Če pomislim na stoletna hrepenenja in žrtve, je bila
osamosvojitev skoraj nezasluženo darilo naši generaciji. A ob najboljšem, kar je naš narod zmogel v tistih
trenutkih, se je v njem skotilo tudi najslabše. Certifikatsko lastninjenje je priklicalo na plan v tujini »izvežbane« špekulante, denarni tok ni bil več namenjen pretežno rednemu obratovanju, podjetja in cele gospodarske panoge so začele umirati pod bremeni, ki so jim
jih naložili lakomni stremuhi.
In tako je začelo umirati tudi gospodarsko okolje, ki
mu je bil moj prijatelj in družabnik od začetka zavezan. Rudi je začel slabeti in melanholija mu je izpila
prejšnjo življenjsko radost. Bil je kot drevo, ki se ne
more obrasti, ker so mu posekali korenine. A ko se
danes ozrem nazaj, je najbrž edini od kolegov, s katerim bi si še enkrat upal prehoditi isto pot.

Mišljeni so postopki zaradi t. i. gospodarskih prestopkov.
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Santo (Sandro) Pečenko,
upokojeni odvetnik

Odvetniški zaslužek dr. Franceta Prešerna
Pri urejanju arhiva Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je bil najden zanimiv zapis začasnega knjižničarja dr. Antona Urbanca z dne 20. aprila 1942, v katerem zbornici predlaga, da od Avgusta Žigona
odkupi Prešernov zapuščinski akt v Kranju. V zapisu dr. Urbanc podrobno pojasnjuje smotrnost takega
nakupa. Nakup je bil odobren, verjetno je bil tudi izpeljan, vendar v arhivu OZS omenjenega zapuščinskega akta ni. Odvetnik Andrej Razdrih pa je v sodni knjižnici v petdeset let stari reviji Pravnik1
zasledil članek Odvetniški zaslužek dr. Franceta Prešerna, ki ga je napisal dr. Joahim Ražem, in mi ga
poslal s pripisom, da bi bil povzetek zanimiv tudi za današnjo generacijo. Predlog se mi je zdel zanimiv,
še zlasti, ker sem o usodi Prešernove zapuščine že pisal.2
Že v prvem hipu, ko sem članek bežno preletel, mi je
bilo jasno, da se je dr. Joahim Ražem dela lotil zavzeto, po odvetniški maniri natančno in strokovno argumentirano. Članka ne bom povzel v celoti, zgolj tiste
izstopajoče podatke, ki so zanimivi že zaradi dr. Prešerna in še zlasti, če jih primerjamo z današnjo odvet
niško tarifo oziroma zaslužki odvetnikov.

Na začetku se je moral zadolžiti, da je lahko odprl pisarno. Kot edini odvetnik v Kranju je imel dovolj klientele in tudi stalen dohodek od svojega poklica. Kranj
je štel leta 1846 samo 2008 prebivalcev, toda bil je pomembno gospodarsko in trgovsko središče v deželi.

Dohodke Prešerna kot odvetnika nam vsaj do neke
mere razkrivajo podatki v njegovem zapuščinskem spiUvodoma dr. Joahim postreže z nekaterimi osnovnimi, su, ki se je ohranil in ki ga je objavil profesor Avgust
sicer znanimi podatki. Prešeren je bil dolgo let odvetni- Žigon leta 1904 v letnem poročilu državne gimnazije
ški koncipient v Ljubljani in je bil šele v 46. letu staro- v Kranju. Za odvetniško delo je bila predpisana taristi imenovan za odvetnika v Kranju, torej dve leti in pol fa, ki se je je moral držati tudi Prešeren. Izpisek iz ekspred smrtjo. Sodni spisi, ki so bili še najdeni pri Okraj- penzarne knjige odkriva, da Prešeren ni bil kožederec,
nem sodišču v Kranju, kakšnih štirinajst po številu, po 20, po 40, po 48 krajcarjev je računal za delo, kar
niso izkazovali posebne pomembnosti. Nekaj spisov resda ni moglo biti bogve kako veliko. Revnim je zasi je dr. Ražem ogledal, šlo
računaval manj, mnogo dela
je za strokovno lažje zadeve. Dekan Dagarin poleg siceršnje nena- je opravil tudi zastonj.
Pisal mu je tudi nekdanji sodnik v Kranju Oskar Dev, da klonjenosti Prešernu očitno ni prebolel Izvirnik ekspenzarne knjige
je vse spise, ki so se nanašali izgubljene tožbe – zlasti zaradi velike Prešernove odvetniške pina Prešerna, ob neki inšpeksarne se ni ohranil. V citiciji odnesel nekdanji predse- materialne škode, izgubljene desetine, ranem zapuščinskem spisu
dnik Višjega deželnega sodi- ki jo je prej pobiral od kmetov. Povsem se nahaja le izvleček iz knjišča v Ljubljani dr. Janko Babge, ki je bil avtorju zadostna
nik. Kje so ti spisi končali, do razumljivo je tožbo štel kot Prešernov podlaga, kot je zapisal, da je
zdaj še ni bilo ugotovljeno, je napad na sveto Cerkev kot duhovno lahko vsaj približno izračuzapisal dr. Ražem, ki si iz nanal, koliko je Prešeren zainstitucijo.
vedenega ni mogel ustvariti
služil kot odvetnik v Kraverodostojne slike o Prešernju. Izvleček obsega račune
novem poklicnem prizadevanju, iz katerega bi izhajal 142 klientov na 272 straneh. Toda na teh straneh so
tudi njegov zaslužek.
bili računi na 97 straneh že sklenjeni in jih ni bilo treba več vnašati v izvleček. Sodnemu uradniku, ki je izMed najdenimi Prešernovimi spisi med drugim ome- vleček sestavil, je šlo za to, da se v zapuščinskem spisu
nja pobudo 106 kranjskih kmetov, da se odpravijo da- ugotovi aktiva in pasiva. Sodišče je izvleček sestavilo
jatve desetine kranjskemu dekanu Dagarinu. Prešeren zelo natančno. Dr. Ražem se je lotil izračunavanja tako,
je sestavil ugotovitveno tožbo, da je dolžnost plačeva- da je upošteval vplačila oziroma predujme po imenih
nja desetine ugasnila. Dagarin se tej ugotovitvi ni mo- klientov in stroške ter Prešernov zaslužek. Navedel je
gel upirati in kmetje mu desetine niso več plačevali. več primerov z imeni in številkami.
Prešeren je za vodenje postopka gotovo kaj zaslužil, a
o tem ni podatkov, zaključuje dr. Ražem. V nadaljeva- Po izvlečku iz ekspenzarne knjige so znašali vsi predujnju ugotavlja, da je Prešeren živel od odvetniškega za- mi, ki jih je Prešeren prejel v času odvetništva v Kraslužka od jeseni 1846 do svoje smrti 8. februarja 1849. nju, skupaj 2021 goldinarjev in 12 krajcarjev, medtem

1
2
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Pravnik, št. 1-2, letnik 1961, str. 50. Santo (Sandro) Pečenko je članek priredil po tem članku.
Pečenko, (Santo) S.: Usoda literarne zapuščine dr. Franceta Prešerna, Odvetnik, št. 3 (61) – julij 2013, str. 50.
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ko so znašali stroški in izdatki skupaj 2026 goldinarjev in 56.1/2 krajcarja. Aktiva in pasiva je bila skoraj
izenačena, Prešeren je imel torej v dobro nekaj nad 5
goldinarjev.
Kot rečeno, bilanca zajema 142 klientov na 175 straneh
ekspenzarne knjige. Koliko pa so znašali računi na preostalih 97 straneh verjetno popisane knjige? Teh računov ni, ker so bili gotovo že prej poravnani. Avtor si je
pomagal z verjetnostnim računom. Upošteval je, da je
Prešeren pri neznanih klientih sorazmerno prav toliko

Odvetnik 64 / marec 2014

blaga precej drago. Funt (56 dkg) govedine je takrat
veljal 8 krajcarjev, torej kilogram nekaj nad 14 krajcarjev Za 15 lotov ali približno kilogram pšeničnega belega kruha iz boljšega testa se je plačalo nekaj nad 14
krajcarjev. Navadna žemlja s težo 5 lotov (87 gramov)
je veljala en krajcar. Dnina najnižjega dninarja je znašala brez hrane 34 krajcarjev, s hrano pa 12 krajcarjev.
Podatki nam kažejo, da je Prešeren s svojim dohodkom
po 85 goldinarjev mesečno lahko dobro živel, seveda
če ne upoštevamo njegove bolezni, ki se je stopnjeva-

Izsek iz Prešernovega rokopisa z njegovim podpisom. Gre za zaključni del Prešernove tožbe zoper kranjskega župnika in dekana
Dagarina, o kateri piše Santo (Sandro) Pečenko.

