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Odvetniška šola 2018

13. do 14. april 2018, Kongresni center GH Bernardin, Portorož
PETEK, 13. APRIL
Sekcija A: Ustavnopravna in kazenska 1

(10.15–13.15)

 Temeljne pravice in njihov pomen za sodno prakso (posebej z vidika vpliva Sodišča EU)
dr. Verica Trstenjak, profesorica
 Odvzem osebne svobode in vprašanje zadržanja pred Ustavnim sodiščem RS
ddr. Klemen Jaklič, ustavni sodnik na Ustavnem sodišču RS
 Dokazovanje s pričami v kazenskem postopku: ključno za zagovornika
dr. Primož Gorkič, profesor na PF Univerze v Ljubljani
 Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v teoriji in praksi
dr. Matjaž Ambrož, profesor na PF Univerze v Ljubljani

Sekcija B: Civilna 1

(10.15–13.15)

 Spremembe Zakona o izvršbi in zavarovanju
Dida Vovk, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
 Pomembne sodbe (za odvetnike) Sodišča EU v letu 2017
dr. Roland Grilc in dr. Maria Škof, odvetnika v Avstriji in v Sloveniji

Sekcija C: Civilna 2 (14.30–16.45)

 Pogledi sodnika na odvetniško etiko
mag. Nina Betteto, vrhovna sodnica na Vrhovnem sodišču RS
 Podjemna pogodba
dr. Marko Brus, višji sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani
 Gradbena pogodba – nekatere posebne določbe OZ, malce drugačna ureditev kot velja za podjemno pogodbo
Mojca Furlan, odvetnica
 Izločitev sodnika in pisanje konstruktivnih vlog
Anton Panjan, višji sodnik in predsednik Višjega sodišča v Ljubljani
 Posegi v čast in dobro ime
David Sluga, odvetnik
 Jamčevanje za stvarne napake pri prodajni pogodbi
mag. Aleš Velkaverh, odvetnik

Sekcija D: Kazenska 2

(15.30–18.30)

 Praktična delavnica: Zaslišanje prič v kazenskem postopku in ostala komunikacija v kazenski razpravni dvorani
sodelujeta in predavata: dr. Katja Šugman Stubbs, profesorica na PF Univerze v Ljubljani, in mag. Matej Čujović,
sodnik na Višjem sodišču v Ljubljani

SOBOTA, 14. APRIL
Sekcija E: Nove tehnologije in pravo

(10.00–13.00)

 Razvoj informacijskih kripto-tehnologij in izzivi za odvetnike / Odvetniki v svetu kriptovalut in pametnih pogodb
sodelujejo in predavajo: mag. Roman Završek, odvetnik in predsednik OZS, dr. Urška Kežmah, okrožna sodnica
in vodja pravdnega oddelka ter podpredsednica Okrožnega sodišča v Mariboru, Aljaž Jadek, odvetnik, in
Domen Romih, davčni svetovalec.

Sekcija F: Varstvo osebnih podatkov po novem

(10.00–12.30)

 GDPR in poglavitne novosti dr. Nataša Pirc Musar, odvetniška družba Pirc Musar & partnerji
 Ali je GDPR ustrezno prelit v ZVOP-2? mag. Rosana Lemut Strle, odvetniška družba Pirc Musar & partnerji
 Pasti informacijskih tehnologij in rešitve za odvetniške pisarne mag. Filip Božić, Zupo d.o.o. (certificirani presojevalec
ISO 27001), in Primož Govekar, Ascaldera d.o.o. (certificirani presojevalec ISO 27001)

Sekcija G: Družinska sekcija

(10.00–13.00)

 Sodelujejo: dr. Barbara Novak, profesorica na PF Univerze v Ljubljani, mag. Nadja Marolt, sodnica, vodja oddelka za
družinsko sodstvo na Okrožnem sodišču v Ljubljani, ter odvetnici dr. Nana Weber in Petruša Jager.

Sekcija H: Za telo in dušo

(12.00–14.00)

 Praktična delavnica: Kako premagujem odvetniški stres
sodelujejo in predavajo: Maja Vrhunc, psihoterapevtka, Katja Jerovšek, prehranska terapevtka, in
Alenka Košorok Humar, odvetnica

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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Slavko Fartelj

odvetnik v Murski Soboti in predsednik OZO Pomurje

Akcija!

K

pisanju tega besedila me je spod
budilo dvoje: splošen način proda
je storitev in izdelkov ter zavrni
tev mojega računa, obračunanega
v skladu z odvetniško tarifo, z ute
meljitvijo, da je za našo (pomur
sko) regijo previsok in da bi bilo
bolj primerno, če bi bil na primer 100 evrov nižji.

pravosodje. V svojem nastopu je sicer poskušal ostati
nevtralen in objektiven, vendar mu to ni uspelo, če
prav je bil »pazljiv«. Jasno nam je bilo, kaj je cilj: da
odvetniki odvetniške tarife ne sprejmemo. Poskus je
bil neuspešen, saj smo tarifo sprejeli, pri čemer vsa
ka čast prejšnjemu ministru, ki je s podajo soglasja
vlogo in pomen odvetništva očitno razumel.

Člen 21 Odvetniške tarife določa, da se pri prvi uskla
Na splošno imamo ljudje radi primerjave, prav tako ditvi vrednosti točke od uveljavitve te tarife kot da
imamo radi občutek, da smo za določeno ceno dobi tum zadnjega zvišanja vrednosti točke upošteva 24.
li nekaj več. Kakšno desetletje nazaj smo se iz tujine junij 2003! Vrednost točke po Odvetniški tarifi zna
vračali z občutkom, da se vse prodaja v akcijah. Na ša 0,459 evra, tj. točno toliko, kot je znašala pred 15
pisi »SALE« so bili na vsakem koraku, v vsaki trgo leti! Po določilih 13. člena Odvetniške tarife se vre
vini, v vsaki izložbi, na vsakem razstavnem prostoru. dnost točke spreminja glede na rast življenjskih po
Tega pri nas nismo bili vajeni, so se pa očitno časi trebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Stati
spremenili, saj opažam, da je tako zdaj tudi pri nas. stični urad RS, ali glede na rast plač sodnikov. Spre
Če smo odkriti, so nas tisti, ki »rulajo« ta svet, tako memba vrednosti točke je možna v primeru, ko rast
tudi »sprogramirali«. Kupujemo takrat, ko je nekaj življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času
v akciji, z občutkom, da smo
od uveljavitve zadnjega zvi
dobili tisto »nekaj več«, in
šanja preseže 10 odstot
običajno takrat, ko tistega,
  Dejstva so naslednja: izpolnjeni kov. O spremembi vredno
kar smo kupili, sploh ne po
sti točke odloča upravni od
so vsi pogoji za uskladitev vrednosti bor OZS, upoštevaje nave
trebujemo.
točke, tj. za njen dvig za več kot 30 dena merila, soglasje k skle
Kaj pa odvetniške storitve?
pu upravnega odbora pa daje
Naš položaj po Ustavi RS je odstotkov!  
minister, pristojen za pravo
jasen, je zgodovinsko uteme
sodje, ki je prav tako dolžan
ljen in pridobljen, je rezultat večnega boja z vsakokra upoštevati navedena merila.
tno oblastjo, ki se zaradi naše vloge in pomena poču
ti ogroženo, naša zmaga v tem boju pa prinaša neod Dejstva so naslednja: izpolnjeni so vsi pogoji za
visnost odvetništva, ki je nujen pogoj za varstvo pra uskladitev vrednosti točke, tj. za njen dvig za več
vic strank, tj. slehernega človeka, ki je odvetnika ve kot 30 odstotkov! To je upravni odbor OZS doka
zal tudi z obširno, sistemsko in primerjalno ekonom
dno potreboval in ga vedno bo.
sko študijo o položaju odvetništva, katere zaključ
Ustava v 137. členu določa, da je odvetništvo kot del ki so šokantni in že tudi javno znani. Kljub temu
pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ure smo ponovno na točki, ko se posega v našo samo
ja zakon. V tej luči je nujno treba razumeti in obrav stojnost in neodvisnost, saj minister soglasje k skle
navati tudi plačilo za naše delo. Sam nimam težav s pu upravnega odbora o uskladitvi vrednosti točke
sistemsko ureditvijo odvetništva z zakonom, imam (še vedno) odreka, za kar ne obstajajo niti strokov
pa seveda problem, če se s ciljem slabšanja našega ni niti politični razlogi (ne več), pri čemer slednji
položaja poskuša poseči v obe absolutni kategoriji, pravno sploh niso relevantni, saj se Vlada že kar ne
to je v samostojnost in neodvisnost. Situacijo lah kaj časa hvali s svojimi uspehi in ponovno konjunk
ko kot predstavnik mlajše generacije odvetnikov ne turo, ki je med najvišjimi v Evropi. V tej fazi je mi
posredno ocenjujem za zadnjih deset let (kot član nister sicer dobil izdatno pomoč sodstva, ki je tož
upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije pa bo OZS, s katero ta v upravnem postopku izpodbi
za zadnjih šest let), v katerih je oblast posegla v naš ja nepodajo ministrovega soglasja k uskladitvi vre
položaj z neustavnim Zakonom o odvetniški tarifi, dnosti točke – pazi zdaj – zavrglo z utemeljitvijo, da
ki se je uporabljal celih sedem let! Neustavno stanje je soglasje ministra akt politične diskrecije!?! Člo
(glede vprašanja vloge OZS oziroma pristojnosti za vek dobi občutek, da smo v letu 1958! Na potezi
sprejem odvetniške tarife) je bilo (končno) odprav je zdaj Vrhovno sodišče, pri čemer je bistveno, da
ljeno s sprejemom Odvetniške tarife na skupščini soglasje ministra k sklepu upravnega odbora OZS
OZS 23. septembra 2014. Ta tarifa je začela veljati o uskladitvi vrednosti točke ni in ne more biti akt
politične diskrecije, saj so v navedenih členih jasno
10. januarja 2015.
predpisani pogoji oziroma merila, kdaj se vrednost
Oblast je na navedeni skupščini pustila prav poseben točke uskladi. Pri tem določila 13. člena Odvetni
pečat − skupščine se je namreč udeležil minister za ške tarife ne gre razlagati ali razumeti tako, da imata
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Uvodnik
upravni odbor OZS in minister za pravosodje dis
krecijsko pravico odločanja o tem, ali bo do uskla
ditve vrednosti prišlo ali ne, temveč so določila in
namen 13. člena Odvetniške tarife jasni:
1. merilo za uskladitev vrednosti točke je rast cen
življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov (torej
ali eno ali drugo);
2. sprememba je možna v primeru, ko rast življenj
skih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od
uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstot
kov.
In – naj navedem še enkrat − ko so navedeni pogoji
izpolnjeni, se vrednost točke uskladi. Pika.

Odvetnik 84 / pomlad 2018

Vrnimo se k uvodu. Tudi odvetniki imamo »proda
jo« naših storitev konstantno v akciji – »SALE« –
saj opravljamo naše storitve s 30- oziroma 50-odsto
tnim popustom. Ali lahko torej na vrata in okna naših
pisarn namestimo napis »AKCIJA«, »SALE«? Se
veda ne, ker to ne pristoji našemu cehu in ker strank
naš »boj« z oblastjo ne zanima (pa bi jih mogoče
lahko, glede na to, da naš položaj v končni posledici
vpliva na njihov položaj). Razen če si želimo razvoj
odvetništva v smeri amerikanizacije, ki dopušča, da
se odvetniki oziroma odvetniške družbe reklamirajo
na jumbo plakatih!? Marca bomo izvolili novo vod
stvo in organe zbornice za obdobje 2018–2021. V
sedanjem mandatu je upravni odbor izvedel vse po
trebne aktivnosti za odpravo opisanega nevzdržnega
stanja. Nujno je treba odpreti tudi razpravo o doda
tnih ukrepih. Posebni časi zahtevajo posebne ukrepe.

Ministra bi še bilo mogoče razumeti, če bi bila rast
cen na primer 9,9 odstotka in bi obstajala dilema, ali
se to lahko šteje za 10 od
stotkov ali ne; glede na več
Aktualnih vprašanj pa je se
  Če je soglasje ministra k sklepu veda še več, na primer to, ali
kot 30-odstotno rast cen
živ
ljenjskih potrebščin, ob upravnega odbora OZS o uskladitvi lahko sodišča pri odločanju
dodatnem dejstvu, da so se
o stroških presojajo o tem,
v primerjalnih poklicih ozi vrednosti točke po svoji naravi akt ali je bila neka vloga oziro
roma storitvah cene zvišale politične diskrecije, odvetniki nismo ma storitev potrebna ali ne.
in da (dokazano z ekonom
Po mojem mnenju zagotovo
sko študijo) dvig vrednosti ne neodvisni ne samostojni.  
ne morejo, saj je vprašanje
točke ne bi zmanjšal dosto
potrebnosti ali nepotrebno
pa do odvetniških storitev, pa je nepodaja soglasja k sti neke storitve lahko le stvar odvetnikove presoje
uskladitvi vrednosti točke neutemeljena in posledič pri njegovem delu znotraj mandatne pogodbe. Am
no nezakonita. Z vsem navedenim je minister seve pak o tem ob drugi priložnosti.
da podrobno seznanjen, pa pri svoji odločitvi vztraja,
zato je nujno treba odpreti razpravo o odškodninski Ustrezno vrednotenje našega dela s sistemom odve
odgovornosti države in kazenski odgovornosti mini tniške tarife je nujno potrebno tudi v luči zavrnitve
stra. Še toliko bolj, ker je predsednik Vlade doktor računa, ki sem jo omenil v začetku in ki je, mimo
ustavnega prava, ki tako nezakonito in nedopustno grede, prav tako neutemeljena in nevzdržna. Ali bom
stanje dopušča.
svoji stranki znižal znesek računa, ki je obračunan v
skladu z odvetniško tarifo (za kar bi moral v skladu
Glede vprašanja ustavnopravnega položaja odvetni z zakonodajo z njo skleniti tudi poseben pisni dogo
štva je odgovor seveda jasen: če je soglasje ministra vor)? Najverjetneje ne, ker že zdaj delam s »popu
po svoji naravi akt politične diskrecije, odvetniki ni stom«. Če položaj ni ustrezno urejen, za kar je tre
smo ne neodvisni ne samostojni. Glede na neuskla nutno odgovorna izključno oblast, pride na koncu
jeno vrednost točke in polovično plačilo v zadevah nujno do situacije, ki vodi do dampinških cen in do
ex offo in brezplačne pravne pomoči pa smo v nee ogrožene eksistence kolegic in kolegov. Tega pa ne
nakem položaju v primerjavi s preostalimi deležni smemo dopustiti.
ki (izvedenci, tolmači itd.). In to je v nasprotju z
Ustavo!
Akcija!
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Andrej Razdrih

odvetnik v Ljubljani in odgovorni urednik revije Odvetnik

Foto: Boštjan Vrhovec

Vse je odvisno od konteksta
1. V nekdanji federativni drža
vi je disciplinska komisija Odve
tniške zbornice Slovenije (OZS)
odvetnico dr. Ljubo Prenner kot
zagovornico kaznovala z denarno
kaznijo 4000 dinarjev, ker je v pri
tožbi zoper sodbo napisala, da je
imel sodnik Janez Lukač »na žalost premalo pravniške prakse in
izkustva, da bi pravilno obrazložil
sodbeni izrek«. Prijavo je podal ta
kratni predsednik Okrožnega so
dišča v Ljubljani dr. Živko Zobec.
V svojo obrambo je Prennerjeva
zatrjevala, da ni imela namena ža
liti sodnika, temveč le zaščititi »pravne koristi in pravice
klijenta«, pa tudi da je imela prav, kar je potrdila sodba
Vrhovnega sodišča, ki je Lukačevi sodbi očitala isto, tj.
da je sodba premalo obrazložena. »Kot advokat, ki zastopa interese svoje stranke, smem grajati napake sodišč in
posameznih sodnikov, če so te napake res podane,» je za
pisala Prennerjeva, vendar ji to ni pomagalo. Disciplin
sko sodišče OZS, sestavljeno iz treh odvetnikov, je od
ločbo in denarno kazen potrdilo (Dk 1/64 in Dp 9/64,
arhiv OZS).
Pisalo se je leto 1964 in kontekst tistega časa je bila eno
partijska avtoritarna država, v kateri je bilo sodstvo del
enotne oblasti delovnega ljudstva.
2. Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je
16. januarja 2018 razsodilo, da je Slovenija v zadevi Čeferin proti Sloveniji kršila 10. člen Konvencije o člove
kovih pravicah, ki zagotavlja svobodo izražanja, s tem
ko je Okrožno sodišče v Ljubljani odvetnika kaznovalo
(150.000 tolarjev) zaradi razžalitve sodnih izvedencev,
ki so pomočniki sodišča. Dr. Petra Čeferina je potem
kaznovalo še Višje sodišče v Ljubljani, zaradi njegovih
navedb v pritožbenem postopku.
Zagovornik dr. Čeferin je sodnima izvedencema – psi
hologu in psihiatru – očital »neosmišljeno nakladanje«,
»umotvore« in »strokovno šibkost«, trdil, da si je »psihiater pomagal s psihološkimi metodami, ki jih absolutno
ne razume«, psiholog pa »z zastarelimi psihološkimi metodami iz kamene psihološke dobe ter neznanstvenim psihodinamskim konceptom«. Ostro in brezkompromisno
je grajal ravnanje in izdelke obeh izvedencev, in ne nju
ne osebnosti. Pri tem je omembe vredno, da je dr. Če
ferin zagovarjal obdolženca, ki mu je grozila najvišja ka
zen 30 let zapora, in je želel, da sodišče pred sprejetjem
razsodbe dobro razišče dejansko stanje.
Sodbo ESČP v Strasbourgu, v skladu s katero mora Slo
venija odvetniku plačati odškodnino, je za našo revijo
analiziral član uredniškega odbora odvetnik dr. Rok Če
ferin. Čeprav je sin kaznovanega odvetnika, je članek
napisal brez čustev in pristranskosti, kot odvetnik in vi
sokošolski učitelj, ki se ukvarja novinarstvom, etiko in
profesionalnostjo.
3. Odziv našega sodstva na sodbo ESČP je bil pričako
van: evropski sodniki so tako odločili zato, ker se je nepri
mernost odvetnikovih besed izgubila v prevodu(!). Če
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prav je naši državi pomagal ad hoc sodnik v senatu, si
cer profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, dr.
Aleš Galič, je bila večinska odločitev evropskih sodnikov
taka, da iz konteksta, v katerem so bili očitki na račun iz
vedencev izrečeni, izhaja, da odvetnik dr. Čeferin ni na
meraval žaliti izvedencev, ampak grajati izvedenska mne
nja, ki so bila odločilna pri poznejšem izreku sodbe. Naj
bolj ogorčena je bila dr. Vesna Bergant Rakočević, viš
ja sodnica v Ljubljani, ki je v Pravni praksi, št. 3-4/2018
zapisala, da bi se moral odvetnik zaradi varovanja avto
ritete in ugleda sodstva kot celote, pa tudi v enaki meri
zaradi varovanja koristi svojega varovanca, do skrajnosti
izogibati čustvenim izbruhom tako v besedah kot v de
janjih. Svoje razmišljanje je zaključila s pikro parabolo o
dunajskem živalskem vrtu, v kateri vedno zmaga najgla
snejša opica in ki me je prav nasmejala.
Vprašanje je, ali je taka primerjava žaljiva, nesporno pa
se spoštovana sodnica moti, saj – če lahko uporabim
njeno primero – v slovenskem sodnem »zverinjaku«
najglasnejša opica praktično nikoli ne zmaga. Nasprotno,
najglasnejša »opica« je kaznovana (v našem primeru je
bila »opica« dvakrat kaznovana, njen klient pa je dobil
najvišjo možno kazen), pri čemer ji druge »opice« to na
tihem privoščijo, češ kaj pa teži in se izpostavlja.
4. Odvetnik Velimir Cugmans je prvi in eden redkih, ki
mu je uspelo prebiti dolgoletno sodniško prakso kazno
vanja odvetnikov. Lani je na Ustavnem sodišču RS do
segel, da sodnik, ki se zaradi besed odvetnika čuti uža
ljenega, ne odloča več o njegovi krivdi in kazni.
Ta odločitev Ustavnega sodišča je izredno pomembna
za vse slovenske odvetnike, medtem ko je sodba ESČP,
ki jo je izposloval dr. Peter Čeferin, pomembna za vse
evropske odvetnike.
Kaznovanje odvetnikov za ostre izraze nestrinjanja z rav
nanjem sodne oblasti ne sme nikoli več imeti zastraše
valnega učinka (chilling effect) in take ostrejše kritične iz
jave je treba vedno presojati znotraj konteksta.
5. V tej številki objavljamo načelno mnenje Komisije
za etiko in integriteto pri Sodnem svetu RS, št. Su Ek
18/2017 z dne 4. januarja 2018, da bi spoznali tudi kon
tekst sodniškega razumevanja etike, kadar sodniki pre
sojajo ravnanje svojega člana.
OZS je omenjeni komisiji prijavila okrožnega sodnika
v Ljubljani dr. Cirila Keršmanca zaradi neresničnega
in žaljivega izražanja o odvetnikih v časniku Dnevnik.
Komisija pa je ugotovila, da javno izražanje sodnika v
članku Državni uradnik in njegova neodtujljiva pravica
do lastnega tempa ni bilo v nasprotje s sodniško
etiko. Čeprav je odvetnike imenoval »brezskrupulozni
lažnivci«, ki iz zaslužkarskih razlogov nasprotujejo noveli
ZKP-N (katere glavni snovalec je bil sam), in njihova
stališča označil za »trumpizme«. Modra komisija
je obrazložila, da je pri odločanju treba »pretehtati
skupek vseh okoliščin, ki spremljajo posamezni primer,
med njimi tudi kontekst, v katerem je določeno izražanje
uporabljeno«, in v nadaljevanju navedla argumente, kot
so svoboda govora, ki se sodnikom ne sme omejevati,
pomembnost zadeve za javni interes, izzvanost sodnika
od nasprotnikov ipd.
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6. Odvetnik mag. Zoran Hajtnik že tradicionalno
objavlja poročilo o odvetniškem Dnevu pravne pomoči
pro bono iz decembra lanskega leta. Ob standardni
udeležbi približno 500 odvetnikov je OZS pripravila kar
nekaj novosti: svetovanje je po vsej Sloveniji potekalo ves
teden, poleg pisarn so bili uporabljeni tudi javni prostori
(predvsem občin), Mediacijski center pri Odvetniški
akademiji OZS pa je organiziral mediacijo pro bono.
Odvetniki so dali vrsto predlogov za izboljšanje dneva
pro bono, najzanimivejši predlog je posredoval odvetnik
Mitja Sever, in sicer da bi bilo ciljno publiko, tj. socialno
ogrožene, treba obveščati že jeseni, zato bi se morala
OZS povezati s centri za socialno delo.

Odvetnik 84 / pomlad 2018

7. Objavljamo tudi odgovor Vlade RS na sklep Držav
nega sveta RS, sprejet ob zaključku posveta o vlogi
odvetništva v RS. Na vse argumente, ki smo jih odvetniki
nanizali na tem posvetu, Vlada odgovarja, da morajo biti
odvetniške storitve čim bolj dostopne. Na objektivne
ugotovitve o slabem ekonomskem stanju odvetništva na
Slovenskem, na primerjavo s sodnimi taksami, ki zaradi
svoje višine državljanom onemogočajo dostop do sodnega
varstva, pa Vlada odgovarja, da morajo biti odvetniške
storitve dostopne, kar v resnici pomeni, da Vlada s frazo o
dostopnosti odvetniških storitev (BPP in ex offo) ljudstvu
prikriva svoje prizadevanje, da bi imela država čim manj
stroškov z odvetniškimi storitvami, ne glede na posledice.
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mag. Roman Završek1

odvetnik in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije

Otvoritev sodnega leta 2018
V vabilu na otvoritev sodnega leta je bilo zapisano, da z določanjem prioritet sodstvo potrjuje, da se
zaveda svoje odgovornosti in da si kot samostojna veja oblasti prizadeva za trajno izboljševanje poslovanja ter kakovosti svojega dela. Odvetništvo podpira takšno usmeritev in trud sodstva ter pozdravlja
odločitev Vrhovnega sodišča RS, da na dogodek povabi predstavnike državnega tožilstva, državnega
odvetništva, odvetnike, Ministrstvo za pravosodje in Sodni svet.
Odvetništvo in sodstvo imata skupno odgovornost za delovanje pravosodja, zato so dobrodošla srečanja, na katerih je mogoče z izmenjavo pogledov na probleme, ki jih lahko rešimo le skupaj, prispevati
k boljšemu razumevanju vloge in položaja različnih deležnikov v pravosodju. Zato mi dovolite – čeprav naštevanje težav odvetnikov morda deluje nehvaležno – da opozorim na tiste ključne težave, ki
v zadnjem času odvetnike najbolj pestijo, kar se nato negativno odraža tudi v pravosodnem sistemu
v širšem smislu.
Zagotovo sodstvo odvetništvo nenehno formalno in
neformalno ocenjuje oziroma gre za obojestransko
vzajemno ocenjevanje, ki je na formalni ravni najbolj
očitno pri vloženih pravnih sredstvih, s katerimi se iz
podbijajo odločitve sodišč, in povratno – pri odloča
nju sodišč o teh vloženih pravnih sredstvih.
Predsednik Vrhovnega sodišča je nedavno izrekel kri
tično oceno odvetništva v zvezi s kakovostjo dela,
predvsem pri zastopanju mladoletnih oseb po uradni
dolžnosti in pri vlaganju izrednih pravnih sredstev. Po
drugi strani je pri izvršilni in zakonodajni veji oblasti
prek sprejete procesne zakonodaje mogoče zaznati te
žnjo po še bolj hitrem, ažurnem delu odvetnikov. Za
gotovo je kakovostno zastopanje strank po odvetnikih
v sodnih postopkih eden od odločilnih dejavnikov za
kakovostno sojenje, pri čemer po mojem prepričanju
večina odvetnikov dela dobro in ažurno. Vendar je tre
ba opozoriti na številna dejstva, ki negativno vplivajo
na kakovost zastopanja strank.
Izpostaviti velja procesno zakonodajo, ki zlasti v
zadnjem obdobju teži k temu, da naj bodo postopki
čim hitreje izpeljani, pri tem pa se zanemarja pra
vilnost in pravičnost odločitev. Prav to, da je zme
raj manj odločitev sodišč pravičnih (ki so sicer morda
procesno pravilne), pa vpliva na ugled celotnega pravo
sodja, ne le na ugled sodstva ali odvetništva. Vsi sku
paj bi se morali truditi, da se ugled pravosodja popra
vi s tem, da se bodo sprejemali predpisi, ki bodo ja
sni in ki jih bodo znali in zmogli vsi – odvetniki, dr
žavni pravobranilci, tožilci in sodniki – uporabljati, dr
žavljani pa razumeti.
Z novelo ZPP-E sta poleg tega prišli do izraza vedno
bolj kompleksna uporaba procesnih pravil in vedno
večja zahtevnost sodnih postopkov. Če želi država
zagotoviti pravno varnost v tako kompleksnih
sistemih, bi bilo nujno treba razmisliti tudi o
obveznem zastopanju po odvetniku pred sodišči v
vseh sodnih postopkih (obvezno zastopanje pred

vsemi sodišči podpira tudi predsednica Ustavnega
sodišča dr. Jadranka Sovdat).
Na kakovostno delovanje odvetnikov pa poleg
zakonodaje neizbežno vpliva tudi plačilo odvetniških
storitev. Odvetništvo je edina kategorija, v katero je
država radikalno posegla in na nekaterih področjih
razpolovila honorarje, na vseh preostalih pa ni
ustrezne uskladitve vrednosti odvetniške točke
niti z rastjo življenjskih stroškov že od leta 2003
naprej. Le koliko je v tej državi poklicev, ki bi bili
za svoje delo danes plačani s plačilom, ki bi bilo
morda ustrezno v letu 2003?
Na eni strani zakon in kodeks odvetnikom omejuje
ta možnosti opravljati karkoli drugega, na drugi stra
ni pa svoboden gospodarski trg, različni svetovalci in
samostojni podjetniki počnejo to, za kar so odvetni
ki zagotovo bolj usposobljeni in tudi primerno zava
rovani. Na ekonomski položaj odvetnikov je zakono
dajalec vplival tudi s številnimi zakonodajnimi spre
membami v zadnjih letih (Zakon o notariatu, Zakon
o zemljiški knjigi, Zakon o državnem odvetništvu itd.).
Pri tem velja opozoriti tudi na težave odvetnikov, ki
morajo v okviru Zakona o brezplačni pravni pomoči
in storitev ex offo sami kriti stroške kopiranja spisov,
kar je nesprejemljivo in ponižujoče, na težave odvetni
kov v zvezi z izdajanjem računov in davčno obravna
vo le-teh, če opravljajo storitve brezplačne pravne po
moči in ex offo, na problematiko zavračanja priznava
nja potnih stroškov za zastopanje strank iz drugih so
dnih okrožij itd.
V vseh teh primerih in številnih drugih gre za ovire,
ki jih je bolj kot zakonodaja kreirala sodna praksa in
ki odvetnike dodatno obremenjujejo ter preprečujejo,
da bi se ti neobremenjeno posvečali opravljanju svoje
ga poklica. Neodvisen in samostojen odvetnik ne more
biti tak le na načelni ravni. Ni sprejemljivo, da odve
tnik dobi za prihod na narok povrnjenih več potnih
stroškov, kot znaša višina plačila za opravljeno delo.

1

Govor predsednika Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) mag. Romana Završka na slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta, ki je 14. februarja 2018 potekala na Vrhov
nem sodišču RS.
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Če je odvetnik slabo plačan, bo prevzemal vedno
več dela, kar vpliva tudi na kakovost.
Večkrat je mogoče slišati pripombe na račun vedno
obsežnejših vlog odvetnikov. Kompleksnost razme
rij v družbi je danes neprimerno večja kot nekoč, zato
je potrebna tudi specializacija odvetnikov za posame
zna področja. OZS za to skrbi in vedno več odvetni
kov je specializiranih za posamezna področja, za kate

9

za pristop k pravosodnemu izpitu, omogočeno mora
biti tudi poznejše prehajanje med poklici v pravosodju.
Zato apeliram na udeležence današnjega dogodka, da
podprejo stališča odvetnikov glede omenjenega idej
nega osnutka zakona o pravosodnem izpitu.

Naslednje področje, na katerem bo potrebno tesno so
delovanje med sodstvom in odvetništvom ter Mini
strstvom za pravosodje, je elektronsko poslovanje.
Že zdaj, še bolj pa v bližnji priho
dnosti bo takega poslovanja vedno
več. Zato bi morali biti vsi udele
ženci pripravljeni na e-poslovanje.
Sodišče in tudi pravosodno mini
strstvo bi pri tem moralo imeti po
sluh za reševanje tehničnih težav,
saj se pogosto zgodi, da na primer
zaradi nameščanja nadgradenj var
nostne sheme Vrhovnega sodišča v
določenem času ni mogoča upora
ba sistema in digitalnih certifikatov
za izvajanje storitev. Pri uvajanju
obveznega elektronskega odda
janja vlog morata biti zagotovlje
na podpora sodišč in alternativ
ni način oddajanja vlog v prime
ru tehničnih težav. Odvetnike je
pri tem treba vključiti v postopek
ustvarjanja portalov že v najzgo
dnejši fazi, saj odvetniki kot upo
rabniki vedo, kakšen sistem je po
(z desne) dr. Jadranka Sovdat, dr. Marko Novak, mag. Goran Klemenčič, Drago Šketa, Jurij Groznik in
treben za učinkovito e-poslovanje,
mag. Roman Završek
poleg tega pa so najštevilnejša upo
ra imajo pridobljene tudi ustrezne specializacije. Ker rabniška skupina v varnostni shemi Vrhovnega sodišča.
je v sodstvu specializacije manj, odvetnik specialist, ko Če je e-poslovanje namenjeno le nastavljanju vpisni
piše vlogo, predvsem želi, da je njegova stranka slišana kov, da ima sodišče manj dela, pa ne bo mogoče doseči
in da so njeni argumenti razumljeni, ker ve, da na so pravih koristi za vse deležnike v pravosodnem sistemu.
dišču ni specialista, ki bi se redno ukvarjal z zadevo, o
kateri odvetnik piše. Vloga tako s pravnimi argumen Nazadnje želim kot pomembno za odnos med sod
ti in razlago raste in raste. V pritožbeni fazi je zadeva stvom in odvetništvom omeniti še sodbo Evropskega
mnogokrat zavrnjena, ker odvetnik v njej ni zapisal vse sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Čeferin
ga, kar sodnik misli, da bi moral. Zato so tudi pritož proti Sloveniji z dne 16. januarja 2018. Procesno pra
be vedno bolj obsežne. Le če se bodo sodišča ukvar vo sodniku dovoljuje, da odvetnika denarno kaznuje,
jala predvsem z vsebino vlog, bodo te lahko bolj je če ta žali sodišče, stranko ali drugega udeleženca v po
drnate. Predpogoj jedrnatih in kakovostnih vlog od stopku. Sodnik želi ustvariti spoštljiv odnos, vendar pa
vetnikov pa je tudi enotna sodna praksa – sodna veja pogosto – ob prehitrem in nekritičnem izrekanju ka
oblasti si mora zato prizadevati za uresničevanje eno zni – z grožnjami in sankcioniranjem ustvarja le od
tne sodne prakse.
nos nezaupanja in strahu. Ne glede na konkreten izid
in komentarje glede pravilnosti odločitve ESČP (ne
Po drugi strani Ministrstvo za pravosodje kljub ve nazadnje je načelo vladavine prava vsem udeležencem
dno bolj kompleksnim družbenim razmerjem in zako dobro znano) je nesporno, da je spoštljiv odnos med
nodaji ter posledično zahtevnejšemu opravljanju od sodniki in odvetniki lahko le dvostranski oziroma − če
vetniškega poklica predvideva korenito spremembo sem še bolj natančen − spoštljiv odnos na sodišču se
pravosodnega pripravništva in opravljanja pravo zahteva od vseh, ki so v sodnih postopkih udeleženi,
sodnega izpita, po kateri odvetniški pripravniki ne bi v prvi vrsti od sodnikov, ki morajo biti preostalim za
bili več vključeni v pravosodno izobraževanje, pri pri zgled. Tudi sodniki namreč lahko prestopijo mejo do
stopu k pravosodnemu izpitu pa bi bili tudi finančno pustnega, na primer s tem, da v člankih odvetnike ne
neenakopravno obravnavani, čeprav je opravljen pra spoštljivo primerjajo z opicami ali se do njih nespoš
vosodni izpit za njihovo delo nujen. Gre za izhodišč tljivo obnašajo na obravnavah.
ne teze in idejni osnutek zakona o pravosodnem izpitu,
ki odvetništvo nesprejemljivo izključuje iz kroga tistih Zato kot predsednik OZS poudarjam, da je treba vno
subjektov, pri katerih je po mnenju pravosodnega mi vič vzpostaviti tvorno sodelovanje vseh deležnikov v
nistrstva pravosodno usposabljanje v javnem interesu. pravosodju, ob zavedanju, da je osrednji fokus pravo
Poklic odvetnika mora biti zaradi zagotovitve kakovo sodnega sistema posameznik, ki za varstvo svojih pra
stnega dela enakovredno vključen med druge poklice v vic potrebuje učinkovit pravosodni sistem, katerega
pravosodju tudi na področju usposabljanja in pogojev del je tudi odvetništvo.
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dr. Maja Ovčak Kos

doktorica pravnih znanosti, docentka za civilno in gospodarsko pravo, odvetnica, Odvetniška pisarna Zakonjšek, d.o.o., in Mednarodna
fakulteta za družbene in poslovne študije

dr. Ana Božič Penko

doktorica pravnih znanosti, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS

Dileme v primerih odškodninskega prava
v zvezi z odgovornostjo za medicinsko
napako (2.)
Zdravljenje je umetnost, ne obrt; poklicanost, ne posel;
poklicanost, v kateri je srce udeleženo v enaki meri kot razum.1
(sir William Osler)

V prvem delu prispevka je bila osrednja raziskovalna pozornost namenjena vprašanju pravne opredelitve razmerja med zdravnikom in pacientom ter podlagi odškodninskopravne obveznosti zdravnika, s poudarkom na pomenu razlikovanja pravnih podlag odškodninske odgovornosti. Drugi del se
osredotoča na analizo posameznih predpostavk odškodninske odgovornosti zdravstvene institucije
oziroma zdravnika.