zaslužil kot pri tistih, omenjenih v izvlečku. Po izpeljani enačbi je Prešeren prejel ves čas svojega odvetništva
v Kranju skupaj 3150 goldinarjev. Ta znesek pa sestavlja zaslužek z vsemi izdatki in režijskimi stroški pisarne. Ker je Prešeren dejansko opravljal odvetniški poklic 26 mesecev, je prejel mesečno kosmatih 121 goldinarjev. Od tega zneska moramo odbiti izdatke za režijo pisarne, najemnino, plače uslužbencev in postrežnice ter druge pisarniške izdatke. Za pisarniške prostore
na Mestnem trgu 181, kjer je tudi stanoval s svojo sestro Katro od oktobra 1846 do svoje smrti, je plačeval
po 50 goldinarjev letno ali (ker je imel goldinar takrat
60 krajcarjev) mesečno po 4 goldinarje in 10 krajcarjev. Prešeren je imel zaposlena dva uslužbenca, Andreja Rudolfa in Pavla Sokliča. Dr. Ražem je njuno plačo
izračunal s primerjanjem prejemkov drugih uslužbencev tistega časa. Ocenil je, da je Andrej Rudolf prejemal mesečno največ 20 goldinarjev, pomožni uslužbenec Pavel Soklič pa največ po 10 goldinarjev. Učitelji
na deželi, ki so bili po navadi še organisti in cerkovniki, so prejemali za vse to delo mesečno po 16 do 25
goldinarjev, zato je uradnik s plačo po 20 goldinarjev
mesečno takrat s svojo družino v Kranju dostojno živel.
Po oceni dr. Ražma je vsa režija Prešernove odvetniške pisarne znašala največ 36 goldinarjev mesečno in
je imel Prešeren kod odvetnik najmanj 85 goldinarjev
mesečnega čistega dohodka. Take plače so prejemali tudi višji uradniki v občinski in državni službi. Prvi
svetnik na ljubljanskem magistratu, ki je imel za županom najvišji položaj, je v tistem času prejemal mesečno po 83 goldinarjev in 20 krajcarjev.
Ob povprečni ceni 20 krajcarjev za bokal vina bi bilo
treba plačati za naš liter vina povprečno nekaj nad 14
krajcarjev, kar je bilo v primerjavi s cenami drugega
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la, podpiral pa je tudi svoja otroka. Opisana velika revščina, v kateri je Prešeren umiral, verjetno ni izhajala toliko iz denarnih težav kot iz malomarnosti tistih
okoli njega, predvsem pa njegove sestre Katre, ki ga je,
po pripovedovanju prič, rada pila.
V inventarju z dne 9. marca 1849, ki je v citiranem zapuščinskem spisu, je zapisano, da v njegovi zapuščini
niso našli nobene gotovine. Med premičninami niso
omenjene niti obleke niti perilo, čeprav se je Prešeren
dobro oblačil, kar izhaja iz njegovega dolga pri krojaču Josipu Kattauerju v Ljubljani. Po tem inventarju ni
imel Prešeren niti lastne postelje. Marsikaj se sestavljavcem inventarja ni zdelo vredno zapisati ali pa je
Katra izjavila, da je kakšna stvar njena. Po izvlečku iz
ekspenzarne knjige bi Prešeren moral imeti tudi še 478
goldinarjev tujega denarja. Prešeren je sam v svojem
testamentu z dne 6. februarja 1849 oporočnim pričam
izjavil: »Premoženja nimam nobenega, če bi pa vendar kaj ostalo, potem naj dedujeta …« Torej je upal,
da bo po poplačilu dolgov še kaj ostalo. Dejansko je
Ana Jelovškova po Prešernovi smrti od Josipa Blasnika prejela za Poezije še 130 goldinarjev, v več obrokih.
Kot je videti iz zapuščinskega spisa, so bili vsi dolgovi
v skupnem znesku 625 goldinarjev in 39 krajcarjev likvidirani. Aktivno stanje je znašalo po inventarju 1151
goldinarjev in 39 krajcarjev. Terjatve je priglasilo samo
10 strank, drugi niso priglasili ničesar. Dr. Ražem je na
podlagi svojih raziskav zaključil, da se Prešeren ni menil za svoje denarne zadeve, saj tudi iz njegove poezije
izhaja, da ni imel gospodarskih talentov.
Iz knjig, ki so se našle v Prešernovi knjižnici ob njegovi
smrti in so navedene v njegovem zapuščinskem spisu,
lahko sklepamo, da se »Prešeren za pravne vede ni mnogo zanimal«, piše dr. Ražem. Na seznamu je navedenih
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le deset, za prakso nujno potrebnih knjig, med njimi
Corpus iuris civilis, Občni državljanski zakonik, Kazenski zakonik in avstrijski taksni zakon. Sicer pa je imel v
svoji knjižnici še 28 angleških knjig, 24 latinskih, nekaj
italijanskih, francoskih in nemških, kar potrjuje, da je
bil Prešeren izobražen in vsestransko razgledan mož, ki
se je zanimal tudi za druga javna vprašanja.
Sklepu o Prešernovi nezainteresiranosti za stroko težko pritrdim. Avstrijski pravni red je bil dokaj stalen in
stabilen, poleg tega ne smemo pozabiti, da je bil Prešeren kar desetletje koncipient v znani odvetniški pisarni. Zadeve, ki jih je prevzemal kot odvetnik v Kranju, je zlahka rutinsko obvladoval in so bile zanj drobiž. Je pa tudi razumljivo, da je zaradi vse hujših bolezenskih težav zanimanje za stroko upadalo.
V zapisu dr. Ražma se mi je zdela še zlasti zanimiva
že omenjena pobuda 106 kranjskih kmetov in ugotovitvena tožba, ki jo je Prešeren sestavil zoper kranjskega
župnika in dekana Dagarina, ki se je moral odreči pričakovani desetini. Spis sem iskal v sklopu vseh drugih
Prešernovih spisov. Obisk v državnem arhivu, kjer se
hranijo tudi arhivi kranjskega sodišča, ni dal rezultatov, sem pa k pazljivosti spodbudil arhivarje, da se bo
mogoče odkril še kakšen Prešernov spis.
Opis njegovih sodnih spisov v seznamu rokopisov v
Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani obstaja
na več mestih. Pod letnico 1848 in številko 477 je zapisano: »Prizivna tožba glede dajatev desetine kranjskemu dekanu s Prešernovim podpisom. Kranj. 4. 2. 1848;
DAS, fasc. 40 št. 243; Ljubljanski škofijski arhiv 1848
št. 2958 oddelek Kranj.«
Spis, ki sem ga našel v škofijskem arhivu, je po moji
oceni neurejen in pomanjkljiv. Brez temeljitega znanja
nemščine so namreč rokopisi težko razumljivi. Razkriva pa nam, da je tožba vložena komaj leto dni pred njegovo smrtjo. Ne morem sicer mimo dejstva, da so sodišča in tudi druge javne ustanove uradovale v nemščini, ki si je polagoma utirala pot med prebivalstvo in
na podeželje. Če ne bi bilo prve svetovne vojne in razpada avstro-ogrske monarhije, bi bilo dovolj le še sto
let in slovenščina bi bila komaj še za doma.
Naj spomnim na že omenjeni članek Usoda literarne
zapuščine dr. Franceta Prešerna, v katerem lahko beremo o požigu njegovih rokopisov in o motivih, ki so
temu botrovali. Tokrat pa dodajam še nov razlog. Dekan Dagarin poleg siceršnje nenaklonjenosti Prešernu
očitno ni prebolel izgubljene tožbe – zlasti zaradi velike
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materialne škode, izgubljene desetine, ki jo je prej pobiral od kmetov. Povsem razumljivo je tožbo štel kot Prešernov napad na sveto Cerkev kot duhovno institucijo.
Njegova jeza je zameglila krščansko vrednoto odpuščanja. Povračilni ukrep oziroma maščevanje se je še naprej
oplajalo. Z grožnjami, da ne bo dovolil pokopa na posvečeni zemlji, kar bi bila huda sramota, je od Prešerna na smrtni postelji izsilil privolitev v požig vsega, kar
je ostalo zapisanega – vseh njegovih prešernian. Seveda pa moramo dogodke presojati z vidika tistega časa.
Dagarin je na Prešerna gledal z vidika svojega verskega
poslanstva in si ni predstavljal, da ima opravka z nekoč
največjim slovenskim pesnikom. Verjetno tudi ni dojel,
da je bila s požigom rokopisov Slovencem storjena nepopravljiva škoda. Tudi Prešernov zdravnik Tomaž Pirc
je pozneje med drugim dejal: »Tudi moram povedati,
da prave veljave Prešernove takrat še nisem poznal, ljubil in čislal sem ga kot človeka.«
Podatek dr. Ražma o ugotovitveni tožbi, ki jo je Prešeren vložil zoper dekana Dagarina, nam razkriva morda celo najpomembnejši razlog, ki je posledično pripeljal do požiga Prešernove kulturne dediščine, ki je
poniknila v nič, kot da je nikoli ni bilo. Gre za povsem novo okoliščino in vedenje o vzrokih in posledicah Dagarinovega ravnanja, česar očitno tudi dr. Ražem in prešernoslovci niso opazili.

O dr. Joahimu Ražmu
Rodil se je 14. avgusta 1886 v Bazovici (Trst). Študiral je v Pragi. Od 16. septembra 1914 naprej je opravljal pripravniško prakso na okrajnih in deželnih sodiščih v Avstriji in v Trstu. Odvetniški izpit je položil leta 1921 in se je 30. septembra istega leta vpisal v
imenik odvetnikov v Trstu. Zaradi aktivnega delovanja v stranki Edinost – bil je odbornik in publicist –
in obtožb hudih kaznivih dejanj proti državi, v skupini
obtoženih v povezavi z bazoviškim procesom, je Tribunal posebnega fašističnega sodišča zoper njega razpisal tiralico. Pravočasno je 25. marca 1930 pobegnil
v Jugoslavijo. V imenik odvetnikov Odvetniške zbornice v Ljubljani se je vpisal že 1. aprila 1930 in je deloval kot odvetnik do 13. maja 1941, ko je bil s strani italijanske okupacijske oblasti zaprt in odpeljan v
zapore Isenia v Italijo. Pozneje je pobegnil k zaveznikom in bil poslan v Bari in Aleksandrijo. Zbolel je za
malarijo. V Slovenijo se je vrnil šele po osvoboditvi.
Kot odvetnik v Ljubljani je ponovno nastopil 14. junija 1945 in deloval do februarja 1961, tj. do upokojitve. Umrl je 22. decembra 1966. V imenu OZS se je
od njega poslovil dr. Vladimir Grosman.
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Jože Ilc,

odvetnik v Ljubljani – specialist za civilno pravo

Poslednja čarovniška pravda v Ribnici
Prepričan sem, da je minilo že 35 let, odkar je kolega Ivan Martelanc prinesel v pisarno revijo z naslovom Letopis ljubljanske realke, datirano okoli leta 1870, in dejal: »Zanimalo te bo, ker imaš ribniške
korenine.«
Letopis je obsegal ribniško dolino tistega časa. Na začetku revije je zemljevid ribniške doline, ki se zelo ujema s sedanjimi mejami občine Ribnica. Nato sledijo
različna poglavja: naštevanje krajevnih imen, število
prebivalcev, naštevanje otokov, studencev, cest, poti,
cerkva, gradov in imen. Med imeni, ki so tipična za
Ribniško dolino, je tudi moj priimek, ki je zapisan kot
Ilec. V zadnjem, 12. poglavju letopisa pa je bil objav
ljen zapis Poslednja čarovniška pravda v Ribnici. Postopek je potekal leta 1701. Ugotovil sem, da je v Enciklopediji Slovenije podatek, da je bil v Krškem zadnji čarovniški proces. Kateri proces je torej zadnji, je
vprašanje. Mogoča je tale razlaga: če je bil proces v Krškem na levi strani Save, je potekal na območju takratne Vojvodine Štajerske, če je bil na desni strani Save,
je bil na Kranjskem.
Čarovniška pravda je bila torej v Ribnici v letu 1701.
Ribniški grad je hranil izvirnik procesa. Grad je doživel žalostno usodo − pripadniki NOB so ga za novo
leto 1944 zažgali. Grad je pogorel in z njim tudi arhiv.
Besedilo, objavljeno v letopisu, je prevedel Karol Rudež, brat takratnega lastnika gradu Jožefa Rudeža. Ni

mi znano, ali prevod še obstaja. Mogoče ga hrani Narodna univerzitetna knjižnica ali kakšna druga ustanova. Čarovniška pravda je na straneh Odvetnika objav
ljena v Rudeževem prevodu in v nespremenjenem besedilu s takratnimi izrazi in pisavo. Pojasnil sem le izraza »čarovniški stol« in »klop za čarovnice«. To ni
bil naslonjač, namenjen za meditacijo ali klicanje nadnaravnih sil, ampak zbirni izraz za vsa mučilna orodja in naprave, ki so se uporabljale. Postopek torture je
bil natančno popisan. Obdolženca so začeli mučiti z
blažjimi sredstvi in nato torturo stopnjevali, dokler ni
nesrečnik priznal očitanih dejanj in priznanja ponovil
pred sodniki. V inkvizicijskem postopku je veljalo pravilo: priznanje je kraljica dokazov.
Zapisnik razodeva dve zanimivosti. Splošno mnenje je,
da so čarovnice kaznovali tako, da so jih žive sežgali na
grmadi. V zapisniku pa je navedena sodba, da se obdolžena Šušarkova najprej obglavi in njeno truplo nato
sežge. V postopku so bile tri obdolženke. Ena je umrla med postopkom, drugo so obglavili, za tretjo pa obstaja tale zapis: »Terdovratna Končarica naj se pa še v
ječi drži da se bo o nji dalje preiskovalo.« S tem se zapisnik konča in njena usoda ni znana.

KERVAVA PRAVDA
o zadevah
Marine Šušarkove, Lucije Kerzničevke in Končarice (Skončarice).
od 11. maja 1701
Kriminalni zvezek št. 14
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»Leta 1701 tridesetega aprila se je začela kriminalna
pravda zoper neke čarovniške osebe, ki so bile zaperte
v Ribniški grajščini. Tako le se je ravnala:

Kako se pričujoča imenuje? Kje je rojena? In kje
stanuje?
Imenuje se Marina Šušarkova, in je tukej v Ribniškem
tergu rojena, kjer tudi stanuje.