1. O posameznih predpostavkah
odškodninskopravne obveznosti
zdravnika
1.1. Pojem zdravniške (medicinske) napake

V predpisih z zdravstvenega področja ni opredelitve
pojma medicinske oziroma zdravniške napake. To bi
bilo sicer tudi težko predstavljivo, saj bi taka oprede
litev zahtevala postavitev pravila o pravilnosti zdrav
ljenja, kar pa je odvisno od okoliščin vsakokratne
ga primera.2 Pojmovanje strokovne napake v proce
su zdravljenja kot zdravniške oziroma medicinske na
pake je razvila pravna teorija, ki ji (je) sledi(la) tudi
sodna praksa. Gre torej za izključno pravni pojem, ki
nima posebne opore v medicinski doktrini, niti v zna
nosti o varnosti pacientov.3 Glede na dejstvo, da je po
jem zdravljenja treba razumeti široko, saj ob širokem
pojmovanju zdravja zajema vse dejavnosti interakcije
zdravnika in pacienta, bodisi kurativne bodisi preven
tivne, in ker pri zdravljenju lahko sodeluje veliko oseb,
in ne izključno zdravniki, temveč tudi drugi zdravstve
ni delavci, bi bilo poimenovanje strokovne napake v
procesu zdravljenja kot napake pri zdravniški obrav
navi4 terminološko verjetno ustreznejše.
Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS pojasnjuje, da
je strokovna napaka zdravnika oziroma zdravstvene
ga osebja podana, kadar njihovo ravnanje ni v skla
du z zahtevami zdravstvene doktrine;5 da je medicin
ska napaka odstopanje od profesionalnih standardov

strokovnega ukrepanja, skrbnosti in pazljivosti, ki ima
lahko za posledico kakršnokoli poslabšanje zdravja,6
oziroma da o strokovni napaki zdravnika govorimo,
če ta ne ravna z večjo skrbnostjo, po pravilih zdrav
niške znanosti in stroke ter po običajih in če ne pre
preči škode za pacienta oziroma povzroči, da se paci
entu zdravje poslabša, pri čemer gre v prvem delu za
pravni standard skrbnosti dobrega strokovnjaka, ki je
opredeljen v Obligacijskem zakoniku (OZ).7
Ravnanje contra legem artis, ki napolnjuje pomen me
dicinske napake, je torej ravnanje oziroma opustitev
ravnanj v nasprotju s strokovnimi, poklicnimi stan
dardi vedenja in ravnanja, ki so veljavni na podro
čju medicine v času škodnega dogodka. Napolnjeva
nje pravnega standarda ustrezne (zahtevane) strokov
ne (profesionalne) skrbnosti je odvisno od okoliščin
konkretnega primera in od izoblikovanih standardov
vedenja in ravnanja, ki so tako raznoliki in vsebin
sko soodvisni od spreminjajočih se dejanskih okoli
ščin, da jih ni mogoče relativno določno opredeliti. V
primeru skrbnosti zdravnika se sodišča sklicujejo na
strokovne, poklicne standarde vedenja in ravnanja, ki
so v veljavi na področju medicine. Sodišče s pomo
čjo izvedenca opredeli vsebino tega pravnega stan
darda, ugotovi, kaj v konkretnem primeru zahtevajo
sodobna medicinska doktrina, strokovni standardi in
normativi glede na razvitost zdravstvenega sistema v
Sloveniji v zvezi s tem, kako bi zdravnik moral ravna
ti. Na podlagi informacij izvedenca in glede na oko
liščine konkretnega primera se presodi, ali ravnanje

1

The practice of medicine is an art, not a trade; a calling, not a business; a calling in which your heart will be exercised equally with your head (prevod M. O. K.).
Sir William Osler (1849–1919) je bil uveljavljen kanadski zdravnik, ki se ga pogosto označuje za očeta moderne medicine. Glej https://en.wikipedia.org/wiki/Willi
am_Osler.
2
Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) uporablja besedne zveze, kot so neustrezno zdravljenje in neustrezno ravnanje zdravstvenih delavcev, iz česar je mogoče
sklepati, da je zdravniška napaka ravnanje, ki ni skladu s pravili stroke.
3
Prim. Robida, A.: Zdravniki nimamo zdravniških možganov, imamo samo človeške, zdravniki ne delamo zdravniških napak, ampak samo človeške, tako kot vsi drugi
ljudje, Revija ISIS, november 2015, str. 32.
4
Tako predlaga tudi Robida, A., naved. delo, str. 32.
5
Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 384/2009.
6
Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 80/2011.
7
Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 302/2011.
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zdravnika v posameznem primeru ustreza pravnemu
standardu skrbnosti dobrega strokovnjaka, ali pa od
tega standarda odstopa.8
Skleniti je torej mogoče, da zdravnik svojo pogodbeno
obveznost pravilno izpolni takrat, ko njegova (konkre
tna) ravnanja ustrezajo standardu ustrezne skrbnosti,
in sicer profesionalni skrbnosti.9 Merilo napolnjevanja
oziroma normativne konkretizacije pravnega standar
da ustrezne skrbnosti zdravnika je abstraktno, in si
cer tipično, običajno normalno ravnanje povprečnega
strokovnjaka z določenega medicinskega področja. Hi
potetičen medicinski strokovnjak ni genialen, temveč
povprečen, a deluje z večjo skrbnostjo. Kako mora rav
nati povprečen strokovnjak z določnega medicinskega
področja, pa povedo pravila in spoznanja medicinske
znanosti in izkušnje, ki so potrebne za doseganje ci
ljev zdravljenja in so preverjene v praksi. To merilo se
uporablja tudi pri presoji ravnanj zdravnikov z manj iz
kušnjami (na primer začetnikov). Pri ugotavljanju, ka
kšno je ravnanje lege artis v konkretnem primeru, gre
vedno za opredeljevanje ad hoc in ex post. Presoja skrb
nosti je vezana na tisti trenutek, ko se je zdravnik od
ločal in odločil; morebitna poznejša medicinska odkri
tja niso pravno relevantna. Če je na primer neka infor
macija o načinu delovanja določenega farmacevtskega
preparata v času zdravljenja dosegljiva zgolj v eni raz
pravi, objavljeni v nedostopni strokovni reviji, in je bila
potrjena leta pozneje, od ustrezno skrbnega zdravnika
ni mogoče zahtevati, da bi jo moral poznati.
Glede na navedena izhodišča je pravno nepomembno,
ali je imel konkreten zdravnik oziroma zdravstveni de
lavec ustrezno znanje oziroma ali je glede na stres in
okoliščine ter svoje sposobnosti v konkretnem prime
ru naredil največ.10 Ne presoja se torej, kaj vse bi mo
rebiti še moralo biti storjeno v konkretnem primeru,
da bi bilo zdravljenje uspešno, temveč je pravno odlo
čilno zgolj to, ali je bilo v konkretnem primeru v danih
okoliščinah storjeno, kar narekujejo sodobna (svetov
na) medicinska doktrina, strokovni standardi in nor
mativi, upoštevaje razvitost slovenskega zdravstvenega
sistema in trenutne zmožnosti zdravljenja v Sloveniji.
Ravnanje v nasprotju s pravili stroke pomeni kršitev
pogodbe o zdravstvenih storitvah s strani zdravstve
nega izvajalca in ključno predpostavko odgovornosti
za škodo, nastalo zaradi zdravniške napake, in sicer ne
glede na to, ali odgovornost obravnavamo kot nepo
godbeno ali kot pogodbeno.11
1.2. Razmejitev med medicinsko napako in
komplikacijo

Komplikacija je zaplet, do katerega pride med sicer
strokovno neoporečnim in z največjo mogočo mero
profesionalne skrbnosti vodenim zdravljenjem; poja
vi se naključno in ga kljub predvidljivosti ni mogo
če preprečiti (vsak človek je namreč svet zase). Kom
plikacija oziroma zaplet pri zdravljenju ni medicinska

11

napaka, zato je v takem primeru izključena odgovor
nost za škodo zaradi medicinske napake.12 Ni pa v ta
kem primeru izključena odgovornost za škodo, nastalo
zaradi zapleta, v primeru kršitve pojasnilne dolžnosti.
Razmejitev med zapletom in medicinsko napako na
zorno prikazuje zadeva Vrhovnega sodišča II Ips
214/2008. Pacientka, pri kateri je obstajal sum, da
ima rakavo obolenje, je bila sprejeta v bolnišnico za
radi diagnostične laparoskopije. Specialisti anestezio
logi pred operativnim posegom niso opravili alergo
loških preiskav. Pri uvajanju v anestezijo je pacientka
doživela anafilaktični šok, zaradi katerega je prišlo do
hude trajne poškodbe možganov; pacientka je bila šest
let nepokretna, nato je umrla. Po doktrini predhodni
alergološki testi niso priporočljivi; opravljajo se samo
pri tistih bolnikih, ki so anafilaktični šok (že) prežive
li in morajo biti ponovno operirani ter pri katerih se
sumi, da so alergični na nekatere substance. Do podob
ne reakcije pride le v enem primeru na 6250 aneste
zij. Ravnanje anesteziologinje ni odstopalo od profesi
onalnih standardov strokovnega ukrepanja, zato je za
vrnitev tožbenega zahtevka materialnopravno pravilna.
Zelo nizka statistična pojavnost takih reakcij pri uvodu
v anestezijo, kakršno je doživela pokojna, zlasti pa na
medicinski ekspertizi temelječa ugotovitev, da po stro
kovni literaturi pri pokojni ni bilo razlogov za oprav
ljanje alergoloških testov o anestezioloških učinkovi
nah, omogočata sklep, da poslabšanje pokojničinega
zdravja ni bilo posledica strokovne zdravniške napake,
temveč naključnega zapleta, ki ga kljub predvidljivosti
s strokovno neoporečnim in ustrezno skrbnim ravna
njem ni bilo mogoče preprečiti.
1.3. Vrste medicinskih napak

Pojem strokovne medicinske napake ne zajema zgolj
napak pri diagnostiki in predpisovanju ter izvajanju te
rapije, temveč tudi postopkovne napake, tehnične na
pake v procesu zdravljenja, napake v organizaciji, vo
denju medicinske dokumentacije idr. Upoštevati je na
mreč treba, da je pojem zdravljenja izredno širok in za
jema vse zdravstvene ukrepe, katerih namen je izbolj
šanje zdravstvenega stanja pacienta.
Napake v diagnostičnem postopku se lahko izkazujejo
v obliki napačnih izvidov, v zmotni presoji izvidov, v
neizčrpanju diagnostičnih sredstev idr. Odgovornost
zaradi napačne diagnoze je podana tudi takrat, kadar
je na podlagi napačne diagnoze predpisana terapija.
Vrhovno sodišče je v primeru diagnoze, ki narekuje
odstranitev pomembnega organa človekovega telesa,
vzpostavilo najvišjo raven skrbnosti. Od dobrega stro
kovnjaka se v takem primeru pričakuje, da je taka dia
gnoza pravilna, saj ima za pacienta daljnosežne in ne
popravljive posledice, zato mora biti potrjena še z do
datnimi možnimi preiskavami.13 V konkretnem prime
ru se pri odstranitvi oškodovančeve ledvice ustrezno
skrben strokovnjak ne bi smel zanesti zgolj na izvida
ultrazvoka in CT sečil, ki sta le-to utemeljevala, temveč

8

Prim. prav tam.
Drugače velja, kadar je obveznost zdravnika obligacija rezultata. V takem primeru je končen rezultat posla merilo za presojo, ali je bila pravilno izpolnjena storitvena
obveznost.
10
   Te okoliščine kot pomembne izpostavlja Robida. Glej Robida, A., naved. delo, str. 33 in 34.
11
   Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 302/2011.
12
   Prim. odločbe Vrhovnega sodišča RS II Ips 506/1992, II Ips 385/2006, II Ips 1145/2008, II Ips 80/2011 idr.
13
   Prim. odločbo VSM I Cp 1046/2009, glej tudi sodbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 176/2011.
9
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bi moral opraviti še druge preiskave, predvsem bi mo
ral predhodno pridobiti histološki izvid.14
Vrhovno sodišče je strokovno napako v diagnostičnem
postopku ugotovilo tudi v primeru II Ips 342/2014,
kjer je bila zaradi suma aspiracije tujka tedaj 20-me
sečna tožnica sprejeta na zdravljenje v bolnišnico. V
diagnostične namene je bila opravljena bronhosko
pija, pri kateri tujek ni bil najden, pač pa je pokaza
la stenozo desnega glavnega bronhija. Čez tri dni je
bila znova opravljena bronhoskopija, tudi tedaj tujek
ni bil najden, je pa bil ugotovljen gnojni izloček. Dan
za tem je prišlo do spontanega pnevmotoraksa, zato
je bil uveden dren. Po osmih dneh je bila opravljena
tretja bronhoskopija, pri kateri je bronhoskopist ugo
tovil popolno zaporo desnega glavnega bronhija. Šti
ri dni pozneje je bila opravljena četrta bronhoskopija.
Najdena je bila večja količina granulacijskega tkiva, ne
pa tudi tujek. Bronhoskopija je natančna diagnostična
in terapevtska metoda, ki je povezana s tveganjem in
možnimi komplikacijami (še zlasti pri jemanju tkiva
in odstranjevanju aspiriranega tujka), med temi pa so
tudi pnevmotoraks in motnje ritma srca. Tveganje je
večje pri pacientih z bolnimi pljuči in pri ponavljajo
čih se bronhoskopijah. In to tveganje se je med četrto
bronhoskopijo uresničilo: prišlo je do zastoja srca zara
di tenizijskega pnevmotoraksa. Osebje je med oživlja
njem pnevmotoraks kot vzrok srčnega zastoja izključi
lo zato, ker je imela tožnica že od prej (od pnevmoto
raksa) vstavljen dren. Če bi bil dren prehoden, do tega
ne bi moglo priti. Po 45 minutah oživljanja je osebje
znova pomislilo, da je srčni zastoj povzročil pnevmo
toraks, kar je bilo potrjeno z diaskopom, ki je bil ves
čas na razpolago, saj je tožnica med posegom ležala
na diaskopski mizi; po vbodu debele igle, skozi kate
ro se vpihne zrak, v prsni koš se je tožničino kardio
respiratorno stanje hitro izboljšalo. Ugotovilo se je, da
je bil dren, ki ga je imela nameščenega od prej, zama
šen, kar pred četrto bronhoskopijo ni bilo preverjeno
na pravilen način (z rentgenskim slikanjem pljuč). Če
bi zdravstveno osebje že na začetku reanimacije pre
verilo pnevmotoraks z uporabo diaskopa in nanj takoj
odzvalo, bi bila reanimacija takoj uspešna in prvi to
žnici ne bi nastala škoda (huda difuzna hipoksična is
hemična poškodba možganov, katere posledice so ce
rebralna paraliza, motnja vida in govora ter huda upo
časnitev umskega razvoja s posledično umsko manjra
zvitostjo). Sklep: invalidnost tožnice je posledica po
manjkanja kisika in krvi v možganih zaradi zastoja srca
in zapoznelega reagiranja zdravstvenega osebja. Revi
zija zoper pravnomočno sodbo, s katero je bila tožni
ci prisojena odškodnina, je bila zavrnjena. Konkretno
dejansko stanje po prepričanju Vrhovnega sodišča ute
meljuje materialnopravni sklep nižjih sodišč, da je bilo
ravnanje toženčevega zdravstvenega osebja v kritičnem
času contra legem artis.
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Pravočasnost je pomemben element kakovostne zdra
vstvene oskrbe. Pacient ima pravico, da se njegov čas
spoštuje.15 Nerazumno čakanje na zdravstveno obrav
navo je lahko kršitev pogodbe o zdravstvenih storitvah,
ki ima lahko za posledico tudi odškodninsko odgovor
nost zdravstvenega izvajalca. Ker pa so čakalne vrste
tudi sistemski problem, bi bila lahko ob pogojih, vzpo
stavljenih v zadevi Ustavnega sodišča RS Up 695/11,
morda podana tudi odgovornost države.
Strokovna medicinska napaka se lahko izkazuje tudi v
prepozno postavljeni diagnozi. V angleški sodni praksi
je bilo v primeru Williams proti Bermuda Hospitals Board16 presojeno, da je zdravstvena ustanova odškodnin
ska odgovorna za škodo, ki je na oškodovančevem srcu
nastala zaradi sepse. Pacient je namreč prišel k zdrav
niku zaradi hudih bolečin v trebuhu. Ultrazvok trebu
ha je bil opravljen prepozno, in sicer po treh urah od
sprejema, ugotovljeno pa je bilo hudo vnetje slepiča,
ki je zahtevalo takojšnjo operacijo. Zaradi prepoznega
odziva zdravstvenih delavcev (tj. po treh urah) se je
sepsa razširila tudi na srce.
Oškodovanec lahko utrpi škodo tudi zaradi napačno
predpisanega zdravila ali napačno predpisanega dozi
ranja zdravila. Še posebna skrbnost zdravnika velja za
radi neželenih medsebojnih učinkov zdravil pri pred
pisovanju več zdravil oziroma ko pacient že jemlje
več zdravil. Zdravnik mora pri predpisovanju zdravi
la pravilno izpolniti tudi pojasnilno dolžnost, ki vse
buje pojasnilo o zdravilu, njegovem delovanju in mo
žnih stranskih učinkih. Obseg opozorila glede možnih
stranskih učinkov zdravila pa ni odvisen od statistič
ne pojavnosti tveganja, temveč predvsem od njihovega
pomena za zdravje pacienta in od teže posledic. Oce
ne, da se možni stranski učinki ne bodo uresničili tudi
v konkretnem primeru in da zato opozorilo o njih ni
potrebno, zdravnik ne sme sprejeti, četudi v svoji dol
goletni zdravniški praksi na njih še ni naletel.17
Ena od dolžnosti izvajalcev zdravstvenih storitev v
okviru zahtevane profesionalne skrbnosti je tudi ta, da
medicinske (tehnične) pripomočke in naprave pravil
no uporabljajo, v skladu z navodili in relevantno stro
kovno literaturo. Še posebej to velja za obratovanje teh
ničnih naprav, ki so za paciente vitalnega pomena. Z
njimi naj bi se seznanili, kolikor je za ljudi, odprte in
dojemljive za tehniko in naravoslovje, možno in ra
zumno. Medicinske tehnične pripomočke naj bi toli
ko obvladali, da lahko z njimi pravilno delajo in da
tudi lahko preprečijo morebitno škodo za pacienta,
če bi se ti pokvarili. Ker uporaba teh pripomočkov ni
brez nevarnosti za pacientovo življenje in zdravje, so
tudi zahteve glede skrbnosti pri njihovi uporabi (tudi
v smislu nadzora in varnostnih ukrepov) zelo visoke.18
V sodni praksi je bila tako prepoznana odškodninska