Navadni sodnik (judex ordinarius),
Prisedniki (assesoress):
Gosp. Janez Gašpar svetovalec (Rath)
Juri Lesar,
Peter Puželj
Peter Vesel,
Andrej Mordaks, zastopnik deželske sodnije,
Janez Kerstnik Ravnik, pisar pri sodnii.

Koliko je stara?
Okoli 40 let.
Kdo da so bili njeni starši in kako jim je bilo ime?
Oče da je bil Mikula Gnidica, po domače Česen
imenovan; mati pa je to leto umerla, in ji je bilo
Marjeta ime.
Ali je pričujoča omožena? li ima kaj otrok?
Omožena je s črevljarjem Janezom Šušarkom, in ima
šestero živih otrok, pa tudi zdaj je noseča.
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Ali ve, zakaj stoji pred sodbo?
Da ne ve, če bi bila kove reči kriva, dasi jo ljudje
sodijo, da je čarovnica; ona pa da je v tej reči
popolnoma nedolžna.
Ali je poznala Anko Zbačnikovko, Nežo Rusovka in
Lucijo Kerzničevka; in ali ve, kam da so prešle?
Vse tri je prav dobro poznala; ko čarovnice so bile
sežgane.
Ali se ni tudi ona udeležila te hudobije; naj bi sama
prostvoljno obstala?
One so s tem svojim pričanjem zoper mene svoje
duše pogubile, ker nikakor ni tako, kakor so
govorile.
Ali ve, da so te tri osebe do svoje smerti resnico tega,
kar so o nji govorile, vedno terdile in da niso besede
preklicale?
Temu bodi, kakor si hoče; vender so krivo pričale.
Vse hude duhove zaroti, da naj jo precej vzamejo, če
je res čarovnica.

Ker ni hotla vjetnica o svoji pregrehi nič obstati, se ji
je velelo, da naj gre zopet v svoje prejšnje stanovanje.
Da se bo pa izraševanje nadaljevalo.
Ravno tisti dan popoldne se je ta vjetnica v drugič izpraševala; ona pa je ravno tako odgovarjala, kakor poprej. – Ko je bila neke laži prepričana, - so ji naznanili,
da ne bodo njene lažnjive terditve nič več porajtali. Pa
saj je bila tudi njena mati tej hudobii vdana, tako je že
nekaj prič pričalo zoper njo. Pri vsem tem hudodelnica še vedno terdovratno taji.
Začasni sklep
Ker Marina Šušarkova pri tolicih dokazih noče
prostovoljno obstati svojega hudedelstva, naj se ona
posadi na navadni čarovniški stol in potem naj se
dalje izprašuje.
Šestega maja se je ta obsodba izveršila, in vjetnica
je potem, ko so jo cele tri ure terpinčili, to le
pripovedovala:
Ali je res, kar se je zoper njo govorilo?
Res je, da je čarovnica.
Od koga se je copernije naučila? Kako in kdaj se je
je lotila?
Od Anke Zbačnikovke inj od Neže Rusovke, ravno od
tistih, ki so bile sežgane. Z njima je pred osem leti v
jeseni pila pri sv. Marjeti, ko je bilo ondi žegnanje.
Nazaj grede so jo bile k sebi povabile, rekoč, da bo,
kolikor si more le misliti, veselja in kratkočasnosti
vživala. Ko je bila v to privolila, da ste jo namazali po
navadnih krajih z nekim mazilom; in na to da so vse
kviško zletele.
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Kaj so vsi ti ondi počeli?
Pri dolgi mizi so sedeli, pa imeli različna vina, mesa
in tudi druzih jedil, kakor tudi belega, černega in
zelenega kruha. Tudi da so bili godci in piskači pri
njih.
Kaj so vsi ti ondi počeli?
Pri dolgi mizi so sedeli, pa imeli različna vina, mesa
in tudi druzih jedil, kakor tudi belega, černega in
zelenega kruha. Tudi da so bili godci in piskači pri
njih.
Kdo da so bili vsi ti in če jih je poznala?
Tuji ljudje da so bili.
S kom se je ona ondi pajdažila in kdo da se ji je
pridružil?
Dobila je tam ljubčeka, s katerim se je pečala.
Kako da mu je bilo ime in kdo da je bil?
On, ki ga je kakor za moža vzela, je imel sicer
človeško podobo, pa je bil le vendar hudoben duh;
ime mu je pa bilo Henzelj.
Če si tudi plesala ž njim?
Plesala….
Ali ni kake zveze z njim storila?
Mogla je Boga in vse ljube svetnike zatajiti in njemu,
namreč hudobnemu duhu, obljubiti popolnoma
zvestobo ter se mu vdati z dušo in telesom, in pa
kakor svojega Boga častiti in moliti ga.
Kdaj se je to izverjenje zgodilo?
Precej pri pervem prihodu.
Za koliko časa?
Na veke.
Kdo jo je v to zapeljal?
Slaba tovaršija.
Kovo znamnje ima od njega?
Na levem pleči da jo je s kremplji do kervavega
vprasnil in v svoj zapisnik zapisal.
Če je že kaj coprala?
Delal je točo, ki je z njo predlansko leto poljske
pridelke poškodovala v tem kraji in proti Hervači.
Če tudi kove druge škode copernice ne delajo pri
sejanji (o setvi)?
Da; spreminjajo se v ptiče in v predperte prestrezajo
vse tisto zernje, ki ga sejavec naprej verže; in tako
pežene le tisto seme, ki zad za sejavcem pada.
Kam preseženo zernje devajo?
V neko globoko jamo blizu Kleka.
Če tudi ona ni copernije naučila koga? in kterga?
Nikoga.

Kam da so bile takrat prišle, in kje so imele shod?
Najprej da so prišle na križ poti na zemljo, potem da
so na goro Klek letele, kjer je veliko shodišče.

Če ni presvete hostije nevredno prejela, je oskrunila,
in na čarovniško goro nesla? Kdaj in kako?
Pred 3 leti jo je tukej v farni cerkvi pri sv. obhajilu po
nevredno prejela in jo nesla na Klek,

Koga da so tam našle?
Mnogo coperniških ljudi, pa tudi hudobnih duhov
med njimi.

Kaj so ondi z njo počele?
S šibicami so jo pretepale, da se jim je spremenila v
dete, ki je na kviško dvigalo svoje ročice.
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Kaj se je potem zgodilo? in kam da so ga potlej dele?
Z besedami so ga zasramovale; zlodju pa so vnovič
zvestobo obljubovale ter ga molile. – Poslednjič pa so
hostijo vergle v mazilo za letanje.
Kaj da so še sicer pri tem shodu počele?
Šle so po svojih druzih opravkih in potlej se domu
vernile.
Zatoženka naj zdaj pove vse, ki so se vdeležili
čarovniškega hudodelstva; toda resnico govoriti, ker
si sicer dušo pogubi – zamolčati nikogar, kteri je
kriv, pa tudi nedolžnega ne imenovati?
To da bo tudi storila, dobro vede, da na to se opira
zveličanje njene duše.
Zatoženka naj jih pove?
V R i b n i c i da so:
Marjeta, njena že umrla mati,
Lucija Bozbertovka (Vasarvirtovka?) stara vdova
Hanzelj Venčina,
Alenka Štancarca, vdova,
Mikula Gregorec, sicer Grega Erko imenovan,
Martin Mišnik, stari,
Anka, njegova žena,
Mihael Lamut, duhoven in beneficijat pri Novištifti.
V G o r e n j i v a s i:
I. Jaklovka, vdova,
Neža Suhadolnikovka.
V D o l e n j i v a s i:
I. Pavlek Šajbova žena, in une dve že sežgani
zapeljivki.
Da je ne bo vest pekla, naj še poterdi, da je to res?
Vse je res.
Na to se je zatoženka zastran omenjenega duhovna
dalje tako le izpraševala.
Če je res, da se je duhovnik, kterega je zatožila,
čarovstva udeleževal?
Vse je res, prav dobro ga je vidila na križ poti na polji
in tudi na Kleku.
Kaj je ta duhovnik ondi počel?
Vse to, kar vse društvo. Jel, pil, pa plesal je in svoj
sedež imel med najimenitnišimi, ker se je štel med
pervake. Greh mu je tudi, da sv. mašo bere in
pravega Boga nosi v svojih rokah.
Težko je verjeti, da bi se duhovni udeleževal tacih
hudobij?
Naj bi le nekoliko premislili, kako hudobno je
njegovo življenje in obnašanje, pa bodo lahko verjeli;
saj se bo tako tudi več pritožbe pokazalo zoper njega.
Kaj tacega da od njega ve, naj vse pove?
Nikdo drugi, kakor on, je dobrega g. Jurja Fabra,
tukajšnjega kapelana, zavolj necega prepira, ki sta ga
imela, ošepil in okrulil; to je še zdaj viditi pri ubozem
duhovnu.
Kako da zatoženka to ve?
Ker že ves svet ve.
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Kako, kdaj in kolikokrat da je g. Lamuta vidila na
čarovskih shodiščih?
Skoz 4 leta, vselej kedar da je bila tudi ona ondi,
zlasti pa pred dvema lotoma, ko so bile hude nevihte,
ktere so vsi doljenski strani grozno škodo napravile;
na križ potih in tudi na Kleku ga je vidila.
Kaj, da bi ta duhovnik tako ime imel tudi pri
ljudeh?
Naj le poprašujejo povsod, kjer je že poprej bival,
kakor na Oblokah, v Laščah, v Dobrepoljah, in tudi
zdaj pri Novištifti. Povsod je imel to ime; zato jo je pa
tudi od povsod potegnil, kar je tudi zdaj storil, ko se
je vernil v Černomel, svoj rojstni kraj.
Ali je to vse gola resnica, in če ni tega govorila
zavoljo kovega sovraštva, kove zavisti ali jeze, ali
kovega druzega vzroka?
Zavoljo čiste resnice in iz nikakoršnega druzega
vzroka.
Na to so jenjali raztezati hudodelnico; izpraševanje
pa se bo nadaljevalo.

Osmi dan meseca maja je bila hudodelnica zopet
poklicana pred kervavo sodbo; ko so ji vse, kar je bila
do sedaj obstala in povedala, od besede do besede
prebrali, je vse za resnico spoznala in zopet poterdila,
in sicer vse, kar je zadevalo nje in zatoženih
deležnikov.

II.
Potem se je začela kerevava pravda zoper Lucijo
Kerzničevko, 3. dne meseca maja leta 1701. Poprej
omenjeni gospodje prisednjki so bili zopet pričujoči
in pravda se je ravnala tako-le:
Kako da je zatoženki ime, kje je rojena, in kje da
biva?
Njeno kerstno ime in priimek da je: Lucija
Kerzničevka; rojena pa da je in da stanuje v Nemški
vasi.
Koliko da je stara?
Okoli 60 let.
Kdo da so bili njeni starši in kako jim je bilo ime?
Martin Kerznič in njegova žena Marina, ki sta že oba
mertva. – Njen mož pa se zove Gašper, tudi Kerznič.
Če je omožena in če ima kaj otrok?
Ravno s tem Gašparjem Kerzničem; tudi ima še živih
otrok.
Če je jetnici znano, zakaj jo je sodnik zaperl?
Da ne ve, zakaj.
Ali je zatoženka poznala sežgani Anko Zbačnikovko
in Nežo Rusovko?
Obe je poznala.
Te dve ženski, ki sta obe spokorjeni umerli, sta
jetnico ovadili, kakor da bi se bila tudi ona s
čaranjem pečala. Ali je temu tako ali ne?
Da to ni res, in se ji to tudi ne more nikdar spričati.
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Kaj je zatoženka pred tremi leti po svetem Jerneji
imela opraviti, ko je s svojo hčerjo, Martin Dihurjevo
ženo, tudi Šobarjevo imenovano, in s svojim
otrokom, leto starim, bila ob enajstih ponoči pri sv.
Marjeti v polji?
To ni res; ona je tisti čas doma bila.
Če ni res, da so jo njen mož Gašpar Kerznič, njen
zet Martin Dihur in pa Andrej Divjak, kteri so vsi
trije šli od Prigoriškega župana, ob tem času s hčerjo
in otrokom vred dobili v prosi, kjer ste se prav po
čarovniško vedli?
Lahko precej priseže, da temu ni tako.
Če ni res, da je obe njuni brat ogovoril ter jima rekel:
ve čarovnici, kaj ob tem času tukaj delate? Zakaj mi
tudi nedolžno dete zapeljujete?
Zatoženka oboje terdno taji.
Tukaj nič ne pomaga tajiti; ker je Dihur doma
prišedši; obe doma dobil, jima rekel: Čarovnici,
kaj sti že tukaj? ter obe zatoženko in svojo ženo
pretepel.
Tudi to vse taji.
Vsa soseska ve, da se potem celo leto nista mogli
med seboj terpeti; ali tudi to ni res?
To ni res; mož in zet sta bila tako pijana, da nista
vedila, kaj sta govorila.

Ker je jetnica tajila vse, je bila zopet v ječo peljana.
Izpraševanja pa da se bo nadaljevalo.
Ravno tisti dan prideta pred sodnijo Martin Dihur in
Andrej Divjak; po dolzem izpraševanji pa nista hotla
nič povedati, in sta se s pijanostjo izgovarjala. Ravno
tako Prigoriški župan Peter Bojec. Tudi zatoženka je
vedno tajila, kakor poprej.
Četertega dne tega mesca so zatoženko dalje
izpraševali; mislila je, da bo s strašnimi prisegami vse
ovade utajila; zato se je ta začasna obsodba storila:
Začasna obsodba.
Ker je uzoper Lucijo Kerzničevko dovolj dokazov
(ovad), ki jih pa neče priznati, naj se ona posadi na
navadno klop za čarovnice; in potem na dalje izprašuje.
Še tisti dan se je ta začasna obsodba izveršila, in
omenjena hudodelnica je po terpinčenji, ki je 22 ur
terpelo, naslednje priznala:
Če so resnične zatožbe in če prizna tudi ovade, da je
namreč tisti čas na njivi proso nabirala?
Da bi bila proso nabirala, zatoženka taji; zatožbe pa
da so resnične.
Od koga da se je čarati naučila? kje in kdaj se je je
lotila?
Neža Rusovka da jo je zapeljala pred tremi leti. Ko je
namreč šla iz Dolenje vasi domu; da jo je tista Rusovka
srečala ter jo na pojedino povabila. In ko je v to
privolila, jo je po navadnih krajih namazala z necim
mazilom, in na to ste obe kviško zletele.
Na kterem mestu da se prav za prav najbolj shajajo?
Na križ potih, pa na gori Kleku, kjer se jih je največ
zbiralo.
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Kaj da je tam vidila?
Velik grad; v njem vse polno možkih in žensk in tudi
hudih duhov v človeški podobi.
Kaj da so vender ondi počele?
Imeli so veliko pojedino in različnih jedi in pijač; imeli
so tudi belega, černega in zelenega kruha. Kar je bilo
imenitniših, so zgoraj sedeli za mizo, od zdolej pa nižji
ljudje, in med temi tudi zatoženka.
Kov posel da je ona ondi imela?
Mogla je na glavi stati in svečo…. derže unim pri mizi
svetiti.
Kaj da so po ti pojedini počeli?
Plesali; in to tudi zatoženka.
Kdo da je bil njen plesavec, in kako mu je bilo ime?
Nek hudoben duh, v človeški podobi; Urban mu je
bilo ime.
Kdo da ji ga je preskerbel?
Ravno ta Rusovka…
Če je kovo zavezo s hudobnim duhom storila?
kakošno? in kako dad jo je storila?
Mogla mu je dušo obljubiti in ga za svojega boga in
gospoda spoznati.
Kaj da je bilo s pravim Bogom in s sv. katoliško vero?
Vse to je mogla zatajiti.
Ali ima po tej zvezi kovo znamnje?
S parkljem jo je na herbtu vprasnil in potem z njeno
kervijo zapisal v svoje bukve.
Če je tudi kove copernije uganjala? kakošne in
ktere?
Da; z strašno točo, ki so jo na Kleku iz kvaternega
pepela pa iz neke moke delale, so poljske pridelke
poškodovale.
Kdaj in kje da so to škodo delale?
Pred dvema letoma, v Kočevskem, Černomeljskem in
Metliškem kraji.
Kaj da imajo od tacega poškodovanja?
Po toči vzeto žito v neko globoko jamo pod goto Klek
nosijo in iž njega po zimi kruh pečejo.
Kako da žito še jemljo?
Kedar seje kmete, spreminjajo se v različne ptiče,
kakor: v vrane, srake, krokarje; in prestrezajo zernje,
kar ga pade pred sejavca.
Iz česa da delajo mazilo za leltenje? in kdaj in kje
dfa ga večidel delajo?
O teh časih: o binkoštih, o veliki noči, o sabotah in
veliki petek zvečer. Takrat tja prinesejo presveto
hostijo, ženskega masla in otročjih serčic.
Če je tudi ona kdaj tje nesla presveto hostijo?
Samo enkrat.
Kje da jo je dobila?
V Dolenji vas v cerkvi sv. Lenarta pri sv. obhajilu.
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Pravna zgodovina
Kaj da so ž njo počeli?
Preklinjevali in neusmiljeno zasramovali so jo, potem
pa v mazilo vergli; na levo stran mešali, Bogu se
odpovedovali in hudiču zvestobo v novi obljubovali.
Če ni tudi ljudi morila in serc za tisto mazilo nosila?
Tega, da ni nikdar storila.
Če še kaj ve, naj vse pove?
Da nič več ne ve.
Zdaj pa naj zatoženka pove vse, ki so se udeležili
tega hudodelstva toda nikoga po nedolžnem; ravno
tako pa tudi nikoga, v resnici krivega, ne prezreti,
ker bi si sicer dušo pogubila.
Vse hoče po svoji vesti ovaditi.
Naj bi tedaj to storila!
V n e m š k i v a s i:
Alenka Nosanka, sredi vasi;
Marjeta, Petričeva žena;
Mikula J.
Njegova žena, Turkova hči, Marjeta,
Marina, hči zatoženkina;
V R i b n i c i:
I., rajnka Česnovke hči,
Rusovka in Zbačnikovka,
Anka J., Česnovkina hči,
Marina Šušarkovka, tudi njena hči.
Potem so jenjali hudodelnico terpinčiti ter so jo zopet
v ječo odpeljali; izpraševanje pa se bo nadaljevalo.
Peti dan tistega mesca ob desetih zvečer je hudodelnica strašno skušnjavo imela, tako da, aka bi ji ne bi bili
o pravem času na pomoč prišli, bi jo bil, kakor je rekla,
nekdo ubil. Zato so bile dobre straže postavljene, da se
ne bi kova nesreča zgodila. Pa vse ni nič pomagalo. O
polnoči se je v hudodelnični ječi, kakor tudi v gradu in
po tergu strašan hrup zagnal: slišali so volkove tuliti,
in v ječi rjoveti in praskati, kakor da bi bili medvedje
in mačke v nji. In ob dveh popolnoči so dolžnico z
zavitim vratom mertvo našli.
Devet dan tega mesca se je Marini Šušarkovi smert
napovedala. Opominjana je bila k pravemu kesanju in
pokori. Tudi duhovnik pastir je bil k nji poklican.
Enajsti dan tega mesca se je Marina Šušarkova vpričo gospodov in prisednikov poslednjič skrivno in jav-

Ribniški grad pred
2. svetovno vojno.
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no izpraševala; in zdaj je hudodelnica dve osebi, t. j.
Anko, starejega Martina Mišnika ženo in Alenko Štancarjevo vdovo izvzela, rekši, da ji je ovadila, ker je bila
na nju huda. Kar je pa rekla od vseh druzih je do svoje
smerti terdila. Potem se je nad njo enoglasno sklenila
ta-le sodba:
Cesarski kervavi sodnik.
P r i s e d n i k i:
Gosp. Janez Gašpar, svetovavec,
Jakop Križnar, oskerbnik na Bregu
Juri Lesar,
Peter Puželj,
France Papež,
Janez Pucelj,
Peter Vesel,
Jakob Nosan,
Adam Šorman
Peter Pucelj,
Juri Pucelj,
Andrej Mordaks, zastopnik deželne sodnije
Janez Kerst Ravbnik, notar.
Glavna ali zadnja obsodba:
Po postavi Božji in po cesarskih zakonih je Marina Šušarkova, ker je vse, kar se je razodelo po natanjčni preiskavi, ki je bila po redu kervave sodnije
ravnana, sama spoznala, da je kriva mnogih hudodelstev, kakor: copernije (čaranja), s čimur je Božje
in cerkvene zapovedi prelomila in tudi blago svojega
bližnjega poškodovala; da je pravo katoliško vero zatajila, presveto rešnje telo zasramovala in se celo hudiču
zapisala ….drugim v izgled obsojena: da naj se pelje
na navadno sodišče in tudi s cesarskim mečem ob glavo dene. Njeno truplo, kakor tudi truplo Lucije Kerzničevke, ki se ima iz zemlje izkopati, naj se na germado
verže, popolnoma sežge, da bo prah in pepel.
Terdovratna Končarica, naj se pa še v ječi derži, da se
bo o nji dalje preiskovalo.
Pri cesarski kervavi sodbi za pravično spoznano.
Dano v Ribniški grajščini 11. maja 1701
Janez Juri Gottscheeer l. r.,
kervavi sodnik

Vir: Wikipedija
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mag. Mateja Erčulj,

svetovalka za odnose z javnostmi

Valat
Strog pogled. Ironičen nasmešek. Občutek, da je zmagovalec. Vedno in pri vseh stvareh v življenju.
Nič čudnega. Njegova mati mu je to položila v zibelko. Ker je želela do konca odigrati igro, v kateri
bi soigralcem pobrala vse karte. Valat. Najboljše možne karte in najboljša možna igra. In absolutni
zmagovalec? Dr. Peter Čeferin. V njegovi avtobiografski knjigi z zmagovitim naslovom (Valat, kakopak) se kot vitice na vinski trti prepleta 48 pripovedi, ki so zapisane lahkotno, kratko in jedrnato,
na trenutke tudi nekoliko ironično. Zgodbe so le del razgibanega življenja, ki ga je bralcu na ogled
postavil odvetnik dr. Peter Čeferin, obogatene pa so z zelo duhovitimi ilustracijami Izarja Lunačka.
Svoje domovanje so v knjigi tako našle otroške igrivosti, dogodki iz časov kasarniškega življenja v Kučevem, srečanja (bežna ali pa niti ne) z dekleti in ženskami, pivske dogodivščine in različni pravni primeri
iz realnega življenja, iz katerih veje zabavljivi duh znanega in uglednega odvetnika. Iz posameznih zgodb je,
pa če poznamo književni prvenec dr. Čeferina o njegovem odvetniškem življenju ali ne,
mogoče razbrati popolno predanost delu, zaradi katere niti ni čudno, da nekateri o njem govorijo
kot o odvetniku z najdaljšim poklicnim stažem v državi.
Iz knjige huškne tudi zavezanost
nekaterim idealom, ki jih dr. Čeferin zagovarja, kot na primer v
zgodbi o zadnji seji predsedstva
Odvetniške zbornice Jugoslavije pred razpadom Jugoslavije, v
zgodbi o svetu za varstvo človekovih pravic ter v zgodbi o političnem procesu v Kosovski Mitrovici.
avtor: dr. Peter Čeferin
založba: Litera, Maribor 2013,
134 strani