14

   Prav tam.
   Glej 14. člen ZPacP.
   Podrobneje o navedenem primeru glej Miller, C.: Case comment: Williams v. The Bermuda Hospitals Board, Law, Probability and Risk, Volume 16, Issue 2-3,
September 2017, str. 137–147; Hobson, C., Williams v. the Bermuda Hospitals Board: Pro-Patient, but for Ambiguities Which Remain, Medical Law Review, Volume
25, Issue 1, februar 2017, str. 126–137; idr.
17
   Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 736/2005. V tem primeru je pacientka jemala kontracepcijske tablete, s čimer je bil zdravnik seznanjen. Predpisal ji je
zdravilo Rifabutin, ki lahko zmanjša učinkovitost kontracepcijskih sredstev. Zanositev pacientke je dokazana posledica sočasnega uživanja Rifabutina in kontracepcij
skih tablet, pri čemer prekinitev nosečnosti medicinsko ne bi bila potrebna, če pacientka ne bi zanosila. Vrhovno sodišče RS je poudarilo, da če je navedeno tveganje
obstajalo, bi moral zdravnik pacientko o tem tveganju poučiti, in sicer ne glede na verjetnost tega stranskega učinka in ne glede na dejstvo, da na takšen primer v svoji
dolgoletni zdravniški praksi še ni naletel. Da se možni stranski učinki ne bodo uresničili tudi v konkretnem primeru, zdravniku ni moglo biti znano, vsekakor pa takšne
ocene ni mogoče sprejeti zgolj na podlagi izkušenj.
18
   Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 288/2012.
15
16
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odgovornost zdravstvenega izvajalca zaradi nestrokov
nega rokovanja z elektrokirurškim nožem; pri njegovi
uporabi je bilo premalo pozornosti posvečene razku
ževanju, kar je v kombinaciji z nestrokovno uporabo
elektrokirurškega noža privedlo do nastale poškodbe
(opekline) oškodovanca.19
Negotovost nenehno prežema vso medicino. Ta je še
posebej akutna, ko zdravnik namerno odstopi od splo
šno sprejetih praks z namenom izboljšanja oskrbe pa
cienta in uporabi inovativne pristope zdravljenja. Bi
stvo inovacije je ravno v odstopu od običajnih, splošno
sprejetih standardov, ki so sicer merilo ravnanja lege
artis in s tem izključevanja medicinske napake. Inova
tivni pristopi zdravljenja lahko v primerjavi z uveljav
ljanimi pomembno izboljšajo pacientovo zdravje. Zdi
se, da pojmovanje medicinske napake, kot je razvito v
slovenski sodni praksi, tudi v takih primerih ustrezno
ščiti pacienta pred nepotrebnimi tveganji, povezanimi
z nepreizkušenimi terapijami, a morda na drugi stra
ni zaradi grožnje z odškodninsko odgovornostjo čez
merno odvrača zdravnike od prilagajanja individualizi
ranih načrtov zdravljenja, ki obravnavajo posebne po
trebe in želje pacientov, tudi ob upoštevanju inovativ
nih pristopov. Obstoječi pristopi odškodninskega pra
va do pojmovanja odškodninske odgovornosti zdrav
nika očitno niso ustrezni oziroma zadostni, saj ne do
sežejo želenega ravnovesja, ki spoštuje avtonomijo bol
nikov, odvrača neupravičeno tveganje in spodbuja ko
ristne inovacije. Laakmanova predlaga uvedbo t. i. li
beralnega paternalističnega modela, v skladu s kate
rim bi lahko zdravnik odškodninsko odgovarjal, če ne
bi ukrepal v najboljšem interesu pacienta, ob upošte
vanju pacientovega edinstvenega kliničnega stanja in
vrednosti. V okviru teh omejitev pa morajo imeti bol
niki pravico do izbire – in prevzemanja s tem poveza
nih tveganj in negotovosti – med vrsto klinično spre
jemljivih alternativ.20
Namen odškodninskega prava je tudi odvračanje škod
ljivega ravnanja. Koliko je ta namen na zadevnem od
škodninskem področju izpolnjen, ni mogoče ugotovi
ti, saj v slovenski literaturi ni najti (empirične) analize
škodnih primerov medicinskih napak in ugotovitev o
njihovem vplivu na izboljšanje varnosti pacientov in s
tem na kakovostnejšo zdravstveno oskrbo.
1.4. Sodelovanje več strokovnjakov pri
zdravljenju

Kadar v postopku zdravljenja istega pacienta sodeluje
več zdravnikov različnih specializacij, pri presoji ustre
zne skrbnosti veljata načeli prirejenosti in zaupanja. Po
stališču Vrhovnega sodišča RS bi bilo namreč prestro
go od skrbnega operaterja na primer zahtevati, da še
enkrat preveri vsak posamezni izvid internista, ker bi to
pomenilo, da bi moral operater sam pridobiti vsak iz
vid. Vsak, ki sodeluje pri zdravljenju istega pacienta, se
lahko zanese na to, da so vsi preostali člani svoje obve
znosti opravili strokovno in s potrebno skrbnostjo. Le
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ko drug zdravnik očitno ni kos svojim nalogam (zara
di bolezni, preobremenjenosti, izčrpanosti ipd.) in ko
je v takem stanju, da ne more več izpolnjevati svoje
dolžnosti, se zaupanje lahko spremeni v dvom in ne
zaupanje.21 Nasprotno pa omenjeni načeli ne veljata,
ko gre za sodelovanje več zdravnikov na temelju ver
tikalne hierarhije (na primer nadzorni zdravnik – spe
cializant). V takem primeru odgovornosti nadzornega
zdravnika zaradi neustreznega nadzora ali neustreznih
ali nezadostnih navodil ipd. podrejenemu zdravniku ni
mogoče izključiti.
1.5. Soodgovornost pacienta

Po določbi prvega odstavka 171. člena OZ ima
oškodovanec, ki je tudi sam prispeval k nastanku
škode ali povzročil, da je bila škoda večja, kot bi
bila sicer, pravico samo do sorazmerno zmanjšane
odškodnine. V literaturi22 in v sodni praksi23 se
poudarja, da vsako ravnanje oškodovanca, ki je
objektivno prispevalo k nastanku škodnega dogodka
oziroma škode, še nima značilnosti ravnanja, ki
je razlog za delno razbremenitev odškodninske
odgovornosti odgovorne osebe. Ravnanje mora imeti
znake neskrbnega ravnanja. Pri odraslih oškodovancih
je merilo skrbnosti povprečno razumen odrasel
človek. Zato je pri presoji soodgovornosti pacienta za
škodo ključna presoja o tem, ali bi tako kot konkretni
pacient v okoliščinah konkretnega primera ravnal
tudi vsak drug povprečno razumen pacient. Če bi,
potem konkretnemu oškodovancu soodgovornosti
ni mogoče naprtiti. Obveznosti pacienta opredeljuje
54. člen ZPacP.
Sodna praksa je pri presoji soodgovornosti pacienta
zadržana, in ne prestroga,24 kar je upoštevaje, da je
pacient laik in da se svobodno odloča tako za zdrav
ljenje kot za njegove oblike, po najinem mnenju
pravilno izhodišče. Vrhovno sodišče je v zadevi II
Ips 32/2017 presodilo, da tožnica kot oškodovanka,
ki se je udeležila izvedbe terenske krvodajalske akcije
in utrpela škodo, ker je morala takoj po odvzemu krvi
prostor, kjer se je odvzem opravil, zapustiti, zunaj tega
prostora pa ni bilo možnosti za počitek in je, ker jo
je obšla slabost, na katero ni bila vnaprej opozorjena,
padla in se hudo telesno poškodovala, z opustitvijo
obvestila medicinskega osebja pred odvzemom krvi
o slabosti pri odvzemu krvi na krvodajalski akciji
v preteklosti ni soprispevala k nastanku škodnega
dogodka oziroma škode. Od povprečno razumnega
človeka, laika na medicinskem področju, bi bilo
namreč prestrogo pričakovati, da bo odvzem krvi
zgolj zaradi enkratne časovno oddaljene pretekle slabe
izkušnje, slabosti med odvzemom krvi, percipiral kot
potencialno tveganega. In če mu tega ni mogoče
očitati, mu ni mogoče očitati premajhne skrbnosti,
ker z opisano izkušnjo ni seznanil zdravnika, ki ga
je pred škodnim dogodkom pregledal in ga ocenil
za sposobnega za darovanje krvi, ali osebja, ki je
sodelovalo pri izvedbi krvodajalske akcije.

19

   Prav tam.
   Laakmann, A. B.: When Should Physicians Be Liable for Innovation? (6. september 2014). Cardozo Law Review, Vol. 36, 2015; Lewis & Clark Law School Legal
Studies Research Paper No. 2014-15, str. 101.
21
   Prim. odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 176/2011.
22
   Glej Plavšak, N., v N. Plavšak, M. Juhart (red.): Obligacijski zakonik s komentarjem (splošni del), GV Založba, Ljubljana 2003, 1. knjiga, str. 964.
23
   Tako na primer odločbi Vrhovnega sodišča RS II Ips 221/2014, II Ips 182/2015 idr.
24
   Primeri prisoje soprispevka pacienta so v sodni praksi redki.
20
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1.6. Pravno priznana škoda, zlasti v zvezi z
nepremoženjsko škodo

Z vidika utemeljenosti denarne odškodnine so lahko
relevantne zgolj tiste strokovne medicinske napake, ki
imajo za posledico posege v oškodovančevo telesno in
duševno integriteto, določene v 179. členu OZ. Usta
ljeno in enotno stališče sodne prakse Vrhovnega sodi
šča namreč je, da je krog oblik nepremoženjske ško
de zaprt in da je glede preostalih bolj ali manj podob
nih nepremoženjskih škod zakonodajalec izključil mo
žnost uveljavljanja denarne odškodnine. Za tiste ne
premoženjske škode, ki jih ni pravno priznal, zato ni
mogoče zahtevati denarne odškodnine niti z analogno
uporabo pravil o denarni odškodnini za pravno pri
znane oblike nepremoženjske škode.25 Ne gre torej za
pravno praznino, pač pa za načrtno ureditev, po kate
ri je mogoče uveljavljati denarno odškodnino le za ne
katere nepremoženjske škode.
Navedeno pa ne pomeni, da se sodna praksa ne more
odzvati na družbene spremembe, spremembe vrednot
in nove oblike škod brez spremembe obligacijske zako
nodaje. Novim pojavnim oblikam posledic posegov v
telesno in duševno integriteto oškodovancev lahko utre
pot v sedanji zaprt sistem pravno priznanih nepremo
ženjskih škod (telesnih bolečin, duševnih bolečin in
strahu) z njihovo široko razlago in s široko razlago za
konsko omejenih izvorov duševnih bolečin (zmanjša
nje življenjske aktivnosti, skaženost, kršitev osebnostne
pravice itd.). OZ namreč oboje določa izrazito abstrak
tno,26 kot pravne standarde.27 Tako se na primer po usta
ljeni sodni praksi že dolgo za telesne bolečine šteje ne
všečnosti med zdravljenjem, zdravniške preglede, jema
nje zdravil in podobno; v novejši sodbi je Vrhovno so
dišče prisodilo odškodnino zaradi nevšečnosti v zvezi z
zdravljenjem oškodovancu, ki bo zaradi trajne hormon
ske motnje, posledice pretresa možganov, do smrti mo
ral uporabljati hormonsko terapijo, katere opustitev bi
ogrozila njegovo življenje.28 Kot duševne bolečine je Vr
hovno sodišče štelo motnjo duševnega ravnovesja, psi
hično neugodje, napetost.29 Pri tem gre v obeh primerih
za občutja oziroma stanja, ki sicer po splošnem razume
vanju ne pomenijo telesnih oziroma duševnih bolečin.
Izvor telesnih bolečin je v večini odškodninskih pravd
telesna poškodba, redkejši so primeri, ko telesno tr
pljenje povzroči duševna travma. Vendar zakon pra
vice do odškodnine za telesne bolečine ne pogojuje
z izvorom, pač pa zgolj z dejstvom njihovega nastan
ka. Drugače je pri duševnih bolečinah. Pri teh zakon
pravico do odškodnine pogojuje z enim od taksativ
no naštetih izvorov: zmanjšanjem življenjske aktivno
sti, skaženostjo, razžalitvijo dobrega imena in časti,
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okrnitvijo svobode, kršitvijo osebnostne pravice in
smrtjo bližnjega. Tudi ti viri duševnih bolečin so do
ločeni abstraktno oziroma kot pravni standardi. Neka
tere je sodna praksa že razlagala zelo široko; za zmanj
šanje življenjske aktivnosti je, na primer, štela izgubo
šolskega leta.
Na področju izvorov duševnih bolečin je precej raz
lagalnega prostora na polju kršitve osebnostnih pra
vic; kot take je mogoče opredeliti številne posege v
osebnost, tudi take, ki predstavljajo nove oblike škod.
Osebnostnih pravic kot izvora duševnih bolečin iz 179.
člena OZ ne definira. V tem je lahko njegova pred
nost. Ustava v 35. členu zagotavlja nedotakljivost člo
vekove telesne in duševne celovitosti, njegove zaseb
nosti in osebnostnih pravic. Slednje drugače kot člo
vekove pravice, ki varujejo človeka pred posegi drža
ve v pravno varovane sfere, varujejo vsakega posame
znika tudi v razmerju do drugih posameznikov.30 Ob
seg in oblike njihovega civilnopravnega varstva ureja
OZ. Ker ta (niti Ustava) ne določa(ta) seznama oseb
nostnih pravic,31 je sodni praksi prepuščena odločitev,
ali je glede na razvoj kulture, sistema vrednot in pravne
zavesti družbe nastala potreba po pravni zaščiti neke
osebne nepremoženjske dobrine.32
V zvezi z v tem prispevku obravnavano temo je Vrhov
no sodišče v novejši sodni praksi pritrdilo tožnici, da
je upravičena do odškodnine za duševne bolečine za
radi kršitve osebnostne pravice, ker je kljub jemanju
kontracepcijskih tablet zanosila, saj so druga zdravi
la zmanjšala njihovo učinkovitost, zaradi uporabljenih
metod zdravljenja pa je bil indiciran splav; osebnostna
pravica, ki ji je bila prekršena, je njena pravica do svo
bodnega odločanja o rojstvu otroka.33 V nasprotnem
primeru, ko se je tožnica odločila za splav, pa ta zaradi
nepravilne izvedbe ni bil »uspešen« in je rodila zdra
vega otroka, je presodilo, da rojstvo zdravega otroka ne
pomeni škode; zdravniška napaka je imela za posledi
co (le) škodo v obliki izdatkov za preživljanje otroka.34
Analiza prisojenih denarnih odškodnin za telesne in
duševne bolečine primerljive intenzitete in trajanja
kaže, da sodna praksa pomembnejšo težo daje pose
gom v telesno integriteto, v primerjavi s posegi v du
ševno integriteto, pri tem pa ostajajo popolnoma spre
gledana novejša spoznanja nevroznanosti o vplivu du
ševnih travm na možgane in delovanje posameznika.
Nazorna primera sta denarna odškodnina za duševne
bolečine zaradi smrti bližnjega, ki več kot 30 povpreč
nih mesečnih neto plač praviloma ne presega, običaj
no pa se prisoja v razponu med 11 do 22 povprečnih
mesečnih plač, ter denarna odškodnina za škodo, ki
se izkazuje v posttravmatski stresni motnji (PTSD).35

25

   Prim. odločbe Vrhovnega sodišča RS II Ips 591/2008, II Ips 470/2009, II Ips 99/2013 idr.
   Možina, D.: Nepremoženjska škoda zaradi izgube počitnic: Leitner pri nas doma, Podjetje in delo, št. 1/2014, str. 41 in nasl.
   Božič Penko, A.: Razmislek in sodna praksa Vrhovnega sodišča o nekaterih aktualnih vprašanjih odškodninskega prava v zvezi z nepremoženjsko škodo, Pravni
letopis Inštituta za primerjalno pravo, Ljubljana 2016, str. 69.
28
   Glej sodbo II Ips 133/2016. Pojasnilo je, da je treba substitucijske terapije enako kot jemanje zdravil zaradi zaprtosti kroga nepremoženjskih škod upoštevati kot
nevšečnosti v zvezi z zdravljenjem. Božič Penko, A.: Nekatera pravna vprašanja v zvezi z odgovornostjo za zdravniško napako v sodni praksi, Pravni letopis Inštituta za
primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, Ljubljana 2017, str. 69–88.
29
   Na primer odločbi Vrhovnega sodišča RS II Ips 409/2009, II Ips 576/2008 idr.
30
   Toplak, L., v F. France in soavtorji, Komentar Ustave Republike Slovenije (ur. Šturm, Lovro), Fakulteta za podiplomske in evropske študije, 2002, str. 369.
31
   O »neopredeljenosti« osebnostnih pravic glej na primer odločbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 919/2007.
32
   Klarić, P., v I. Crnić in soavtorji, Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u vezi s radom, Narodne novine, Zagreb, 2007, str. 16.
33
   Glej sodbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 736/2005.
34
   Prim. sodbo Vrhovnega sodišča RS II Ips 185/2016.
35
   Za PTSD se denarne odškodnine v povprečju gibajo med 1,5 do 10 povprečnih mesečnih neto plač v RS (glej odločbe Vrhovnega sodišča RS v bazi NEGM
VS001797, VS001928, VS002035, VS001803, VS001718, VS002015, VS002017, VS002581, VS01272, VS002020, VS002315, VS001802, VS002492, VS001762,
VS002313, VS002005, VS002297, VS001460, VS001538 idr.).
26
27
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Ta ima namreč pomembne in daljnosežne posledice36
(poleg posledic za endokrini, imunski, kardiovasku
larni idr. sistem posameznika) za možgane posame
znika, ki se kažejo v strukturalnih spremembah, spre
membah na ravni nevroplastičnosti in na nevrotran
smiterski ravni,37 glede katerih je sodna praksa pre
malo ozaveščena.
1.7. Posredni oškodovanci