V širših krogih je najbrž bolj malo
znana ljubezen dr. Čeferina do zgodovine, ki je v vsej svoji veličini pokukala na plano ob pisanju doktorata pri petdesetih letih, ko je brskal po ogromnih količinah starega porumenelega papirja in ko se je »počutil kot iskalec zlata, ki mora premetati kupe zemlje
in peska, da najde eno zlato zrno«. Dr. Čeferin se je z
eno od zgodb lotil tudi vzdevka mafijski odvetnik, ki
so mu ga ob obrambi »prvega slovenskega kapitalista
Grubeliča« nadeli nekateri mediji, nekaj strani v knjigi pa je namenjenih tudi njegovi ljubezni do gledališča. Za marsikoga so morda neznanka avtorjeva prizadevanja za pravico do takojšnje pravne pomoči osebi,
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ki ji je odvzeta prostost, za koga drugega morda njegovo navdušenje nad karatejem, fitnesom in športnim
načinom življenja.
Dr. Peter Čeferin z nekaterimi zapisi odstre tudi pogled
v svet svojega družinskega življenja. Za preprostimi tremi črkami »Ana« se skriva čudovita oseba, ki je »celotno družino naučila, da smo vedeli, kaj je dobro in
kaj zlo«, bila je tudi »najbolj pogumna« ob spopadanju z boleznijo, a je boj, žal, mnogo prezgodaj izgubila.
Boleče čustvo, ki veje iz zapisov o Ani, nas opominja,
kako krhko in dragoceno je življenje, pa tudi ljudje, ki
jih imamo radi, v njem. Vendar pa je čas zdravnik, ki
zaceli vse rane, tudi tiste, ki zarežejo najbolj globoko
v srce, in, kot ugotavlja dr. Čeferin v svoji zadnji zgodbi, življenje vendarle teče dalje.
V intervjuju za enega izmed slovenskih časopisov je
dr. Čeferin dejal, da pri sodnikih najbolj ceni pogum.
Z obelodanitvijo svojih življenjskih zgodb, prigod, domislic, z odstiranjem vrat v svet žalosti in bolečine je
dr. Čeferin dokazal, da poguma tudi njemu ne manjka. Iz nabirke njegovih življenjskih zgodb vejejo tudi
vztrajnost, trma, vzdržljivost in iskanje novih ter drugačnih poti od ustaljenih. In tako kot je treba imeti kanček sreče v kartah za odigranje dobrega valata,
tako je treba imeti tudi kanček trdnosti za uspešno odigrano igro življenja.
Knjigo priporočam tako tistim, ki si želijo pokukati v
svet odvetništva z nekoliko drugačne perspektive od
običajne, kot tistim, ki niso navdušeni nad branjem
dolgih filozofsko naravnanih besedil z desetčrkovnimi termini v vsakem drugem stavku. Knjiga je lahkotna, tu in tam zbadljiva in ironična, tako kot živ
ljenje samo, vendar pa lahko iz nje tisti, ki zna brati tudi med vrsticami, potegne pa nekatere zanimive zaključke.
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dr. Renato Vrenčur,

izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Lastnina – pravnoteoretični pogledi
na lastnino
Znanstvena monografija, ki jo je v obliki druge, spremenjene in dopolnjene izdaje prispeval ljubljanski
odvetnik dr. Andrej Berden, vnovič pokaže, kako utemeljeno in pomembno je proučevanje lastnine
kot kompleksnega družbenega razmerja, ki se nujno spreminja skozi zgodovinska obdobja ter dobi
vselej svojo vsebino znotraj družbene in pravne ureditve.
Knjiga je strukturirana v sedmih poglavjih z dodatkom Marksistični pogledi na lastnino in razvoj družbene lastnine v Jugoslaviji. Avtor osvetli lastnino kot
ekonomsko in pravno kategorijo. Pravni pojem lastnine predstavi v luči temeljne pravice stvarnega prava. Ker je tipični objekt stvarnopravnega razmerja stvar v pravnem smislu, najobsežnejša pravna pripadnost subjekta na stvari
pa lastninska pravica, je povsem
razumljivo, da avtor v tem pogledu zreducira razpravo na lastninsko pravico. Z izjemnim pravnim
občutkom in izredno natančnostjo razpravlja o vsebini lastninske pravice, ki jo razčleni na posamezna upravičenja ter razloži, kakšne pravne možnosti zagotavljajo lastninska upravičenja pravnemu subjektu kot nosilcu pravice. Pri tem posveti celotno drugo poglavje v knjigi definiranju
razpolaganja z lastninsko pravico
kot tipično samostojno in pre
nosljivo stvarno pravico.
Zgodovinski aspekti in primerjalnopravne analize, ki spremljajo celotno monografijo, kažejo na
avtor: dr. Andrej Berden
bogat izbor tuje literature, zlasti
založba: Grafis trade, Ljubljana
francoske ter nemške. Razpravo
2013, 193 strani
o pravici obdela s pravnoteoretičnega vidika in pri tem sooči stališča ključnih pravnih mislecev, ki so odločilno vplivali na razvoj pravne dogmatike v Evropi (Ihering, Savigny, Duguit, Windscheid in drugi).
V poglavju o javnopravnih omejitvah lastninske pravice avtor poudari, da mnoge moderne države omejujejo način pridobivanja in uživanja lastnine bodisi v interesu širše skupnosti, torej v javnem interesu,
bodisi v interesu posameznikov, tj. v zasebnem interesu. Omejitve v javnem interesu pri lastninski pravici so mnogo večje pri nepremičninah kot pri premičninah. Dr. Berden podčrta, da pridejo omejitve ali
odvzem lastninske pravice v javnem interesu najbolj

do izraza v primeru, ko se nepremičnini podeli status
javnega dobra. Dominium est ius utendi et abutendi re
sua, quatenus iuris ratio patitur. (Lastnina je pravica
svojo stvar uporabljati in uničiti, kolikor to dopušča
smisel prava.). Poudarja se, da gre za enega od najbolj znanih in hkrati spornih pravnih rekov. Sporen
je zaradi tega, ker so ga velikokrat navajali kot dokaz
za individualistično naravo rimske lastninske pravice. Po rimskem pravu je lastninska pravica v načelu veljala za neomejeno. Določene posebnosti so obstajale pri urejanju razmerij med sosedi zaradi sožitja oziroma mirnega sosedstva. Današnje pravne ureditve ne postavljajo omejitev lastnine zgolj v interesu sosedstva (sosedov), torej v interesu posameznikov, pač pa tudi v interesu širše družbene skupnosti
(v javnem interesu).1
Zlasti sodna praksa je odgovorila na vprašanje, kdaj
gre pri izvrševanju lastninskih upravičenj za zlorabo
pravice. Avtor monografije v zvezi s tem naniza številne primere iz sodne prakse (domače in tuje). Lastnik stvari oziroma imetnik druge stvarne pravice je
omejen z enakimi pravicami drugih. Tako je treba lastninsko pravico in druge stvarne pravice izvrševati v
skladu s temeljnimi načeli civilnega prava, z njihovim
namenom in z naravo stvari. Pravo želi s tem prepovedati navidezno izvrševanje stvarnih pravic. Za navidezno izvrševanje pravic gre takrat, ko njihov imetnik ravna z izključnim ali očitnim namenom, da drugemu škoduje. Lahko ugotovimo, da je absolutnost
lastninske pravice relativizirana s pravicami drugih.2
Načelo prepovedi zlorabe pravic je poudarjeno zlasti v primeru konkurence več lastninskih pravic. To
velja predvsem v sosedskem pravu, kjer nastane med
subjekti, katerih položaj ustreza kriterijem kvalificirane pravne vezi z zemljiščem in oddaljenosti od vira
motenja – običajno so to lastniki neposredno meječih zemljišč – bipolarno pravno razmerje. Tako je
na primer imetnik lastninske pravice na stvari upravičen le-to uporabljati in z njo razpolagati, pa vendar je v izvrševanju svoje pravice tudi omejen, saj je
ne sme izvrševati šikanozno, nepošteno, trpeti mora
nebistvene sosedske imisije, dovoliti nujno pot, ureditev meje in tako naprej. Pripadnost stvari pomeni
torej tudi odgovornost.3 Posledica ravnanja v nasprotju z načelom prepovedi zlorabe pravice so predvsem

1

Kranjc, J.: Dominium est ius utendi et abutendi re sua, quatenus iuris ratio patitur (Lastnina je pravica svojo stvar uporabljati in uničiti, kolikor to dopušča smisel prava),
Pravna praksa, št. 17-18/1996, str. 50-51.
Juhart, M., Tratnik, M. in Vrenčur, R.: Stvarno pravo, GV Založba, Ljubljana 2007, str. 92.
3
Primerjaj Frantar, A.: Sosedsko pravo, Podjetje in delo, št. 5/1994, str. 749 in nasl.
2
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opustitveni zahtevki, ki se praviloma uveljavljajo z negatorno tožbo, možni pa so tudi odškodninski zahtevki. Avtor opozarja, da ni nujno, da bi šlo za povzročanje škode v smislu civilnega delikta, da bi lahko
ravnanje lastnika prepoznali kot ravnanje, ki nasprotuje omenjenemu načelu. Zadošča že škodovanje, ki
nima znakov pravno relevantne škode v odškodninskem pravu (povzročanje sence, postavitev lažnega
dimnika, preprečevanje dostopa ipd.).
V dodatku se avtor spopade s fenomenom družbene
lastnine, ki ob transformaciji v klasično (zasebno) lastnino v postopkih lastninjenja povzroči brutalno reinstalacijo kapitalističnih lastninskih odnosov. Nemalokrat se tudi sam srečam s pojmom pravice uporabe
na nepremičninah v družbeni lastnini, ki se je menda
pravno veljavno prenašala zunajknjižno. Pa družbeno
lastnino na stavbnih zemljiščih in stavbah v povezavi s posameznimi deli, ki so bili izvzeti iz nacionalizacije. Preoblikovanje vseh teh kategorij v zasebno lastnino generira zapletena pravna vprašanja. To potrjuje tudi sodna praksa.

57

Sklep
Lastninska pravica je ena najbolj temeljnih človekovih
pravic, ki jo varujejo tako mednarodnopravni akti kot
nacionalne ustavne ureditve. Temeljno izhodišče mednarodnopravnih in ustavnih jamstev lastninske pravice
je nedvomno 17. člen Deklaracije o pravicah človeka
in državljana (Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen) iz leta 1789, ki določa:
»Lastnina je neodtujljiva in sveta pravica, ki nikomur
ne more biti odvzeta, razen če to zahteva nujen javni
interes, ki mora biti zakonito ugotovljen, in proti pravični ter predhodni odškodnini.«
Monografija dr. Andreja Berdena je znanstveno delo,
izdano v obliki lične knjige, ki jo priporočam slehernemu pravniku, avtorju pa iskreno čestitam za odlično
opravljeno delo in izbor naslovnice. Ta prikazuje francoski narodni simbol Marianne, ki vodi ljudstvo svobodi naproti – z razgaljenim oprsjem in bosimi nogami se vzpenja na kup človeških trupel, v eni roki drži
bajonet, v drugi pa dviguje trobojnico.4

4

Najslavnejše delo Eugena Delacroixa iz leta 1830 z naslovom Svoboda vodi ljudstvo. Delacroix spada med najvplivnejše francoske slikarje 19. stoletja; rojen je devet
let po francoski revoluciji.

In memoriam Mario Kos
Hominis tota vita nihil aliud quam ad mortem iter est (Seneca)
… vendar so te poti različne. Pot
odvetnika Maria Kosa je pot odvetništva. Odvetništva kot poklica,
poslanstva, načina življenja.

politiko. Na odnose med Odvetniško
zbornico Slovenije (OZS) in Odvet
niško zbornico Hrvaške to ni vplivalo nikoli, veliko zaslugo za to pa ima
prav Mario Kos kot dolgoletni predsednik zbornice, vseskozi pa spiritum
agens sodelovanja med zbornicama.
Poleg mnogih domačih in tujih priznanj je leta 2012 kot prvi tuji odvetnik prejel najvišje priznanje OZS,
plaketo dr. Danila Majarona.

Mario Kos je začel opravljati odvet
niško prakso v Zagrebu daljnega leta
1968 in ostal odvetnik vse do izvolitve za sodnika Ustavnega sodišča
Republike Hrvaške, to dolžnost pa
je opravljal do upokojitve.
V času svoje odvetniške kariere se je
Mario Kos izjemno uspešno preizkusil v vseh funkcijah v Odvetniški
zbornici Hrvaške, predvsem pa je znan kot idejni oče
dnevov hrvaških odvetnikov.
Slovenskim odvetnicam in odvetnikom bo ostal zapisan v spominu kot iskren in dolgotrajen prijatelj slovenskega odvetništva. Pravzaprav se ne spominjam
dneva slovenskih odvetnikov, na katerem ne bi sodeloval Mario Kos, tudi ko je bil že ustavni sodnik oziroma ko je bil že upokojen. Družilo nas je iskreno
prijateljstvo, ne glede na to, da so bili včasih odnosi med državama zapleteni in obremenjeni z dnevno
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Brez nam tako dragega Maria bi bilo
vse drugače. Predvsem pa je bil velik človek, dostojen naslednik dr. Iva
Politea, človek, katerega edina preokupacija je bil razvoj odvetništva. Mario Kos se je tej svoji nalogi posvečal v celoti, kajti zanj je veljalo, da nosi odvetništvo
v srcu, duši in pameti, kot je podnaslov knjige, ki jo je
napisal o odvetništvu.
In v srcu, duši in pameti slovenskih odvetnic in odvet
nikov bo ostal odvetnik Mario Kos zapisan kot velik
prijatelj, ki ga bomo pogrešali.
Miha Kozinc
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Andrej Razdrih,
odvetnik v Ljubljani

Od Pirota do Istanbula – s kolesom
Odkar sem kot šolarček prebral Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem, sem si želel videti Bizanc,
mesto, ki povezuje dve celini, se ponaša z neverjetno zgodovino in mnogimi imeni: Bizantion, Bizanc,
Novi Rim, Konstantinopel, Istanbul in slovansko Carigrad. Dalo pa nam je tudi prelepo besedo »bizantinske metode«, ki jo uporabljamo, kadar govorimo o aktualni politiki.
Prvič sem se srečal s tem mestom v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko sem kot študent potoval po
hipijevski transverzali v Indijo in je bil Istanbul ena prvih obveznih postaj, saj je slovel po tolerantnosti do
gandže in nizkih stroških bivanja. Iz tistih dni sta mi
v spominu ostala samo znameniti lokal Pudding shop,
kjer so stregli različne pudinge, pečena jajca in pod
mizo kolače s hašiševim nadevom, ter ogromen bazar,
ki je ponujal celo vrsto stvari, ki jih doma v naših socialističnih trgovinah nismo imeli.

kolku. Bolečina kar ni hotela ponehati, zato sem moral v nadaljevanju pri kolesarskih treningih uporabljati
močne analgetike. Za potovanje sem tako nabavil zadostno zalogo tablet (za zjutraj pred napori in za zvečer pred spanjem) in skrbno pazil, da jih slučajno ne
bi pozabil doma. Mimogrede naj povem, da je ibuprofen eno redkih zdravil, ki so, če z njimi ne pretiravamo, dejansko koristna.
Pet stalnih članov naše kolesarske druščine, torej Emil,
Trato, Kosta, doktor Mare in pisec teh vrstic, se nas je
nekega lepega junijskega jutra zbralo pred notarsko pisarno Tratnik, od koder nas je kombi v dobrih devetih urah potegnil do Pirota.

Kolesarske hlače

Emil zmagoslavno pred Sofijo.

Za svojo 60-letnico pa sem si zaželel, da bi si ponovno ogledal to čudovito mesto ob Bosporju in da bi se
vanj pripeljal s kolesom. Če že ne bi pripotoval iz Ljub
ljane, pa lahko vsaj iz Pirota v Srbiji, ki je zelo primeren za začetek potovanja, ker je ravno sedem kolesarskih dni oddaljen od Istanbula, točno toliko pa smo
imeli tudi časa.

Priprave
Ko imaš na hrbtu šest križev, moraš s pripravami za
tako potovanje začeti bolj zgodaj, saj z leti pride v organizmu do inverzije, tako da so zdaj sklepi čvrsti (beri
trdi), mišice pa mehke, namesto da bi bilo obratno.
Športno sezono sem v letu 2012 odprl na Prešernov
dan v Mojstrani s tradicionalnim nogometom na snegu. Tam sem skušal ustaviti nasprotnikovo podajo s
t. i. drsečim startom, ki se je končal z nepričakovano »špago«, pri kateri me je ostro usekalo v levem
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Naslednjega dne ob jutranjem startu sem na svojo
grozo ugotovil, da imam protibolečinskih tablet dovolj, v naglici ob odhodu pa sem pozabil vzeti komplet svojih kolesarskih hlač. V celem Pirotu seveda
ni bilo trgovine s kolesarsko opremo. Notar Trato,
ki ima na kolesu toliko robe kot potujoča trgovina
z mešanim blagom, mi je velikodušno ponudil svoje hlače, ki jih je imel viška, neugodno je bilo le to,
da so bile zimske. Kot notar mora biti pač priprav
ljen na vse. Kar predstavljal sem si, kako je kolesariti osem ur v zimskih hlačah na 40 stopinjah Celzija – kaj vse bi se na tej vročini skuhalo! Takrat se
je izkazal kolega Emil in mi posodil hlače iz svoje
zbirke, trdil je, da najboljše, pozneje je priznal, da
jih je kupil na razprodaji. Kakorkoli, rešil me je iz
velike zadrege, hlače so bile odlične, imele so samo
eno napako: vsak večer sem jih moral oprati. Ne
bom razlagal, zakaj. Prijatelji so se mi rogali in peli
staro otroško pesmico: »Vsi otroci grejo spat, Andrejček mora hlačke prat.«

Aleksander Nevski
Skozi Dimitrovgrad smo se pripeljali v Sofijo, ki leži le
88 km od Pirota in ki se ponaša z veličastno katedralo Aleksandra Nevskega, zgrajeno v čast padlih ruskih
vojakov, ki so v 19. stoletju pomagali osvoboditi Bolgarijo izpod otomanske nadoblasti. Zgrajena je bila na
začetku 20. stoletja in se imenuje po ruskem vladarju in svetniku Aleksandru Nevskem, čigar del rebra je
kot relikvija razstavljen v prostorih cerkve. Katedrala je
prava paša z oči, ko se obsijane s soncem svetijo njene zlate in bronaste kupole.
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Slovanski jeziki
Bolgarščina je slovanski jezik, zato sem računal, da
s sporazumevanjem ne bo težav. Kako sem se motil! Ko sem taksistu naročil, naj me pelje v najbližjo
športno trgovino, da si kupim biciklistične hlače, me
je pripeljal pred ministrstvo za šport. To sem seveda razbral iz velikega napisa v »grabljicah« na stavbi
šele takrat, ko je taksi že odpeljal. V naslednjih dneh
sem znanje bolgarščine sproti izpopolnjeval in v ne-

59

na zelo originalen način. Zaradi vročine se asfalt namreč topi in spreminja v tekoč katran. Občasno pripelje kamion cestnega podjetja, s katerega dva delavca z
lopatami mečeta na cesto droben pesek, da se sprime
z podlago in s tem utrjuje stopljeni asfalt. Zelo inovativno, vendar ne preveč ugodno za kolesarja, ki nikakor ne sme zapeljati z bankine v tako zmes, ker bo
moral sicer čistiti verigo in menjalnik.

Grčija
Za popestritev potovanja smo v Svilengradu iz Bolgarije zavili v Grčijo, ki se nam je kljub toliko oglaševani krizi zdela bogata (odlične ceste in razkošne hiše),
res pa je, da smo jo videli le devet kilometrov, kajti
po koncu tega odseka smo pripeljali na zelo zastraženo grško-turško mejo, kjer so nas bodeča žica, vojaštvo in natančen pregled spomnili na to, kako lepo je
bilo včasih, ko so drugi skrbeli za nas.

Turčija in Kemal Paša Atatürk
Vzdrževanje cest – po turško.

kem obcestnem bifeju uspel takole suvereno komunicirati: »Izvini bratko, donesi nama pet puta piva, blagodarje,« in brez problemov dobil naročeno. Pozneje je gazda prisedel in ko je izvedel, da smo iz Slovenije, je zadovoljno ugotovil, da so Slovenci in Bolgari dva bratska naroda, kar dokazuje dejstvo, da sem
malo prej naročil pijačo v čisti slovenščini in me je
on kot Bolgar v celoti razumel.

Prav v vsakem mestu, vasi ali še tako majhnem naselju, skozi katerega smo se peljali, smo obvezno našli dva objekta: mošejo in spomenik Atatürku. Slednji
je kot kip v različnih velikostih in različnih materialih
dokazoval, kako pomemben je za turški narod še 75
let po svoji smrti.

Naš Kosta, ki se rad ubada z jezikovnimi orehi (o katerih sem pisal v potopisu o našem kolesarjenju na Dunaj), je vsakemu Bolgaru, s katerim se je zapletel v pogovor, povedal, da njihovo ime za valuto »lev« pri nas
pomeni »životinjo«. Kako se po bolgarsko reče levu,
se mu ni posrečilo izvedeti, je pa ugotovil, kaj pomeni pogost napis na avtomobilih »karajte bezopasno«.
V bolgarščini pomeni karajte vozite, v srbščini pa, saj
veste, nekaj, kar ni primerno za javno objavo, zato naj
izpovem le še to, da je Kosta z največjim veseljem poučeval vsakega Bolgara (zlasti Bolgarke), s katerim je
spregovoril par besed, kaj pomeni karanje po srbsko.
Zaradi tega smo ga ves čas karali (po slovensko), pa
ni nič zaleglo.