Zaradi smrti ali posebno hude invalidnosti neposre
dnega oškodovanca kot posledica medicinske napake
pripada za duševne bolečine njegovim bližnjim denar
na odškodnina.38 Višina denarne odškodnine, ki jo so
dna praksa prisoja posrednim oškodovancem, je, kot
je bilo že navedeno, izjemno nizka in kaže na neustre
zno umestitev nepremoženjske vrednote v sistem vre
dnost, varovanih z odškodninskim pravom.
Praviloma je oškodovanec v smislu OZ samo tisti,
ki je utrpel neposredno škodo. Drugače je glede ne
premoženjske škode izrecno določeno v 180. členu
OZ: zaradi smrti ali posebno hude invalidnosti nepo
srednega oškodovanca pripada za duševne bolečine,
ki jih trpijo zaradi tega, odškodnina (tudi39) njego
vim bližnjim – posrednim oškodovancem.40 V istem
členu je določen tudi krog upravičencev do odško
dnine: ožji družinski člani – zakonec, otroci in star
ši, pod pogojem trajnejše življenjske skupnosti pa še
bratje in sestre ter zunajzakonski partner.41 Toda: ali
je krog ožjih družinskih članov, ki so navedeni v pr
vem in drugem odstavku, zaprt in omejen na našte
te posredne oškodovance? V teoriji so bila stališča o
tem v času veljavnosti ZOR deljena. Sodna praksa
od tedaj in tudi po uveljavitvi OZ šteje, da so upra
vičenci navedeni taksativno, njihov domnevno zaprt
krog pa je vendarle delno razprla tako, da je kot v za
konu navedene ožje družinske člane štela tudi druge
osebe, ki so bile z umrlim ali so s posebno hudo in
validno osebo v razmerju, ki ga je mogoče po vsebi
ni poistovetiti z razmerjem z zakoncem, staršem ali
otrokom. Tako je Vrhovno sodišče v primeru, ko je
umrli vnuk pred smrtjo živel v skupnem gospodinj
stvu s starimi starši, stara mati pa mu je nadomešča
la zaposleno mater, sprejelo pravno mnenje, da lah
ko poleg zakonca, otrok in staršev med ožje družin
ske člane spadajo tudi stari starši, če konkretne oko
liščine to opravičujejo.42 Hrvaška sodna praksa je v
času veljavnosti ZOR odškodnino priznala vnuku za
smrt babice, ki mu je v vsakem pogledu nadomeščala
drugje živeče starše, otrokom za smrt očima, ki jim
je v vsem zamenjal očeta, mačehi za smrt pastorka,
ker je bilo razmerje med njima primerljivo z razmer
jem med materjo in otrokom.43
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Objekt varstva so torej najintenzivnejše, globoke ču
stvene vezi med neposrednim in posrednim oškodo
vancem. Zakon izhaja iz splošno sprejete izkušnje, da
se take vezi stkejo med člani najožje družine, ki jih, po
najinem mnenju, v prvem odstavku 180. člena OZ v
oklepaju našteva pojasnjevalno, in ne izključujoč dru
ge (nenaštete) osebe, katerih razmerje z neposrednim
oškodovancem je po siceršnji vsebini in intenziteti ču
stvovanja primerljivo, pa hkrati v pravkar navedenem
pomenu tudi omejevalno. Standard ožje družine je
treba razlagati elastično, a restriktivno, ker gre za po
sredne oškodovance, ki so do odškodnine upravičeni
samo izjemoma. Na to napotuje tudi zakonska določba
drugega odstavka 180. člena OZ, ko pravi, da so bra
tje in sestre neposrednega oškodovanca upravičeni do
odškodnine le pod pogojem trajnejše življenjske sku
pnosti z njim; ne glede na bližnjo stopnjo sorodstva
se zanje torej ne domneva najtesnejša čustvena pove
zanost z neposrednim oškodovancem, če z njim niso
živeli. Merila, kdaj se šteje, da je šlo za skupno življe
nje, je sodna praksa že izoblikovala.44 Da je ena od ta
kih oseb zunajzakonski partner, pove določba četrtega
odstavka 180. člena OZ. Primeri pravno priznane zu
najzakonske skupnosti niso problematični. Treba pa se
bo šele izreči o tem, ali je do odškodnine zaradi po
sebno težke invalidnosti ali smrti bližnjega upravičen
njegov zunajzakonski partner, če so obstajali zadržki,
zaradi katerih bi bila zakonska zveza med njima ne
veljavna, oziroma če niso bile izpolnjene predpostav
ke iz 12. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih45 (ZZZDR), na primer zaradi mladoletno
sti ali zato, ker je bil kateri od njiju ali oba formalno
še vedno v zakonski zvezi, čeprav je življenjska sku
pnost z zakoncem prenehala. Zavzemam se za pritr
dilen odgovor v primeru dalj časa trajajoče življenjske
skupnosti, temelječe na medsebojni čustveni naveza
nosti, zaradi katere je škoda posrednega oškodovanca
resnična. V primeru smrti ali posebno hude invalidno
sti bližnjega je objekt varstva čustvena navezanost in
ta objekt je prizadet tudi v pravno hibnih zvezah (sku
pnostih). ZZZDR izenačuje pravne posledice zunajza
konske skupnosti in zakonske zveze le glede razmerij,
ki jih ureja sam. Določitev predpostavk za veljavnost in
pravne posledice zunajzakonske skupnosti na drugih
pravnih področjih (zunaj družinskega prava) je pre
puščena drugim, področnim zakonom.46 Eden od teh
je tudi OZ, ki v 180. členu upravičenja do odškodni
ne ne pogojuje z obstojem zunajzakonske skupnosti,
ki je pravno priznana z ZZZDR.
Pred sodno prakso je tudi opredelitev glede vprašanj,
ali (in če, pod kakšnimi pogoji) so upravičeni do od
škodnine partnerji v istospolnih zvezah (pri čemer je
treba ločiti registrirane, ki so v bistvenem podobne

36

   Podobno tudi akutni ali kronični dolgotrajni stres.
   Glej na primer Smith A. K., Conneely, K. N., in drugi: Differential immune system DNA methylation and cytokine regulation in post-traumatic stress disorder, Am J
Med Genet B Neuropsychiatr Genet., september 2011;156B(6):700-8, in številni drugi prispevki.
38
   Glej 180. člen OZ.
39
   V primeru posebno hude invalidnosti sta do odškodnine upravičena tako neposredni kot posredni oškodovanec.
40
   Določba prek siceršnjih meja širi pravno relevantno vzročnost in s tem obseg škode, za katero odgovarja oškodovalec: čeprav posredni oškodovanci trpijo zaradi
stanja neposrednega oškodovanca, svojega bližnjega, je pravno relevanten vzrok njihovega trpljenja ravnanje povzročitelja tega stanja.
41
   OZ je v celoti obdržal krog upravičencev iz ZOR, v primeru posebno težke invalidnosti neposrednega oškodovanca pa ga razširil tudi na brate in sestre, če je med
njimi in neposrednim oškodovancem obstajala trajnejša življenjska skupnost.
42
   Pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 21. in 22. decembra 1992, Poročilo VSS 2/92.
43
   Glej odločbe Okrožnega sodišča Zagreb Gž-3564/84 z dne 8. maja 1984 ter Vrhovnega sodišča Hrvaške Rev-727/2005 z dne 4. januarja 2006 in Rev-259/87 z dne
20. maja 1985.
44
   Glej na primer odločbe II Ips 79/1979, II Ips 406/2007, II Ips 620/2006, II Ips 478/2003.
45
   Ur. l. RS, št. 69/04 – UPB1, 101/07 – odl. US, 90/11 – odl. US, 84/12 – odl. US, 82/15 – odl. US in 15/17 – DZ.
46
   Prim. odločbo Ustavnega sodišča U-I-111/95 z dne 5. marca 1998.
37
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zakonski zvezi,47 od neregistriranih, zunajzakonskih,
ki pravno še niso priznane), rejniki in rejenci, krušni
starši in pastorki ter v medsebojnih razmerjih otroci
iz takih družin, ki niso bratje in sestre, na primer otroci zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev iz prejšnjih
zvez, sorejenci.
Da je do odškodnine zaradi smrti katerega od staršev
upravičen nasciturus, če je seveda rojen živ, je Vrhovno sodišče že večkrat izreklo. Meniva, da bi moralo
tako odločiti tudi, če bi kateri od staršev pred otrokovim rojstvom postal posebno težak invalid. O upravičenosti staršev do odškodnine zaradi smrti še nerojenega otroka sodne prakse Vrhovnega sodišča še ni.
Novi hrvaški zakon pravico staršev zaradi smrti nerojenega otroka izrecno določa;48 sodna praksa njihovega Vrhovnega sodišča pa jo je priznavala že na podlagi 201. člena ZOR, po vsebini identičnega 180. členu OZ.49 Tudi nekaj odločb domačih pritožbenih sodišč je na to vprašanje odgovorilo pritrdilno.50 S takimi odločitvami soglašava. Nasciturus ima vsa obeležja življenja kot biološkega stanja.51 Če ne bi bilo
tako, pač (zaradi škodnega dogodka) tudi umreti ne
bi mogel. Če se otrok zaradi poškodbe (civilnega delikta) ali kršitve pogodbe (na primer zaradi medicinske napake med vodenjem nosečnosti) rodi kot posebno hud invalid (kar je po naravi stvari postal pred
rojstvom), sodišča staršem pravice do odškodnine ne
odrekajo.52 Ni razumnega razloga, da bi jim jo odrekla
za še hujšo posledico – smrt. Lahko pa se postavi vprašanje pravne podlage. Je to določba prvega odstavka
180. člena OZ – jo je mogoče razlagati tako, da je kot
otrok mišljen tudi otrok, ki se še ni rodil? Pomislek
bi lahko bil, da v pravnem pogledu (noben ali ne dovolj star) nasciturus sploh (še) ni otrok. Na različnih
pravnih področjih je to vprašanje rešeno različno. Po
dednem pravu velja nasciturus ne glede na starost za
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rojenega pod (odložnim) pogojem, da je rojen živ;53
toda pogoj rojstva živega otroka je pomemben zaradi pridobitve dedne pravice, ki pripada samo pravnemu subjektu,54 za nasciturus pa velja, da nima samostojne pravne subjektivitete. Dedno pravo torej varuje interese nerojenega otroka pred preostalimi dediči, ki bi sicer podedovali njemu pripadajočo zapuščino, in to varstvo je po naravi stvari relevantno samo,
če se otrok rodi živ. Po ZZZDR nasciturus ni otrok,
zato ni subjekt v družinskopravnih razmerjih. Po rojstvu pa ima pravice v razmerju do obeh staršev.55 Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe za (mrtvorojenega) otroka šteje (mrtev)
plod, ne glede na njegovo težo in dolžino, če je nosečnost trajala najmanj 22 tednov.56 Iz Uredbe o odpadkih57 in Strokovnih podlag za pripravo programa
za obvladovanje in preprečevanje bolnišničnih okužb
je mogoče razumeti, da so vsi zarodki ne glede na starost medicinski odpadki, v praksi porodnišnic pa se za
(mrtvorojene) otroke štejejo zarodki, rojeni po 22. tednu nosečnosti ali težji od 500 gramov.58 Zavzemava
se za razlago, da je treba kot otroka v smislu določbe
prvega odstavka 180. člena OZ obravnavati tudi nerojenega otroka. Jezikovna razlaga je ne izključuje. In
ker, kot je bilo že poudarjeno, objekt varstva ni neposredni oškodovanec, torej v tem primeru (nerojeni) otrok, pač pa čustvovanje posrednega oškodovanca (veselje pričakovanja rojstva, priprava nanj, navezanost na plod, katerega obstoj, gibanje, napredovanje,
podobo in zdravstveno stanje lahko s sodobnimi tehnologijami spremlja praktično od začetka nosečnosti,
ga spoznava in ga vključi v družino že pred rojstvom),
njegovih staršev, najbrž tudi namenska razlaga ne.59
Uzakonitev odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi smrti nasciturusa v primerjalnem hrvaškem pravu
(Zakon o obveznim odnosima iz leta 2005) navedeni
razlagi pritrjuje; tamkajšnji komentatorji spremembo

47
   Prim. odločbo Ustavnega sodišča U-I-425/2006 z dne 2. julija 2009, s katero je bila ugotovljena neustavnost določbe 22. člena Zakona o registraciji istospolnih
partnerskih skupnosti (ZRIPS) glede dedovanja, omejenega le na delež zapustnika v skupnem premoženju.
48
   »Pravica do pravične denarne odškodnine imajo tudi starši v primeru izgube spočetega, a nerojenega otroka.« Glej tretji odstavek 1101. člena Zakona o obveznim
odnosima, ki se uporablja od 1. januarja 2006. Enako je njihovo Vrhovno sodišče odločilo že pred sprejemom tega zakona, ko je veljalo besedilo 201. člena ZOR, ki take
določbe ni imelo. Glej sodbo Rev-1446/98 z dne 26. marca 2003.
49
   Odločba Rev-1446/98 z dne 26. marca 2003, Izbor odluka Vrhovnog suda Hrvatske 1/03, str. 70. Glej še Crnić, I.: Zakon o obveznim odnosima, Napomene,
komentari, sudska praksa i abecedno kazalo pojmova, Četvrto, bitno izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 2010, str. 1489.
50
   Glej:
- sodbo VSL II Cp 1159/1994 z dne 12. aprila 1995 o priznanju odškodnine materi za smrt nerojenega otroka v sedmem mesecu nosečnosti (»O tem, da bi bilo mogoče zahtevati odškodnino za duševne bolečine zaradi izgube nerojenega otroka, v 201. členu ZOR sicer ni govora, vendar pa je te določbe ZOR tudi ne izključujejo. Glede na
okoliščine primera je po mnenju pritožbenega sodišča tako odškodnino mogoče prisoditi.«);
- sodbo VSL II Cp 1790/2003 z dne 28. januarja 2004 o priznanju odškodnine očetu nerojenega otroka, ki je umrl v sedmem mesecu nosečnosti (»Ni pomembna samo
navezanost, kot trdi tožena stranka, temveč tudi pričakovanje, sicer pa ta okoliščina, na katero se sklicuje tožena stranka, lahko vpliva le na višino prisojene odškodnine.«);
- sodbo VSK Cp 12/2008 z dne 17. septembra 2008 o priznanju odškodnine materi nerojenega otroka, ki je umrl v enajstem tednu nosečnosti (»Pritožbeno sodišče se
ne strinja z razlago tožene stranke, da tožnici odškodnina ne gre, ker je šlo šele za 11 tednov star plod, na katerega tožnica ni bila navezana, in da bi ji kvečjemu šla odškodnina,
če bi bil plod star 7 mesecev. Starost ploda po mnenju pritožbenega sodišča ni pomembna, kajti gre za izgubo nerojenega otroka, kar pomeni razočaranje, da otroka ne bo rodila,
in prav zato tožnici odškodnina gre.«);
- sodbo VSL II Cp 1339/2010 z dne 7. julija 2010 o priznanju odškodnine očetu nerojene deklice, ki je umrla 10 dni pred predvidenim terminom poroda in je bila že
popolnoma razvita, tehtala je 2,70 kg, in če bi se rodila na dan škodnega dogodka, ne bi bila nedonošenka (»Nerazumno bi bilo delati razliko med čustveno povezavo
očeta z otrokom tik pred njegovim rojstvom in enako povezavo tik po rojstvu. Prvostopenjsko sodišče je zato pravilno umestilo to tožnikovo škodo med primere posegov, ki jih
določa 180. člen OZ.«); in
- sodbo VSL II Cp 1363/2012 (»Pritožbeno sodišče ne dvomi, da je tožnica trpela hude duševne bolečine zaradi smrti bližnjega − nerojenega otroka, do rojstva katerega je
manjkalo zgolj deset dni, a ocenjuje, da je sodišče prve stopnje pri odmeri pravične denarne odškodnine iz tega naslova, ob upoštevanju pričakovanja in navezanosti na tega
otroka, pravilno upoštevalo tudi dejstvi, da otrok še ni bil rojen in da ima tožnica že dva otroka (stran 18 sodbe). Kljub temu, da je povezanost med materjo in otrokom, ki ga
mati nosi, nedvomno zelo velika, se ta po/navezanost še okrepi in poveča z njegovim rojstvom, ko mati prične za otroka skrbeti in ga negovati, kar posredno izhaja tudi iz sodne
prakse, po kateri sodišča za smrt že rojenih otrok prisojajo višje denarne odškodnine kot za smrt še ne rojenih. Za tožnico kot mamo, ki je z otrokom močno povezana še pred
njegovim rojstvom, je tovrstno razlikovanje najbrž težko predstavljivo, a je gotovo, da po/navezanost še (z)raste po rojstvu, ko mama otroka ne le čuti, temveč ga tudi vidi in sliši
ter se otrok mami (vse bolj) odziva.«).
51
   Tako Crnić, I.: Utvrđivanje iznosa novčane naknade neimovinske štete, Organizator, Zagreb, 2013, str. 69.
52
   Prim. odločbi Vrhovnega sodišča RS II Ips 671/2008 in II Ips 615/2007.
53
   Določba je odraz splošnega pravila: Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur.
54
   Prim. prvi in drugi odstavek 125. člena Zakona o dedovanju.
55
   Zupančič, K.: Varstvo življenja pred rojstvom in osebnostne pravice ženske, ki ga nosi, Medicina in pravo, Maribor 1994, str. 153.
56
   Ur. l. RS, št. 56/93 in 15/08.
57
   Ur. l. RS, št. 103/11.
58
   Povzeto po Kumer, M.: Starši mrtvorojenih otrok imajo pravico vedeti, kje so posmrtni ostanki, Pravna praksa, št. 31-32/2014, str. 32 in 33.
59
   Novak, B.: O naravi osebnostnih pravic, Podjetje in delo, 2000, št. 6-7, str. 991–999, v zvezi z namenom določbe 201. člena ZOR (zdaj 180. člena OZ) ponudi
razmislek, da »omenjena določba sicer predvideva, da je tretji posegel v dobrine (življenje) še živega posameznika, vendar se zdi, da bi bilo svojcem v prihodnje (tudi
glede na ratio omenjene določbe) treba priznati pravico do povrnitve nepremoženjske škode zaradi kršitve njihovih osebnostnih pravic tudi, če tretji poseže v dobrine
mrtvega (na primer v truplo).«
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zakona utemeljujejo z zavzemanjem teorije za obrav
navano rešitev že pred sprejemom ZOR60 in z dej
stvom, da gre za pravico, ki se je v sodni praksi pri
znavala že prej (po ZOR).61 Da je res tako, izhaja iz
Orientacijskih kriterijev, ki jih je Vrhovno sodišče Hr
vaške sprejelo leta 2002 (v času veljavnosti ZOR), v
njih pa je za primer izgube ploda določilo odškodni
no v orientacijski višini 75.000 kun (za smrt živoro
jenega pa, za primerjavo, 220.000 kun).
In če tak razmislek ne drži, ali je ustrezna pravna
podlaga za odškodnino obema od staršev za duševno
60

  
  
  
63
  
61
62
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trpljenje zaradi smrti nerojenega otroka določba pr
vega odstavka 179. člena OZ – je smrt nasciturusa
kršitev osebnostne pravice staršev? Ali ne pomeni
protipravna prekinitev nosečnosti poseg v osebno
stno pravico, na primer do življenja in zdravja, kate
re podvrsto po mnenju teorije predstavlja tudi pra
vica do nadaljevanja življenja s potomci?62 Ali pa v
pravico do zasebnosti? Poseg v telesno integriteto bi
predstavljal podlago le za mater. Sodna praksa na
mreč pri posrednih oškodovancih ne izključuje na
stanka in priznanja škode lastnega izvora kot posle
dice ravnanja oškodovalca.63

Na primer Kalođera, M.: Naknada neimovinske štete, Rasprava iz komparativnog prava, Zagreb, 1941.
Crnić, I.: Zakon o obveznim odnosima, str. 496.
Tako na primer Gavella, N.: Osobna prava, 1. dio, Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, 2000, str. 30.
Prim. odločbo VSL II Cp 220/2017 in tam navedene odločbe.

dr. Vesna Rijavec1

dekanja in profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru

Pojem odvetništva v novi perspektivi
Pravo ureja razmerja med ljudmi, da bi bilo mogoče doseči sožitje in sodelovanje, ki je varovalka
človekovega obstoja in razvoja. Pravna pravila uporabljajo posamezniki in institucije in ta uporaba
ima izjemne razsežnosti. Zato v vseh sistemih obstaja poklic odvetnika, ki kot pravni strokovnjak
ublaži primanjkljaj tistih, ki prava niso tako vešči, da se kljub temu zavarujejo njihove pravice.
Obstajajo tudi drugi pravni strokovnjaki, ki pa poklicno niso organizirani tako, da bi zagotavljali
obseg pravnih storitev na način, ki se je v zgodovini razvil za odvetnika. Družbeno okolje se ves čas
spreminja in pravo običajno caplja za temi spremembami. Njegova vloga je namreč taka, da nastale
družbene razmere šele presoja in se nanje zato večinoma odziva z zamikom. Tudi v Sloveniji se je
družbeno okolje od sprejema Zakona o odvetništvu2 (ZOdv) korenito spremenilo, zato je ta zakon
potreben prenove. Tudi sam klasični, osnovni pojem odvetnika bi bilo smiselno znova analizirati in
upoštevati razvoj poklica.