Ceste
Tisti, ki so kdaj bili v južni Srbiji, me bodo razumeli, če rečem, da je Bolgarija v tem pogledu zelo podobna južni Srbiji. Ceste so enako slabe, nevzdrževane, predvsem pa noben kanalizacijski jašek nima kovinskega pokrova ali rešetke, očitno jih sistematično kradejo in prodajajo za staro železo. Za nas so te
cestne odprtine predstavljale stalno nevarnost in le
sreči se lahko zahvalimo, da ni nihče zapeljal v tako
betonsko past.
V Turčiji, kjer pospešeno gradijo avtoceste, so tudi lokalne ceste boljše kot v Bolgariji, je pa še vedno vidne
nekaj dediščine zaostalosti za Evropo. Zaradi hudega
tovornega prometa po glavnih cestah smo bili prisiljeni ubirati stranske, te pa Turki vsaj poleti vzdržujejo
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Zlati Ataturk.

Kot mlad častnik je s svojo skupino Mladoturkov zrušil stoletno sultanovo vladavino. Med prvo svetovno
vojno se je uspešno boril proti Angležem v Gallipoliju, po vojni, ki jo je Turčija na strani Nemčije izgubila, pa je vodil zmagovito osvobodilno vojno proti
zahodnim okupacijskim silam in preprečil razkosanje
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države. Čeprav se je celo vojaško kariero bojeval proti Evropejcem, je naredil vse, da bi zaostalo azijsko
državo spremenil v moderno evropsko državo. Njegove reforme so bile neverjetno radikalne in so zaostalo fevdalno cesarstvo preobrazile v sekularno republiko. Pri reformah je šel tako daleč in v take podrobnosti, da je s posebnim zakonom o pokrivalih
ukazal, da morajo Turki namesto fesa nositi evropske klobuke in kape. Z današnje perspektive bi lahko rekli, da je Atatürk zelo vizionarsko Turčijo pripravil na vstop v Evropsko unijo, kamor Turčija tudi
spada. Res pa je, da je vse to dosegel na edini možen
način, s totalno diktaturo.

že prva jed (na žaru pečeno meso in ajran, turški jogurt) nagnala na stranišče. Kljub raznim terapevtskim
poskusom (linex, oglje, primotren, ciprobaj in na koncu deci viskija) ni nič pomagalo, noč v hotelski sobi je
bila peklenska. Nekaj časa sem objemal školjko (moja,
moja), nekaj časa sem sedel na njej in tako uro za uro,
celo noč. Emil, ki je bil z menoj v sobi, me je že kmalu zaprosil za tri tablete Sanvala, da se je lahko »odklopil« iz dogajanja.
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Starec
Ljubitelje turške kave bo morda presenetilo moje spoznanje, da se na meji s Turčijo končuje območje kave
in začenja cesarstvo čaja. Poleg mošeje in Atatürka se
v vsaki vasi ponuja tudi čajnica. Tu strežejo fenomenalen čaj, natočen v steklene kozarčke ženskih oblin.
Gostje so samo moški, v glavnem starejši vaščani, ki

Počitek ob poti.

pijejo čaj in nasploh predejo čas. Skupina pisano oblečenih popotnih kolesarjev – tujcev je bila za njih prava atrakcija. Z zanimanjem so si ogledovali naša kolesa in se čudili, od kod silno daleč da prihajamo (iz
skromnosti smo zamolčali podatek o vožnji s kombijem). V kraju Kavalkere mi je najbolj ostal v spominu
razbrazdan starec brez večine zob, ki sem mu prisodil
najmanj 80 let in ki me je z rokami ter dvema nemškima besedama pobaral po letih. Ko sem mu povedal, ni
hotel verjeti. Sam je imel namreč 54 let. Zob časa je v
teh južnih krajih očitno bolj nabrušen.

Sporazumevanje
Sporazumevanje na turškem podeželju ni enostavno,
čeprav smo se v okviru Jugoslavije lahko prek srbohrvaščine naučili cele vrste turcizmov, ki so nam prišli
prav: predvsem meza, šečer, čorba in rakija, potem pa
tudi kašika, duhan, baklava, sat in majmun. V Istanbulu tuji jeziki seveda niso problem.

Prezgodnje proslavljanje
V Silivriju, ki je en kolesarski dan oddaljen od Istanbula, smo si zvečer oddahnili, češ saj smo praktično na
cilju, šli v fensi restavracijo ob obali in naročili razne
specialitete. Ne vem, kaj so jedli moji tovariši, mene je
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Emil
Zjutraj sem bil prepričan, da se bom moral sramotno
in poniževalno v kombiju kot stara baba pripeljati v
Carigrad, vendar mi je Emil svetoval posebno metodo
za ozdravitev, in sicer da naj na vsakih pet minut pojem košček prepečenca in srknem kapljico vode. To je
drisko res ustavilo, morda pa so končno prijela zdravila iz prejšnjega večera.
Ob tem naj povem še, da je kolega Emil eden najbolje organiziranih popotnih kolesarjev, kar jih poznam. Pri tem ne mislim le na vedno očiščeno in namazano kolo, govorim tudi o popolni prtljagi, kjer
ne manjka ničesar in ni ničesar preveč, vse skupaj
pa je urejeno in zloženo na minimalen obseg z vojaško natančnostjo. Z notarjem Tratotom sva dobila
prav manjvrednostni kompleks, ko sva gledala Emila,
ki je imel vedno vse lepo zloženo v torbah in je bil
zjutraj v nekaj minutah pripravljen za odhod. Midva pa sva takrat še obupano iskala razmetane stvari
po sobi in jih tlačila v torbe, ki so bile še vedno premajhne, pa čeprav sva že toliko reči založila, pojedla
ali zavrgla. Emil naju je »tolažil« s tole modrostjo:
»Vesta, jaz sem pač neumen človek, tudi pozabljiv, pa
uporabljam takle sistem in urejenost, vidva, ki sta pa
brihtna in imata dober spomin, pa tega ne potrebujeta …« Temu se reče v današnjem žargonu mladih
»ruganje v glavo«.

Križev pot
Teh 83 kilometrov od Silivrija do Istanbula je bilo najtežjih v mojem življenju. Neprespan in povsem izžet
od driske sem komaj sedel na kolesu in z največjim
naporom obračal pedala pod vročim turškim soncem.
Vsakih 5 km sem omagal in se ulegel v obcestno travo.
Če me ne bi tovariša Emil in Trato nesebično zmerjala, priganjala in brcala v klance, ne bi videl Istanbula.
Ko sta me končno zvečer privlekla do cilja, sem takoj
zavil v naš hotel Basileus, ki je bil oddaljen slab kilometer od Hagie Sophie. Ker pa je bil Bizanc tako kot
Rim zgrajen na sedmih gričih, je ta kilometer potekal
po strmem klancu navzgor. Ni šans, da bi ga zmogel!
Takrat se je prijatelj Emil nenadoma iz dobre matere
prelevil v hudobno mačeho. »Sam si postavil cilj, da
se moramo skupaj fotografirati pred Hagio Sophio, in
zdaj ne boš tik pred ciljem odpovedal,« je neusmiljeno
zahteval z mrzlim glasom. »Emil, res ne morem, vsak
čas se bom od izčrpanosti zrušil in obležal,« sem moledoval, vendar zaman. Z izrazom najbolj nečloveškega stražarja v koncentracijskem taborišču je zahteval
in me prisilil, da sem ne vem od kod zbral zadnje atome energije in se peš, ob sebi potiskajoč kolo, priplazil do cerkve, kjer so čakali moji popotni tovariši. Fotografija pred Hagio Sophio je lepo uspela, samo moj
nasmeh je bolj grenak.
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Po večerji mi je odlična vodna pipa-nargila hitro pregnala utrujenost in slabost in mi vrnila voljo do živ
ljenja.

Mesto se je v teh desetletjih, odkar me ni bilo, zelo razvilo, žal pa ne na boljše. Urbanizacija je kot rak požrla
obširne zelene površine v mestu in okolici. Znameniti
Puding shop je zdaj »fastfud« restavracija, starodavni
Kapali bazar ponuja veliko robe made in China in celo
baklave nimajo več tako dobrega okusa kot nekdaj ali
pa moj okus ni več tak kot v mladosti.
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Hagia Sophia
Najbolj slavna zgradba v Istanbulu je Hagia Sophia,
kronska cerkev bizantinskih cesarjev. Cesar Justinijan
je dal v 6. stoletju zgraditi tri cerkve, ki se imenujejo
po treh božjih lastnostih: Hagia Sophia – sveta modrost, Hagia Irene – sveti mir in Hagia Dynamis – sveta moč. Prva je zdaj spremenjena v muzej (po nalogu Atatürka), druga v koncertno dvorano, za tretjo pa

Za konec
Zadovoljni in ponosni na svoj podvig smo se s kombijem pripeljali na bolgarsko-srbsko mejo. Srbski carinik,
možakar z obilnim pivskim trebuhom in podočnjaki, je

Prihod pred Hagio
Sophio ob 19.uri.
Sonce še vedno sije.

ne vem več. Hagia Sophia je še vedno četrta največja
krščanska cerkev na svetu, zame pa tudi najlepša. Na
novo odkriti (izpod apnenega opleska) in restavrirani
razkošni mozaiki to le še potrjujejo. Štirje vitki minareti dodatno poudarjajo njeno lepoto.

pogledal kolesa v prtljažniku in vprašal: »Kakva ste vi
to ekipa?« Ponosno odvrnem: »Sportska,« on pa zamahne z roko in reče: »Malo ste matori za sportaše.«
Če ne bi bil carinik, bi mu že povedal, kar mu gre …

Istanbul

Naš itinerer:
1. Pirot – Sofija
2. Sofija – Pazardžik
3. Pazardžik – Haskovo
4. Haskovo – Edirne
5. Edirne – Luleburgaz
6. Luleburgaz – Silivri
7. Silivri – Istanbul
Skupaj

Mesto, ki nadzoruje vhod v Črno morje in Bospor, so
ustanovili stari Grki kot Bizantion leta 660 pred našim
štetjem. Tudi ime Istanbul je grškega izvora in je nastalo iz grške fraze »v mesto« in se je uporabljalo (poleg
Konstantinopla) od 10. stoletja naprej. Leta 1453 ga je
zavzel Mehmed II Osvajalec, ga spremenil v prestolnico Otomanskega imperija, Hagio Sophio pa v največjo mošejo. Danes je Istanbul globalna metropola, ki
šteje 15 milijonov prebivalcev, kar je ena petina vseh
prebivalcev Turčije. Leta 1975 ob mojem prvem obisku jih je imel 2,5 milijona.