Zgodovinski razvoj
Pojem advocatus se v Rimu ni uporabljal v današnjem
pomenu besede odvetnik oziroma advokat vse do Ci
cera ali morda še dalj. Izvorno beseda advocatus po
meni prijatelja, ki spremlja stranko na sodišče, kjer ji
pomaga3 in jo podpira,4 zlasti toženca oziroma obto
ženca v kazenskem postopku. Vselej je bilo pomemb
no, da je obtoženec prišel s prijatelji in privrženci, ko
likor jih je le mogel zbrati. Namen je bil očiten. Večje

število prijateljev je pomenilo, da je bil obtoženi do
ber človek, priljubljen pri mnogih. Prijatelji na sodi
šču so sicer molčali, a so bili tiha priča. Po drugi stra
ni je veliko število prijateljev, zlasti če so bili med nji
mi vplivneži, moglo vplivati na sodišče, da je izreklo
ugodnejšo sodbo.5
Rimska beseda orator (govornik) je imela širši po
men kot odvetnik. Orator je bil oseba, ki poklicno
govori v javnosti, vse od pravnika do politika.6 Znan

1

Na okrogli mizi o položaju odvetništva v Republiki Sloveniji so 29. septembra 2017 v Moravskih Toplicah na Dnevu slovenskih odvetnikov sodelovali dekanja Pravne
fakultete Univerze v Mariboru dr. Vesna Rijavec, profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru Boštjan Brezovnik, odvetnik mag. Anton Žmaucar in odvetnik
Gregor Gregorin.
2
Ur. l. RS, št. 18/93 in nasl.
3
Sprva se je za odvetnika – kakor je (v približku) razumljen danes in v poznejšem obdobju rimske države –uporabljal izraz patronus (patron). Glej Plautus Titus
Maccius: Comedies of Plautus, T. Becket, 1772, str. 151.
4
Cicero Marcus Tulius, Ciraolo, S.: Cicero, Pro Caelio, Bolchazy-Carducci Publishers, Illinois, 1999, str. 47; tudi Doederlein, L.: Hand-book of Latin Synonymes,
J. G. F. & J. Rivington, London, 1841, str. 6.
5
Chroust, A. H.: Legal Profession in Ancient Republican Rome, Notre Dame Law Review, let. 30, št. 1, 1954, str. 117, 118. Tako tudi Hodge, C.: Princeton Review:
A Collection of Tracts in Biblical Literature, Princeton Press, 1825, str. 262.
6
Za razvoj odvetništva v Rimu je značilno, da se je pravoznanstvena prvina s časom razvijala in šele naknadno ločila od govorništva. Tako se je rimska advokatura
postopoma oddelila od grškega vzora, kjer je bila v ospredju le zmaga, ki jo gre dosegati z orožji retorike. Tako Kranjc, J.: Odvetništvo v antičnem Rimu, Odvetnik, št. 4
(54)/ december 2011, str. 56–58.
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govornik Cicero je bil oboje, pravnik in politik.7 Iz
njegovih govorov pred sodiščem ni bilo vselej mogo
če razbrati, ali je zastopal stranko ali pa je želel pred
staviti predvsem svoja stališča o splošnih vprašanjih.
Tudi glosatorji, ki so iz rimske kazuistike povzemali
splošno in abstraktno pravno pravilo, niso bili zgolj
teoretiki, ampak predvsem praktiki – svetovalci vla
darjev, sodniki, odvetniki. Čeprav je bilo rimsko man
datno razmerje neodplačno, zaradi prijateljskega raz
merja med mandatarjem in mandantom, je bil na
ročitelj svojo hvaležnost dolžan pokazati z darilom
(honorarum), ki je predstavljalo simbolično protivre
dnost za opravljen posel.8 Mandat je bil značilnost
različnih poklicev, kot so bili zemljemerci, zdravni
ki, babice, odvetniki, govorniki, učitelji itd. Povrači
lo zaradi neodplačne narave načeloma ni bilo iztož
ljivo. Za nekatere poklice je nagrada postala iztožlji
va v posebnem kognicijskem postopku, drugi pa so
lahko naklonitev veljavno sprejeli, ne pa je tudi zah
tevali s posebno tožbo.
Kanonsko pravo je razlikovalo med zastopnikom
pred sodiščem (zagovornik) in svetovalcem. Tudi v
francoski zgodovini je znano razlikovanje med avocat (zastopnik pred sodiščem) in avoués (svetovalec).
Danes je razlikovanje ostalo samo še pred prizivni
mi sodišči.9
Angloameriški sistem je prav tako razvil razlikovanje
med odvetniškim poklicem, kot ga pojmujemo pri nas,
in pravniki, ki strankam pomagajo v najširšem smislu,
tj. attorney, counsel ali lawyer. V posameznih pravnih
redih, kot je na primer angleški, pa stranke pred sodi
ščem zastopa le posebej akreditirani odvetnik − barrister. Solicitor pa je odvetnik, ki opravlja vse druge
posle.10
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Vloga odvetnikov je že razumsko in izkustveno nena
domestljiva, saj si ob njihovi izključenosti ni mogoče
predstavljati, da bi se prej navedeni cilji uresničevali.
Službe, ki bi nadomestila odvetniško, ni. Zamislimo si
situacijo ad absurdum, v kateri bi država bodisi prepo
vedala odvetništvo bodisi šla v drugo skrajnost in de
javnost popolnoma liberalizirala. V obeh primerih bi
nudenje pravne pomoči in odvetniških storitev pre
vzeli nestrokovni in neetični posamezniki. Slednji ne
bi hoteli ali ne bi zmogli uresničevati poslanstva od
vetništva v zvezi z zagotavljanjem pravne varnosti po
sameznika ter izgradnjo Slovenije kot pravne države.
Pomen odvetništva v sodobni družbi (in državi) pre
poznavajo tudi mednarodne organizacije. Osmi kon
gres Združenih narodov o preprečevanju zločinov
(1990) je tako sprejel akt z naslovom Temeljna nače
la vloge odvetnikov.
Resolucija Evropskega parlamenta o pravnih poklicih
in splošnem interesu na področju delovanja pravnih
sistemov v demokratični družbi pravnim poklicem v
celoti priznava ključno vlogo pri zagotavljanju spošto
vanja človekovih pravic, pravne države in zaščite na
področju uporabe zakonodaje, ko pravniki zastopa
jo in branijo stranke na sodišču ter jim dajejo prav
ne nasvete.

Definicija svobodnega poklica

Odvetništvo najbolje zajamemo z definicijo, da je
to zbir (vsaj določljivih) odvetniških dejavnosti, za
katere veljajo pogoji, ki jih mora posameznik izpol
njevati, da bi lahko opravljal odvetniški poklic. Ob
sega tudi nadzor in regulativo odvetništva ter dru
go.11 Za odvetniško dejavnost se pogosto upora
blja pojem pravna pomoč, vendar se besedna zve
za pravna pomoč uporablja v različnih pomenih in
zato ni najustreznejša. Bolje je ubrati opisno opre
delitev funkcije odvetništva, in sicer da je to služ
ba, namenjena uveljavljanju in zaščiti pravic fizič
nih in pravnih oseb ter njihovih pravnih interesov
in pravnega položaja.

Po slovenski Ustavi12 je odvetništvo zasebnopravna
služba, ki pa je povezana z zagotavljanjem javnega in
teresa oziroma javne koristi (137. člen Ustave). Zato je
odvetnikovo delovanje neločljivo povezano s pravom,
etiko in dolžnostjo spoštovati ter upoštevati javni in
teres. To pa ne pomeni, da je mogoče funkcijo odve
tnikov v sodobni družbi iskati izključno v vlogi varu
hov vsega, kar je »javno«. Odvetnik ni del javne obla
sti in tudi ne izvaja javne službe. Razumljivo je odve
tnikov motiv tudi zadovoljitev njemu lastnih intere
sov, vključujoč pridobivanje dobička (odvetnikovi za
sebni interesi), vendar odvetnik kot zastopnik stranke
nastopa tudi v tujem imenu in uveljavlja tuje intere
se. Ti interesi so v pretežnem številu primerov zaseb
ne narave. Večkrat so lahko strankini zasebni interesi
celo v konfliktu s tistim, kar pojmujemo kot javni in
teres ali javna korist. Odvetnik se tako znajde v zaple
tenem položaju, v katerem je razpet med uresničeva
njem zasebnega (lastnega in/ali tujega) interesa na eni
strani in varovanjem javnega interesa na drugi strani.
V konfliktu mora upoštevati svojo z Ustavo opredelje
no vlogo in dati prednost javnemu interesu.

Odvetništvo je nedvomno močna komponenta pravne
države. Uspešno odvetništvo omogoča svobodo posa
meznikov. Ta je sicer lahko ogrožena bodisi v razmer
ju država – posameznik bodisi razmerju posameznik
– posameznik.

Svobodni poklic kot pravni koncept v Sloveniji sicer
ne premore pravno razdelane definicije. Sodišče EU je
v sodbi v zadevi Christiane Adam13 podalo svoje tol
mačenje, v katerem je svobodne poklice opredelilo kot
dejavnosti s poudarjenim intelektualnim karakterjem,

Opredelitev pojma v Sloveniji

7
Prav Cicero je v svojem pisanem dialogu De Oratore opisal tri naloge, ki opredeljujejo pravnika. To so agere (poenostavljeno – tožiti), cavere (ščititi (pravice in intere
se) – tako, da se spiše potrebne vloge, sklene posle in opravi dejanja) ter respondere (odgovarjati – dajati nasvete in odgovore na pravna vprašanja). Tako Mousourakis,
G.: Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, Springer International Publishing, 2015, str. 56.
8
Kranjc, J.: Odvetniki v latinskih pravnih rekih (I), Odvetnik, št. 2 (15)/julij 2002, str. 3.
9
<http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-250111-representation-devant-cour-dappel-12214/> (14. 2. 2018).
10
   <https://www.lawcareers.net/Starting-Out/Beginners-Guide-Career-Law/What-Lawyers-Do> (14. 2. 2018).
11
   Kot je navedlo Ustavno sodišče RS v odločbi št. U-I-212/03: »Vsebina in meje javne koristi so razvidne iz zakonske ureditve odvetniške dejavnosti.«
12
   Ustava RS (Ur. l. RS, št. 33/91 in nasl.).
13
   Sodišče EU v zadevi C-267/99, Christiane Adam.
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ki zahtevajo visoko raven poklicnih kvalifikacij in so
podvržene jasni in strogi strokovni regulaciji, pri če
mer je izrazito pomemben osebni element. V zgodo
vinsko-kulturnih okvirjih germanske tradicije je odve
tništvo svobodni poklic z visoko mero samoregulacije
in odgovornosti. Sledeč historični genezi odvetništva
na Slovenskem je tudi v današnji Sloveniji to tradici
onalni svobodni poklic. ZOdv določa dopustne oblike
opravljanja odvetniškega poklica. Poklic opravlja odve
tnik individualno, kot zaposleni odvetnik ali v okviru
odvetniške družbe. Jasno pa je treba določiti, da zapo
sleni odvetnik ne more biti hkrati samostojni odvetnik.
S tem se zagotavlja samostojnost in neodvisnost po
sameznega odvetnika in same družbe, kar preprečuje
anomalije zaradi konfliktov interesov ter neskladja z
normami delovnega prava.
Čeprav gre pri odvetništvu za svobodni poklic, kjer
so v ospredju pravila stroke in ideja samoreguliranja,
je kljub temu treba na zakonski ravni glede nekaterih
vprašanj, med drugim tudi glede vprašanja nagrade,
vzpostaviti enoten pravni režim. Če gre pri postavlja
nju pogojev za opravljanje odvetniškega poklica pred
vsem za zagotavljanje ustavnih značilnosti odvetništva,
gre pri določanju načina opravljanja odvetniškega po
klica za ohranjanje tega položaja. V tej zvezi je tre
ba določiti pravice in dolžnosti odvetnikov v odnosu
do strank in morebitnih tretjih. Z odvetništvom se na
mreč uresničuje ustavna pravica do pravne pomoči,
kot je bilo že omenjeno, pa je odvetništvo tudi inte
gralen del pravosodja, nujen za pravilno delovanje pra
vosodja. Ker imajo torej posamezniki kot potencialne
stranke interes za obstoj učinkovitega odvetništva, je
tudi njihov položaj treba zavarovati ter onemogočiti sa
movoljo odvetnikov glede določenih vprašanj (na pri
mer glede prevzemanja in prenehanja pooblastilnega
razmerja).

Odvetništvo je neodvisna in
samostojna služba
Po presoji Ustavnega sodišča je treba neodvisnost ra
zumeti v funkcionalnem smislu, samostojnost pa v or
ganizacijskem.14 Obe načeli veljata tako za posamezne
odvetnike kot tudi za njihovo stanovsko združenje, pri
čemer je pri neodvisnosti večji poudarek na posame
znih odvetnikih, pri samostojnosti pa na njihovi sta
novski organiziranosti.

Odvetniška storitev
De lege ferenda naj bi zakon primeroma podrobneje
določil, katere storitve so odvetniške. S tem bi bilo
bolj prepoznavno, za katere storitve zakonodajalec
meni, da zahtevajo strokovno znanje in so pomemb
ne z ustavnega vidika pravice do sodnega varstva in
učinkovitosti pravosodnega sistema. Z opredelitvijo
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odvetniških storitev se začrta meja, onkraj katere se
druge storitve opravljajo na liberaliziranem trgu. V na
bor odvetniških storitev bi bilo iz strateških razlogov
treba vključiti opravila, ki vključujejo pravno svetova
nje, zastopanje in zagovarjanje strank pred sodišči, dr
žavnimi organi in drugimi subjekti, sestavljanje listin
in zastopanje strank v njihovih pravnih razmerjih, re
ševanje medsebojnih sporov strank oziroma razmerij
v okviru postopkov alternativnega reševanja sporov in
druge storitve v zaupnem pooblastilnem razmerju med
stranko in odvetnikom.

Dolžnost opravljanja poklica
Odvetnik mora odvetniški poklic opravljati dejansko
in stalno, razen izjem, ki pa jih je treba temeljito pro
učiti in upoštevati sodobne težnje po večji liberali
zaciji pravniških poklicev ter tako na novo postavi
ti meje nezdružljivosti drugih dejavnosti z odvetni
škim poklicem. Ne bi pa smeli odstopiti od osnovne
ga koncepta osebnega opravljanja storitev. Odvetni
štvo ne more biti stranska dejavnost, temveč je lah
ko le primarna. Vse preostale dejavnosti, ki so združ
ljive z odvetniškim poklicem, so lahko le dopolnil
ne. Kljub temu menim, da določanje obveznega mi
nimalnega obsega odvetniške dejavnosti v odstotkih
od skupnih prihodkov ni najboljša rešitev. Bolje bi
bilo uporabiti pravni standard, da je odvetnik v obi
čajnem poslovanju strankam sposoben nuditi kako
vostne odvetniške storitve, ki jih ne sme zanemarja
ti zaradi svojih drugih aktivnosti.

Trendi liberalizacije pravniškega
poklica
V zadnjem času se trendi liberalizacije in odpira
nja pravniških dejavnosti tretjim subjektom, ki niso
odvetniki, pospešeno kažejo tudi v Sloveniji. Tako
je bilo na primer vsakomur omogočeno opravlja
nje splošno opredeljenih »drugih pravnih dejavno
sti« (po Standardni klasifikaciji dejavnosti 69.103),15
kar nestrokovnim in drugače nekvalificiranim ponu
dnikom takih dejavnosti odpira možnost zlorab. Dej
stvo, da je odvetništvo del pravosodja, pomeni, da
ima odvetništvo v pravni in demokratični državi po
sebno vlogo in pomen. Vloga odvetnika je pomemb
na zlasti v okviru izvrševanja sodne oblasti. Pripomo
re k povečanju kakovosti sojenja in s tem k razvoju
prava v sodni praksi, k razbremenitvi sodišč, s tem
pa tudi k pospešitvi postopkov in zmanjšanju zao
stankov na sodiščih.
Zagovorniki večje deregulacije opravljanja odvetniške
ga poklica v Nemčiji težnje argumentirajo z navedba
mi, da lahko zgolj prosti trg zadosti interesom potro
šnikov, še posebej interesu po nižanju stroškov odve
tniških storitev.16 Poudarek naj bi bil na svobodi in

14

   <http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-250111-representation-devant-cour-dappel-12214/> (14. 2. 2018).
   Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in nasl.).
   Tako stališče je zastopala tudi Evropska komisija. Philip Lowe, takratni generalni direktor generalnega direktorata za konkurenco Evropske komisije, je tako v svojem
govoru v Bonnu izrecno poudaril, da Evropska komisija podpira težnje po liberalizaciji svobodnih poklicev v državah članicah. Teorija pa opozarja, da je teoretična
podlaga stališča Evropske komisije sporna. Ta namreč svoje nazore utemeljuje na dognanjih ekonomske analize prava, ki se v svojih temeljih ne sklada s tradicionalnim
kontinentalnim pojmovanjem prava. Ekonomska analiza prava namreč predpostavlja, da pravo ni avtonomen in idejno zasnovan sistem, temveč zgolj izraz prevladujočih
gospodarskih in družbenih razmer. To pomeni, da Evropska komisija učinkovitost pravne ureditve meri zgolj na podlagi analize cost-benefit. Glej Lowe, P.: Die Dur
chsetzung der EG-Wettbewerbsregeln im Recht der freien Berufe, <http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_023_de.pdf> (15. 11. 2016), str. 6 in 7;
Stürner/Bormann, Der Anwalt – vom freien Beruf zum dienstleistenden Gewerbe, NJW 2004, str. 1489.
15
16
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lastni odgovornosti odvetnika v konkurenci proste
ga trga storitev.17 Po drugi strani se tudi tam vse bolj
uveljavlja naslednji argument zagovornikov regulacije
odvetniškega poklica: cena odvetniških storitev ni edi
ni kriterij, ki odloča o kakovosti in dostopnosti odve
tniških storitev. Ugotavljajo, da čisti ekonomski pristop
ne zadosti potrebam odvetništva kot poklica, pri kate
rem se med stranko in odvetnikom vzpostavi zaupno
razmerje. Če deregulacija ne sledi nekemu višjemu ci
lju in če ni izvedena premišljeno, ne koristi ne potro
šnikom ne odvetniškemu poklicu. Ali drugače: dere
gulacija, ki ni skladna s potrebnimi omejitvami kon
kurirajočih si ponudnikov odvetniških storitev ali po
klicev, zgreši cilj svobodne konkurence.18
Zato je treba tudi pri nas v novem zakonu tehtati
vpliv splošnih trendov, ki ustvarjajo razmere, v kate
rih imajo odvetniki vse več konkurence, in poklic ure
jati temu primerno ter ga razmejiti od drugih oseb,
dejavnih pri izvajanju pravnih storitev. Na zakonski
ravni je treba jasno opredeliti oziroma določneje na
vesti, kaj spada v okvir odvetniških storitev. Pri tem
pa iz že navedenih razlogov ne gre za protekcionizem
odvetništva, temveč za zagotavljanje njegove ustav
nopravne vloge in posledično omogočanje učinko
vitega sodnega varstva fizičnim in pravnim osebam.
Upoštevajoč ustavnopravni pomen odvetništva, ki se
manifestira tudi kot odvetniški monopol v ZOdv in v
določbah o postulacijski sposobnosti v procesnih za
konih, pa ne smemo spregledati, da je odvetništvo v
bistvu gospodarska dejavnost, čeprav se opravlja pri
lagojeno. Odvetniku je treba omogočati, da uresniču
je tudi svoje gospodarske interese, zato je v zaostre
nih razmerah na trgu zelo pomembno, kako ustvarja
svoje prihodke in v kolikšni meri je pri tem vezan le
na odvetniško dejavnost.

Nezdružljivost z odvetniškim
poklicem
Pri nezdružljivosti opravljanja drugega poklica z
opravljanjem odvetniškega poklica gre za občutljivo
vprašanje, ki zahteva poglobljeno vrednostno oceno.
Zaradi zagotavljanja ugleda, neodvisnosti in samo
stojnosti odvetnika ter odvetništva kot takega, ka
kor tudi zaradi uresničevanja načela pravne varnosti
odvetniku ni mogoče dopustiti opravljanja vsakršnih
dejavnosti. Poleg prepovedi, ki jih sicer postavlja že
konkurenčno ali delovno pravo, je treba opredeliti,
kaj je z odvetniškim poklicem načelno nezdružljivo.
V to kategorijo očitno spadajo drugi poklici v pravo
sodju. Zaključke glede preostalih poklicev pa je tež
je narediti. Vprašanje se zastavlja za državne službe,
ki niso hkrati služba v pravosodju, za službe lokalne
samouprave ter na splošno za poklice, s katerimi se
izvaja gospodarska dejavnost. Pri vsakem določanju
izključevalne nravi odvetniškega poklica gre za poseg
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v svobodno gospodarsko pobudo, ki je opravičljiv le
kot izjema v javnem interesu. Zakonodajalec mora
vselej paziti, da je ta izjema stvarna in pristna, kakor
tudi, da gre za ukrep sorazmernega značaja. V vsakem
primeru mora biti vprašanje urejeno jasno in določ
no, saj je opravljanje nezdružljivega poklica negati
ven pogoj pri opravljanju odvetništva.
Po sedanji ureditvi je z opravljanjem odvetniškega
poklica nezdružljivo opravljanje druge dejavnosti kot
poklic, razen dejavnosti na znanstvenem, pedago
škem, umetniškem ali publicističnem področju. Kot
nezdružljivo zakon izrecno navaja opravljanje plača
ne državne službe in notariata, opravljanje poslovo
dne funkcije v gospodarski družbi ali drugi pravni
osebi, razen v odvetniški družbi. Generalno pa je ne
združljivo opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo
ugledu in neodvisnosti odvetniškega poklica. Zakon
skratka zavzema skrajno restriktiven pristop k preso
ji nezdružljivosti, saj a priori izključuje »opravljanje
druge dejavnosti kot poklic«, razen v taksativno na
štetih primerih. Takšna ureditev je glede na moder
no pojmovanje tega vprašanja v primerjalnopravnih
ureditvah in v judikaturi Evropskega sodišča za člo
vekove pravice lahko problematična.19
Za ureditev nezdružljivosti so lahko koristni nemški
primerjalnopravni zgledi. Nemško ureditev je v tem
segmentu že precej nazaj presojalo njihovo Ustavno
sodišče (Bundesverfassungsgericht – BVerfG).20 Pou
darilo je, da je treba pri ureditvi nezdružljivosti od
vetniškega poklica z drugimi poklici ali funkcijami
odvetnika upoštevati potrebo po sorazmernem po
seganju v pravice odvetnika. Zaradi tega je za nedo
pustno označilo dotedanjo ureditev, ki je omogočala
prestrogo presojo nezdružljivosti odvetniškega pokli
ca. Sedanja nemška ureditev tako določa dve okoli
ščini za zavrnitev dovoljenja za opravljanje odvetni
škega poklica. Prva je splošna ovira, če posameznik
opravlja dejavnost, ki ni združljiva s poklicem odve
tnika kot neodvisnega organa pravosodja. S tem je
mišljena dejavnost, ki lahko ogrozi zaupanje v odve
tnikovo neodvisnost. Nova nemška ureditev BRAO21
zato izhaja iz tega, da je cilj ureditve nezdružljivosti
odvetniškega poklica v odvračanju nevarnosti za de
lovanje pravosodnega sistema ter odvetnika kot ne
odvisnega organa pravosodja.22 Upoštevati je treba
tudi vprašanje, ali bi nadaljnje opravljanje odvetni
škega poklica ob hkratnem opravljanju drugega po
klica pri iskalcih pravne pomoči moralo vzbuditi dvo
me o neodvisnosti in kompetencah odvetnika in ali
bi s tem škodovali ugledu odvetništva kot celote. Od
vetnik je namreč organ pravosodja. Zaradi tega mu
je zakonodajalec naložil posebno odgovornost vzpo
stavljanja zaupanja iskalcev pravne pomoči v neod
visno, svobodno odvetništvo. Takega zaupanja pa
ne gre vzpostavljati, če je zaradi dejavnosti odvetni
ka objektivno razumsko mogoče predvideti možnost

17

   Stürner/Bormann, naved. delo, str. 1481.
   Redeker, K.: Der Rechtsanwalt: »freier Beruf« – »unreglementiert« – »dereguliert«, NJW 2004, str. 2799 (2800).
   Plauštajner, K.: Zdravnik in odvetnik hkrati?, Odvetnik, št. 3 (66)/poletje 2014, str. 24.
20
   Odločba NJW 1993, 317, <http://www.hartzkampagne.de/urteile/75.htm>.
21
   Bundesrechtsanwaltsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618) geändert worden ist. Glej §7; §14.
22
   Gre za splošno sprejet namen pravil o nezdružljivosti poklicev, ki odvetniku prepovedujejo opravljanje druge dejavnosti. Tega je videti v varovanju odvetnika pred
vplivi, ki bi lahko ogrozili njegovo neodvisnost ali njegovo vlogo v delovanju pravosodnega sistema. Vendar se tudi na ravni EU po posameznih državah konkretne
ureditve zelo razlikujejo, kar se je pokazalo tudi pri sprejemanju Evropskega kodeksa odvetniške poklicne etike. Glej Scheuba, E.: Novi trendi v evropski odvetniški
poklicni etiki, Odvetnik, št. 2 (60)/april 2013 – Posebna številka, str. 14, opomba 30.
18
19
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kolizije dolžnosti. Odvetnikova paralelna dejavnost
mora biti zato združljiva z odvetnikovimi privilegiji.
Neodvisnost in integriteta odvetnika ter sledenje in
teresom njegovih mandantov so lahko ovirani v pri
merih, ko ima druga dejavnost naravo pridobitne go
spodarske dejavnosti. Do kolizije interesov lahko pri
de predvsem v primerih, ko lahko odvetnik prido
bljene informacije uporabi pri opravljanju pridobi
tne dejavnosti oziroma poklica. Opravljanje druge
ga poklica je sicer dopustno, vendar ne v primerih,
ko ga je težko ločiti od opravljanja odvetniškega po
klica ali kadar s sprejemom ustrezne zakonske pod
lage ni mogoče izločiti nevarnosti kolizije interesov.
Zato je treba v vsakem posameznem primeru preso
diti, ali sta konkreten način opravljanja paralelne de
javnosti in pravna ureditev skladna z odvetnikovimi
dolžnostmi. Presojo in concreto opravljajo sodišča in
ni določena na abstraktni ravni.
Tisti, ki aktivno opravljajo dejavnosti kot javni usluž
benci, načeloma ne morejo vzporedno opravljati od
vetniške službe, saj v takih primerih v očeh javno
sti ne bo mogoče zagotoviti odvetnikove neodvisno
sti. To, da bi bil odvetnik na kakršenkoli način od
visen od države, namreč ni skladno s temeljnimi na
čeli svobodnega odvetništva. Tak vtis lahko daje od
vetnik predvsem v primerih, ko lahko v razmerju do
zasebnih subjektov ravna z oblastno močjo (hoheitliche Tätigkeit). Pokazatelj nezdružljivosti je lahko tudi
mnenje iskalcev pravne pomoči, da lahko odvetnik
zaradi opravljanja take dejavnosti za njih stori več (ali
manj) kot drugi odvetniki. Pri tem ni merodajno, ali
ima odvetnik višjo vodstveno funkcijo. Nemški zako
nodajalec slednje upošteva in izrecno opozori na ne
združljivost odvetniškega poklica s funkcijo sodnika,
uradnika ali (poklicnega ali začasnega) vojaka. Teo
rija pa poudarja, da je s poklicem odvetnika načelo
ma nezdružljivo tudi opravljanje drugih funkcij, pri
katerih bi imel odvetnik v okviru opravljanja javne
službe primerljive ali podobne zadolžitve kot osebe,
ki opravljajo navedene poklice. Pri tem je treba upo
števati naloge in pristojnosti organa oziroma pravne
osebe, pri kateri je odvetnik zaposlen, kot tudi po
ložaj odvetnika pri delodajalcu in tudi v ožji oziro
ma širši okolici.
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dejavnosti se varujejo strokovne kompetence, integri
teta ter manevrski prostor odvetništva. Teorija govori
tudi o varstvu predstave o poklicu (Berufsbild).25 Zato
pri presoji vprašanja nezdružljivosti ne gre upoštevati
zgolj integritete posameznika ter posebnosti okoliščin
opravljanja njegovih dejavnosti. Tudi v primeru, ko ne
prihaja do kolizij interesov, opravljanje paralelne dejav
nosti ni združljivo z opravljanjem odvetniškega pokli
ca, če odvetnik nima zadostnega dejanskega in pravne
ga manevrskega prostora (Handlungsspielraum) za od
vetniške storitve, ker se ukvarja z drugimi dejavnost
mi. Zagotoviti je treba dejansko in pravno možnost, da
lahko odvetnik v znatnem obsegu opravlja odvetniško
dejavnost, čeprav v omejenem obsegu. Zgolj majhna
možnost opravljanja odvetniškega poklica ne zadošča.
Za presojo kriterija so merodajne konkretne okolišči
ne opravljanja odvetniške dejavnosti. Tako je na pri
mer merodajno, ali je odvetnik za stranko sposoben
nekatera procesna dejanja opravljati v času, ko običaj
no tečejo uradne ure. Pri presoji tega kriterija gre upo
števati tudi vprašanje, ali lahko ob opravljanju paralel
ne dejavnosti odvetnik zadosti minimalni meri neod
visnosti in strokovnosti.26
Slovenska ureditev teži k izrecnemu limitiranju,
da mora obseg odvetniške dejavnosti sestavljati
na primer 75 odstotkov vse dejavnosti odvetnika.
Menim, da je nemška ureditev z odprtim pravnim
standardom, da mora odvetnik kljub paralelni
dejavnosti nuditi odvetniške storitve v realnem
času, ustreznejša.

Kadar pa se dejavnost zaposlenega odvetnika pri su
bjektu, ki opravlja javno službo, po naravi in obsegu
ne razlikuje od dejavnosti primerljivega zaposlenega
pri zasebnem subjektu, načeloma ne bo mogoče govo
riti o ogrožanju interesov pravosodja.23 Tako je na pri
mer BVerfG štelo, da opravljanje izključno znanstvene
dejavnosti visokošolskega učitelja na podlagi zaposli
tve pri javnem visokošolskem zavodu ni nezdružljivo
z opravljanjem odvetniške službe.24

Če primerjamo naprej, nemška ureditev odvetniku na
podlagi temeljne pravice opravljanja svobodnega po
klica priznava pravico, da opravlja več poklicev hkra
ti.27 Načeloma je nemškemu odvetniku dovoljeno,
da opravlja tudi drugi poklic, dokler paralelna odve
tnikova dejavnost ne ogrozi neodvisnosti in integri
tete ter potrebne usmeritve odvetnika v pravo in in
terese njegove stranke. Vendar pa ne bo šlo za koli
zijo interesov v primerih, ko znanje zaradi paralelne
dejavnosti odvetnika pomeni neko prednost. Posega
nje v to temeljno pravico je mogoče zgolj na podla
gi zakona, za namene zavarovanja pomembnih prav
nih dobrin, ob upoštevanju načela sorazmernosti. Za
konodajalec se zateče k uporabi instituta nezdružlji
vosti poklicev šele v primeru, ko se nevarnost kolizi
je interesov jasno kaže. Takrat izrecno določi, da se
poklica izključujeta. Praviloma gre za poklice, ki so
povezani s posredništvom in s finančnimi ter zava
rovalniškimi storitvami.28 Kljub temu je bilo v veli
ki reformi BRAO leta 1994 omogočeno skupno delo
odvetnikov in drugih reguliranih poklicev, na primer
davčnih svetovalcev in revizorjev.29

Druga ovira je nezmožnost kakovostnega opravljanja
poklica. S preprečevanjem opravljanja nekompatibilnih

Nemška ureditev nezdružljivosti opravljanja nekega
poklica hkrati z odvetniškim je torej z rigoroznimi

23

   Weyland, D. [et al.]: Bundesrechtsanwaltsordnung, 9. Auflage, Franz Vahlen, München 2016, §7, točki 104 in 107.
   Glej odločbo NJW 1995, 951.
   Heussen, B. [et al.]: Beck'sches Rechtsanwalts-Handbuch, 11. Auflage, C. H. Beck, München, 2016, §56, točka 16.
26
   Weyland, D. [et al.]: Bundesrechtsanwaltsordnung, 9. Auflage, Franz Vahlen, München 2016, §7, točke 120 do 122 in 124 do 127.
27
   V Nemčiji odvetniku na načelni ravni torej ni prepovedano, da bi bil obenem na primer še gostinec ali pa taksist. Tako Wolf, C. [et al.]: Anwaltliches Berufsrecht, 2.
Auflage 2017, Verlag Dr. Otto Schmidt, §7, točka 56.
28
   Weyland, D., naved. delo, §7, točke 115 do 118; Heussen B. [et al.], naved delo, 2016, §56, točke 19 do 21; primerjaj: Wolf, C., naved. delo, §7, točka 75.
29
   Filges, A. C.: Die Zukunft des anwaltlichen Berufsrechts – Nach der Reform ist vor der Reform, NJW 2010, str. 2619.
24
25
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ustavnopravnimi preizkusi in diskusijami pravne
teorije izoblikovala doktrinarno utemeljitev bolj raz
rah
ljanega modela nezdružljivosti, po katerem je
opravljanje drugega poklica načeloma mogoče označiti
za združljivo.
V tej zvezi se nekateri sklicujejo tudi na odločbo
Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v
zadevi Mateescu proti Romuniji,30 v kateri je sodišče
obravnavalo vprašanje, na kakšen način sme drža
va omejevati posameznikovo pravico do opravljanja
odvetniškega poklica. Ta odločba pa ne daje široke
ga pokritja za dejavnosti, paralelne z odvetništvom,
temveč od države zgolj zahteva, da meje jasno posta
vi. V konkretni zadevi je bilo namreč problematično
predvsem to, da romunske oblasti vprašanja nezdru
žljivosti opravljanja odvetniškega poklica hkrati z ne
kim drugim poklicem niso dovolj natančno oprede
lile v nacionalnem pravu. Tudi pri nas bi bilo v tem
kontekstu smiselno ponovno pretehtati, ali je uredi
tev, po kateri je v skladu s 1. točko prvega odstavka
21. člena ZOdv z opravljanjem odvetniškega poklica
nezdružljivo prav vsakršno opravljanje dejavnosti kot
poklica, razen štirih taksativno naštetih izjem, v jav
nem interesu. Tudi pri 5. točki 21. člena utegne biti
sporno, ali je sedanja ureditev ob odsotnosti relevan
tne sodne prakse dovolj predvidljiva, da ustreza stan
dardu take predvidljivosti, ki omogoča razumno od
ločanje o posameznikovih pravicah. V praksi je spor
na zlasti določba, da je z odvetništvom nezdružljivo
vsako opravljanje poslovodne funkcije v pravni ose
bi. Po strogi črki zakona tako odvetnik ne bi mogel
biti niti predsednik OZS.