88 km
133 km
121 km
120 km
110 km
95 km
83 km
750 km

Zgodovinske podatke sem povzel z Wikipedije.
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»Živimo v času ekonomske, socialne
in moralne krize«
1. Pri nepremičninah lokacija, arhitektura, cena in še tako, kot ji narekujeta zakon in etični kodeks,« pomarsikaj drugega daleč pretehtajo energetsko učinkovitost.
(mag. Janez Tekavc, v članku Zlata jajca za lažno fasado lobijev, Delo, 14. januar 2014)

udarja dr. Pavliha.
(Majda Vukelič, Davkarija letos nad premoženje odvetnikov, Delo, 29. januar 2014)

licisti prav tako ovadili zaradi overitve lažne vsebine pri
vpisu zemljiškega dolga, nam zadnjih sklepov višjega
sodišča ni mogel pokomentirati, saj ju še ni dvignil, s
slišanim pa je bil seveda zadovoljen.
(Peter Lovšin, v članku Nevrokirurg uspešno skriva
premoženje, Dnevnik, 29. december 2013)

da rubežniki odnesejo tri role WC-papirja; rubežniki
in odvetniki služijo na revežih, namesto da država sistemsko poskrbi, da se vsi postopki zoper družine, ki je
brez prihodkov oziroma prejema denarno socialno pomoč, ustavijo, dokler si ne opomore, je naštevala Zidar Klemenčičeva.
(Saša Banjanac Lubej, »Revežem rubijo tri role
WC‑papirja, služijo pa rubežniki in odvetniki«, MMC
RTV Slovenija, 30. januar 2014)

7. Izvršilni postopki pri osebah, ki nimajo nič, ne pre2. Odvetnik nevrokirurga Mitja Vidmar, ki so ga po- mičnin ne nepremičnin, se izvajajo, četudi to pomeni,

3. Minister za kmetijstvo Dejan Židan, ki vodi tudi

vladni odbor za gospodarstvo in zato nastopa kot poročevalec o vladnih dejavnostih proti sivi ekonomiji,
je že večkrat napovedal, da bodo morale vse dejavnosti
uporabljati registrske blagajne s programi proti nedovoljenemu prirejanju podatkov o prometu, ko bo vlada predvidoma marca pripravila predpise za to področje. Posebno je poudaril, da bodo obvezne tudi za odvetnike in zdravnike, »kajti vlada hoče pokazati javnosti, da ni nedotakljivih skupin«.
(Katarina Fidermuc, v članku Durs bo pri odvetnikih
opazoval premoženje, Delo, 21. januar 2014)

4. »Zaradi doslednega spoštovanja odvetniške mol-

čečnosti žal ne morem odgovoriti, saj gre za sfero zaupnosti odnosa med odvetnikom in klientom. Vljudno pa prosim gospo Mojco Breznik, da tudi z vami
polno sodeluje in vam odgovori na vsa vprašanja, kar
velja tudi za morebitna naknadna dopolnilna vprašanja, povezana z minulim delom odvetniške pisarne v konkretnem primeru. Tu ni nobene zgodbe, kar
so pred približno letom dni ugotovili tudi vaši novinarski kolegi.«
(Odvetnik mag. Uroš Ilić: Tu ni zgodbe, Finance,
25. februar 2014)

5. »Aplavzov ne manjka. Radi imamo aretacije. Še posebej velikih rib. Servilni smo do močnih, hkrati pa neizmerno uživamo v njihovem padcu,« sporoča Srđa
Popović, avtor številnih knjig in kritičnih zapisov ter
tako razvpit odvetnik, da je o njem že leta 1968 po
Beogradu krožila pesmica »Zidovi, zidovi, nigde vrata, zovite mi, zovite, Srđu advokata«.
(Odvetnik Dino Bauk, v članku Zidovi, zidovi, vrat
od nikoder, Mladina, 6. december 2013)
6. »Odvetniki bi morali kot ena zelo vplivnih družbenih skupin odigrati precej večjo vlogo pri preporodu
vrednot in ne nazadnje pri vrednotnem 'očiščenju' pravosodja, tudi z odločnejšim ravnanjem do tiste peščice, ki jim ni v čast,« je prepričan dr. Marko Pavliha.
Ali niso odvetniki prisegli, da bodo spoštovali pravni
red Republike Slovenije in odvetniški poklic opravljali vestno, pošteno in dostojanstveno? Komu je namenjen kodeks odvetniške etike, kam so izpuhtela načela svetovnega etosa, le kaj naj si mislijo študenti prava in pripravniki, ki bi jim morali biti starejši kolegi za svetel zgled 'nad mizo', namesto pod njo? Pričakujem, da bo odvetniška zbornica takoj ukrepala

ODVETNIK st 64_ok.indd 62

8. Živimo v času ekonomske, socialne in moralne
krize. Mnogi so brezposelni, številni ljudje živijo bedno. Politiki različnih barv pa se poskušajo obdržati
na oblasti ali si oblast pridobiti z različnimi populističnimi ukrepi. V vsaki zgodovinski krizi so znali poiskati krivce, pa naj so bili to v resnici ali pa niti ne.
Od nekdaj je bilo najbolj praktično načelo vladanja,
da daš ljudem 'panem et circenses', to je kruha in iger.
Trenutno smo v Sloveniji priče množičnim zahtevam ljudi, medijev in politike, da je treba določene
domnevne povzročitelje za nastali položaj procesuirati in jih čim prej obsoditi. Po prepričanju večine je
vsak, ki ga aretira policija, tudi kriv. Sodni postopki
naj bi bili prepočasni. Za počasnost dela sodišč naj bi
bili krivi predvsem odvetniki. Oprostilna sodba je danes v Sloveniji po večinskem mnenju pravosodna napaka. V medijih so celo tisti, zoper katere so bile podane samo ovadbe (za katere izvedo prizadeti običajno tudi iz medijev), avtomatično tudi krivi. Tako smo
priče ekspresnim obsodilnim sodbam. Uspešnost sodnika se meri s hitrostjo njegovega sojenja.
(dr. Peter Čeferin: Kaj je narobe s pravom in pravniki?, pogovor v TFL Glasniku, 11. februar 2014)
9. Kantonski svet v Zürichu je po dolgih diskusijah z 120 proti 22 glasovi sklenil, da smejo tudi
ženske izvrševati odvetniško prakso: omožene juristinje pa le s privoljenjem soproga.
(ZORA, Glasilo slovenskega katoliškega dijaštva
Dunaj, 1897, II. zvezek)
A. R.

Odvetniki na 18. ljubljanskem
maratonu
Na ljubljanskem maratonu 27. oktobra 2013 je članica
Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) odvetnica Ines
Najvirt maratonsko polovičko pretekla v času 1:33:00.
Poročilo o rezultatih ostalih članov OZS, ki so se udeležili ljubljanskega maratona, pa smo objavili v Odvet
niku, št. 5 – december 2013.
(A. R.)
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Sostorilstvo pri kaznivem dejanju zlorabe
položaja ali zaupanja pri gospodarski
dejavnosti (240. člen KZ-1)

Complicity in the Criminal Offense of the
Abuse of Position or Trust in Business
Activity (Article 240 of Slovenian Penal Code)

V članku avtor komentira sodbi sodišč prve in druge stopnje v odmevni zadevi s področja gospodarske kriminalitete. Jedro problematike je presoja sodelovanja več oseb pri kaznivem dejanju, pri katerem je krog možnih storilcev z
zakonom omejen (delictum proprium). Sodišči sta zavzeli stališče, da so tudi
osebe brez ustreznega statusa lahko sostorilci pri takem kaznivem dejanju. Zadoščalo naj bi, da ima z zakonom zahtevani status vsaj eden od sodelujočih,
njegov status pa se potem »prenese« na ostale sostorilce. Avtor to stališče izpostavi kritiki in opozori, da je sostorilec lahko le oseba, ki izpolnjuje pogoje za storilca. Odgovornost sostorilca ni akcesorna (vezana na tuje dejanje in
status, kot velja za udeležence v ožjem smislu), temveč samostojna. Zato osebe brez ustreznega statusa ne morejo biti sostorilci pri delicta propria, lahko
pa so udeleženci (napeljevalci in pomagači).

The author comments on two judgements of the courts of first and second
instance in a high-profile business crime case. The core of the problem lies in
the assessment of involvement of more persons in the commitment of criminal offense with a legally limited circle of possible offenders (delictum proprium). The courts held that even persons without special status might also be
co-perpetrators in this type of criminal offense. They claimed that it suffices if
only one of the persons who participated in the commitment of the criminal
offense has the legally prescribed status, as his status is then “transfered” to
all the other co-perpetrators. Author criticizes such position and emphasizes
that only a person personally fulfilling the legal conditions for a perpetrator
may be a co-perpetrator. The responsibility of a co-perpetrator is not accessory (depending on the criminal offense and the status of another person as it
is for instigators as well as aiders and abettors), but independent. Therefore,
persons not having the prescribed status cannot be co-perpetrators in delicta
propria, but may be participants (instigators as well as aiders and abettors).

Dida Volk

Dida Volk

Evropski plačilni nalog in evropski
izvršilni naslov

European Payment Order and European
Enforceable Title

Ureditev postopka za evropski plačilni nalog (EPN) upnikom omogoča izterjavo nespornih zahtevkov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi enotnega postopka. Za mnoge upnike iz Slovenije, ki imajo dolžnike v državah
članicah EU, pomeni možnost vložitve vloge za EPN bistven prihranek, tako
časa, kot denarja. Postopek je enoten, relativno enostaven in precej podoben
slovenski ureditvi plačilnega naloga. Tisti, ki pa se v primeru vloženega ugovora dolžnika ne želijo pravdati, pa lahko to izrazijo že ob vložitvi vloge za EPN.

The regulation of European order for payment procedure (EPO) enables the
creditors to recover the uncontested claims in civil and commercial matters
on the basis of a uniform procedure. The possibility of filing an application
for European payment order saves time and money of many Slovene creditors whose debtors are in another EU Member States. This uniform and relatively simple procedure is quite similar to Slovenian payment order regulation.
If the creditors oppose a transfer to ordinary civil proceedings in case of the
statement of opposition of a debtor, they may indicate so in the appendix to
the application for EPO.

Odvetniška šola 2014 in Skupščina OZS
4. in 5. aprila 2014 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu

Uvodni in splošni del
• dr. Renata Salecl: Pravo v luči genetike in nevroznanosti
• dr. Ciril Ribičič: Varstvo pravic odvetnikov pred Ustavnim sodiščem in ESČP
• Vincent Nioré: Preiskave odvetniških pisarn v Franciji in zagotovljene svoboščine
Civilna sekcija
• Srečo Jadek: Novosti stečajne zakonodaje
• mag. Ivan Simič: Varstvo pravic – prijava premoženja in cenitev davčne osnove pri fizičnih osebah
• Dida Volk: Predhodne odredbe
• dr. Rok Čeferin: Protipravnost ravnanja kot element odškodninskega delikta v postopkih zaradi razžalitve
dobrega imena in časti
• dr. Aleš Galič: Nova arbitražna pravila
Kazenska sekcija
• dr. sc. Marin Mrčela: Odvzem premoženja, pridobljenega s kaznivim dejanjem: hrvaška izkušnja
• dr. Blaž Kovačič Mlinar: ZOPNI – procesna jamstva v postopku
• dr. Primož Gorkič: Sodobni prikriti preiskovalni ukrepi: IMSI lovilec in forenzični računalniški programi
• mag. Damijan Florjančič: Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v letu 2013: ključno za zagovornika
Večerja in zabava.
Prijave in informacije:
Odvetniška zbornica Slovenije, Pražakova 8, 1000 Ljubljana
tel.: 01 / 300 34 20, faks: 01 / 300 34 32, e-pošta: info@odv-zb.si
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Bis, bis,

Business!
Najboljša investicija doslej!
Audi A4 Business.

A2S d.o.o.
Mariborska 140
3000 Celje
Tel.: +386(0)3 425 40 00, fax.: +386(0)3 425 40 29, www.a2s.si
Audi A4 Business 2.0 TDI (110 kW/150 KM).
Poraba goriva (l/100 km), kombiniran način vožnje: 4,5 – 5,3. Emisije CO2 (g/km), kombiniran način vožnje: 119 - 138.
Vse nadaljnje informacije o specifični porabi goriva in specifičnih emisijah CO2 iz novih osebnih vozilih najdete v priročniku o varčni porabi goriva in emisijah CO2,
ki ga lahko brezplačno pridobite na prodajnem mestu in na spletni strani www.audi.si. Slika je simbolna.
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