Statusnopravne oblike opravljanja
odvetniškega poklica
Ustavno sodišče RS je poudarilo gospodarski na
men delovanja, čeprav je odvetništvo opredelilo kot
»nepravo« gospodarsko dejavnost.31 Iz tega razlo
ga je treba odvetnikom omogočiti, da svojo storitev
opravljajo na konkurenčen način skladno s potreba
mi trga, predvsem pa tako, da jim je z opravljanjem
odvetniške službe omogočeno uresničevanje svobo
dne gospodarske pobude. Zato je treba odvetnikom
omogočiti oblike združevanj, ki so primerne za do
seganje tega cilja. Ob tem velja izpostaviti, da je v
Sloveniji trenutno omogočeno opravljanje odvetni
štva odvetniku posamezniku, zaposlenemu odvetni
ku in v odvetniški družbi. Pri tem pa je ZOdv gle
de odvetniške družbe preskromen, saj ureja le neka
tere posebnosti odvetniške družbe, v preostalem pa
napotuje na uporabo Zakona o gospodarskih druž
bah (ZGD-1).32 Taka ureditev je nezadostna, saj ima
odvetniška dejavnost nekatere specifične značilnosti
(upravljanje, zastopanje, prenehanje), ki bi jih bilo
treba v ZOdv kot specialnem zakonu posebej urediti.
30

  
  
  
33
  
31
32
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Neprimernost pozitivne ureditve se pokaže tudi pri
civilni odvetniški družbi, za katero se mora uporabi
ti dvojno napotilo na Obligacijski zakonik (OZ).33
Primerjalnopravni trendi (na primer v Nemčiji) kaže
jo razširjanje numerus clausus oblik, v katerih je mo
goče izvajati odvetniško dejavnost. V Nemčiji je tako
mogoče opravljati odvetništvo tudi v partnerski druž
bi (Partnerschaftsgesellschaft) in delniški družbi (Rechtsanwalt – AG). Primerjalni uvid (Združeno kra
ljestvo) prav tako pokaže, da se v tujini odvetnikom
omogoča povezovanje v različne oblike interdiscipli
narnih združenj (predvsem z računovodji, revizorji,
bančniki). Takšno rahljanje restriktivnih določb, na
primer zapovedi, da odvetnik in odvetniška družba
opravljata le odvetniško dejavnost, preprečuje odliv
odvetniških dejavnosti na področja drugih poklicev.
Na pravno reguliran način, tak, ki ohranja strokov
no neoporečnost storitev, omogoča sintezo dejavno
sti in sinergijo med udeleženci. Obenem je na tak na
čin omogočena specializacija odvetnikov.
ZOdv v tem pogledu zaostaja za primerljivimi uredi
tvami, kar je neustrezno, saj Slovenija ni ločena od
trga odvetniških storitev v Evropski uniji (EU). Ob
vse bolj intenzivni integraciji notranjega trga je tre
ba upoštevati, da bo v Slovenijo prihajalo vedno več
tujih podružnic odvetniških gospodarskih družb in
odvetnikov posameznikov. Res je, da odvetništvo ni
povsem liberalizirano in da prav pri odvetništvu na
cionalno pravo tujim odvetnikom utemeljeno (upo
števaje tudi pravo EU) postavlja vstopne ovire. Kljub
temu možnost razvoja v smeri odpiranja trga na vse
strani ni tako odmaknjena, kot se zdi na prvi pogled.
Pričakujemo lahko tudi to, da stranke ne bodo pre
zrle morda zanje ugodnejših alternativ v tujini. Zato
položaja slovenskega odvetništva ne smemo urejati
protekcionistično, temveč podporno, tako, da bodo
vzpostavljeni pogoji za izpolnjevanje ustavnopravne
funkcije in prilagajanje novim zahtevam.

Sklep
V globaliziranem svetu se globalizira tudi položaj od
vetnika, zato ne bomo mogli ubežati tujim vplivom
na oblikovanje tega poklica. V EU je treba upošteva
ti tudi prost prehod delavcev in storitev. Kljub temu
moramo še naprej graditi na klasičnih temeljih odve
tniškega poklica, ki upoštevajo pravne in etične ome
jitve v dobro kakovosti pravnega varstva. Odvetništvo
je komponenta pravne države, je svoboden poklic, po
vezan z zagotavljanjem javnega interesa. Poseben po
ložaj odvetnikov je utemeljen prav na varstvu pravic,
interesov in pravnega položaja strank in je prispevek
k učinkovitejšemu pravosodju. Po drugi strani pa je
treba odvetništvu omogočiti tudi potrebne prilagodi
tve na trgu storitev in zadovoljevanje lastnega gospo
darskega interesa.

Odločba ESČP št. 1944/10 z dne 14. januarja 2014.
Odločba US RS št. U-I-212/03.
Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB3 in nasl.
Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1 in nasl.
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odvetnica v Odvetniški pisarni Mayr & Pavlovič, d. o. o., na Ptuju, specialistka delovnega prava in prava socialne varnosti

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
delodajalca (4. del)
Po podrobnejši predstavitvi bolj vsebinskih vidikov izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca
je zadnji del članka o izredni odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca namenjen podrobnejši analizi
postopkovnih vidikov, s poudarkom na roku za podajo izredne odpovedi pogodbe zaposlitvi delodajalca, pravnem varstvu delavca in posebnostih postopka izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po
Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU)2 javnim uslužbencem, ki so zaposleni pri neposrednih proračunskih
porabnikih, tj. v državnih organih in organih lokalnih skupnosti.

Rok za podajo odpovedi
Rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi
je predpisan v drugem odstavku 109. člena Zakona o
delovnih razmerjih (ZDR-1),3 ki določa, da mora po
godbena stranka izredno odpoved pogodbe o zaposli
tvi podati najpozneje v 30 dneh od ugotovitve razlo
ga za izredno odpoved in najpozneje v šestih mese
cih od nastanka razloga. V primeru krivdnega razloga
na strani delavca ali delodajalca, ki ima vse znake ka
znivega dejanja, pa lahko pogodbena stranka odpove
pogodbo o zaposlitvi v 30 dneh od ugotovitve razlo
ga za izredno odpoved in storilca ves čas, ko je mo
žen kazenski pregon.
Delodajalec mora torej ob ugotovitvi razloga za iz
redno odpoved relativno hitro reagirati in nemudo
ma začeti s postopkom odpovedi (delavca povabiti
na zagovor, izpeljati zagovor, napisati odpoved in jo
vročiti delavcu), saj sicer izredne odpovedi v pred
pisanem roku ne bo mogel podati. Prepozno poda
na (izredna) odpoved je namreč razlog, na podlagi
katerega se (izredna) odpoved v sodnem postopku
izreče za nezakonito (ne glede na utemeljenost ra
zloga za odpoved).
Dokaj kratek rok za izredno odpoved je logično ute
meljiv, saj naj bi izredna odpoved pomenila res »izre
den« (izjemen) način prenehanja pogodbe o zaposli
tvi. Za podajo izredne odpovedi namreč morajo obsta
jati razlogi, ki jih taksativno predpisuje ZDR-1 v 110.
členu (in ne kakršenkoli drug, poljuben, razlog), ugo
tovitev tovrstnih razlogov pa lahko pomeni, da delov
nega razmerja enostavno ni mogoče nadaljevati, niti
do izteka odpovednega roka.
Razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora
biti torej v ustrezni časovni zvezi s samo odpovedjo. S
potekom časa se pomen okoliščin, ki utemeljujejo iz
redno odpoved, zmanjšuje. Če stranka ni reagirala do
volj hitro, v dovolj kratkem časovnem obdobju, odkar

je izvedela za neki razlog za izredno odpoved pogod
be o zaposlitvi, se zdi, da ta razlog po oceni te stranke
vendarle ni dovolj pomemben, dovolj utemeljen, da bi
onemogočal nadaljevanje delovnega razmerja, saj se je
le-to še kar nadaljevalo. Tak razlog je s potekom časa
»zbledel«. Stranka mora v primeru obstoja enega od
naštetih razlogov za izredno odpoved v predpisanem
roku reagirati in podati odpovedno izjavo, sicer izgu
bi pravico izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi
iz tega razloga. Taka odpoved ne bi bila več utemelje
na, saj za takšno odpoved ne bi bilo več zahtevanega
(posebej) utemeljenega razloga.4
V drugem odstavku 109. člena ZDR-1 sta zato dolo
čena subjektivni in objektivni rok za izredno odpoved.
Oba roka sta materialna in prekluzivna, kar pomeni, da
izredne odpovedi po poteku zakonsko določenih ro
kov ni več dopustno podati.
Subjektivni 30-dnevni rok začne teči z ugotovitvijo ra
zloga za izredno odpoved. Kdaj delodajalec ugotovi
razlog za izredno odpoved, je odvisno od konkretnih
okoliščin posameznega primera. Tako je možno, da de
lodajalec razlog za izredno odpoved ugotovi že takrat,
ko se prvič seznani s kršitvijo, možno pa je, da razlog
za izredno odpoved ugotovi kasneje, po zbiranju ob
vestil ali po zagovoru delavca. Za začetek teka roka je
torej (glede na enotno sodno prakso)5 bistveno, da se
delodajalec seznani z vsemi bistvenimi elementi delav
čeve kršitve in bistvenimi okoliščinami, ki lahko vpli
vajo na presojo le-te.
Pri trajajočih kršitvah (na primer delavčeva odsotnost
z dela) zakon izrecno ne opredeljuje, kdaj začne v pri
meru delavčeve odsotnosti teči prekluzivni zakonski
rok za podajo izredne odpovedi. Je pa v tej zvezi ja
sno stališče Vrhovnega sodišča,6 da prekluzivni za
konski rok za podajo izredne odpovedi pogodbe o za
poslitvi teče šele od dneva, ko kršitev preneha. Tako
lahko delodajalec zakonito izredno odpove pogod
bo o zaposlitvi ves čas trajanja kršitve in še 30 dni

1

Članek je pripravljen na podlagi besedila magistrske naloge, ki jo je avtorica uspešno zagovarjala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pod mentorstvom ustavne
sodnice in docentke na omenjeni fakulteti dr. Etelke Korpič - Horvat in profesorja MMag. DDr. Güntherja Löschnigga, venia docendi.
Ur. l. RS, št. 63/07 in 65/08.
3
Ur. l. RS, št. 21/13, 78/13 – popr. in 52/16.
4
Kresal, B., Kresal Šoltes, K., Senčur Peček, D.: Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem in stvarnim kazalom, Založniška hiša Primath, Ljubljana 2002, str. 420–423.
5
Na primer sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 83/2016 z dne 10. novembra 2016, VIII Ips 98/2014 z dne 1. septembra 2014, VIII Ips 236/2013 z dne
10. februarja 2014, VIII Ips 221/2013 z dne 13. januarja 2014.
6
Sodbi Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 240/2010 z dne 8. novembra 2011, VIII Ips 301/2011 z dne 22. maja 2012.
2
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po tem, ko kršitev že preneha (če se delavec na pri
mer vrne na delo).
Objektivni rok šestih mesecev je vezan na nastanek ra
zloga za izredno odpoved. Če delodajalec razloga za iz
redno odpoved torej v šestih mesecih od nastanka le
-tega ne ugotovi, potem izredne odpovedi več ne more
(zakonito) podati. Pri objektivnem roku je treba loči
ti med kršitvami, storjenimi z aktivnim ravnanjem, in
kršitvami, nastalimi z opustitvijo. Rok za odpoved po
godbe o zaposlitvi za kršitve, storjene z aktivnim rav
nanjem, teče od dneva storitve, za kršitve, ki nastane
jo zaradi opustitve, pa od dneva, ko bi morala biti ob
veznost izpolnjena, pa ni bila. Zgolj vzdrževanje sta
nja, ki je posledica kršitev, ne pomeni, da gre za nada
ljevano kršitev. Za nadaljevano kršitev gre le takrat, ko
njeno izvrševanje traja (na primer dnevno neopravlja
nje dela), ne pa tudi takrat, ko gre za enkratno kršitev,
ki v nadaljevanju ni odpravljena (neopravljena naloga).
Slednje je podrobneje pojasnjeno v sodbi Vrhovnega
sodišča opr. št. VIII Ips 22/2016 z dne 7. junija 2016.
Izjema od šestmesečnega odpovednega roka je pred
videna za odpovedni razlog, ki ima vse znake kaznive
ga dejanja. Iz tega razloga je mogoče podati odpoved
v roku 30 dni od ugotovitve razloga za izredno odpo
ved in storilca ves čas, ko je možen kazenski pregon.
Objektivni rok za podajo odpovedi je v teh primerih
torej vezan na zastaranje kazenskega pregona. Sodna
praksa7 v tej zvezi je jasna in enotna: kdaj delodajalec
izve za kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz de
lovnega razmerja in storilca, ni mogoče tolmačiti tako,
da je to že datum, ko delodajalec izve za neko dejanje,
ki ima znake kaznivega dejanja, in za morebitne storil
ce, pri tem pa še ne razpolaga s podatki, ki bi zadošča
li za prepričljivo presojo o dejanskem storilcu in (ker
ta storilec morda sploh ni delavec) o tem, da je sploh
prišlo do kršitve pogodbene ali druge obveznosti iz
delovnega razmerja. V konkretnih izjemnih primerih
obstajajo razumni razlogi, ki narekujejo na primer do
datne poizvedbe o dejanskem stanju tudi po opravlje
nem zagovoru.8 Če jih delodajalec opravi primerno hi
tro, mu tega ni mogoče šteti v škodo.
Izpostaviti velja, da drugi odstavek 109. člena ZDR-1
predpisuje roke, znotraj katerih mora biti izredna od
poved podana, ne pa tudi vročena. Taka je namreč dik
cija zakona in temu stališču je pritrdilo tudi Vrhov
no sodišče:
»Zakon govori o podaji, in ne vročitvi odpovedi. Revizijsko sodišče je v zvezi s tem že zavzelo stališče, da
ZDR ne določa, da mora delodajalec v roku iz drugega odstavka 110. člena izredno odpoved tudi (uspešno) vročiti. Kdaj začne rok teči, je dejansko vprašanje, zaključi pa se s podajo odpovedi, ne pa z njeno
vročitvijo delavcu. Res je, da šele z vročitvijo odpovedi
delavcu odpoved začne učinkovati. Teči začne odpovedni rok in rok za sodno varstvo, vendar pa vročitev
ne vpliva na pravočasnost odpovedi, saj je po izrecni
zakonski določbi pomembno, kdaj je bila podana. Če
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bi zakonodajalec v 110. členu ZDR s podajo odpovedi dejansko mislil na vročitev, bi to tudi tako zapisal,
tako kot je to storil v 87. členu ZDR.« 9

Pravno varstvo
Delavec lahko zakonitost izredne odpovedi pogodbe
o zaposlitvi delodajalca na podlagi tretjega odstavka
200. člena ZDR-1 izpodbija s tožbo na pristojnem de
lovnem sodišču. Tožbo mora vložiti v prekluzivnem
30-dnevnem roku od vročitve izredne odpovedi po
godbe o zaposlitvi. V zvezi z iztekom tega roka je tre
ba izpostaviti sodbo Vrhovnega sodišča opr. št. VIII
Ips 229/2016 z dne 7. februarja 2017, v kateri je so
dišče glede možnosti podaljšanja roka, kadar se izteče
na soboto, nedeljo, praznik ali kak drug dela prost dan,
izrecno napotilo na uporabo 62. člena Obligacijskega
zakonika (OZ),10 ki v tretjem odstavku predpisuje, da
se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik, če zadnji
dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela.
Na podlagi drugega odstavka 84. člena ZDR-1 je v
primeru izredne odpovedi dokazno breme na strani
stranke, ki izredno odpoveduje pogodbo o zaposlitvi.
Če pogodbo o zaposlitvi izredno odpove delodajalec,
je dokazno breme za zakonitost podane odpovedi po
godbe o zaposlitvi torej na njegovi strani. Vendar je tre
ba izpostaviti, da kljub obrnjenemu dokaznemu bre
menu še vedno velja pravilo o trditvenem bremenu.
Le-to pa je v zvezi z zatrjevanjem nezakonitosti (izre
dne) odpovedi pogodbe o zaposlitvi delodajalca vsa
kokrat na tožeči stranki (torej na delavcu). Če dela
vec v sodnem sporu ne zatrjuje vseh elementov neza
konitosti prejete odpovedi pogodbe o zaposlitvi, de
lodajalca ne zadane dolžnost dokazovanja zakonitosti
vseh elementov podane odpovedi pogodbe o zaposli
tvi. To lahko povzroči, da delavec spor zaradi nezado
stne trditvene podlage izgubi, kar je enotno stališče Vr
hovnega sodišča:11
»Delodajalec se lahko odzove na materialnopravno
sklepčne tožbene navedbe šele potem, ko so te podane.
Tedaj mora navajati nasprotna dejstva in jih dokazati, če želi procesno uspeti. Če delavec trdi, da je odpoved pogodbe o zaposlitvi nezakonita, ker niso upoštevane okoliščine in interesi obeh strank, iz katerih bi izhajalo, da delovnega razmerja ni bilo mogoče nadaljevati niti do poteka odpovednega roka, mora v skladu
z drugim odstavkom 82. člena ZDR delodajalec dokazati obstoj okoliščin, zaradi katerih delovnega razmerja ni bilo mogoče nadaljevati niti do poteka odpovednega roka. Dokler pa s strani delavca take trditve ni, delodajalca dolžnost dokazovanja ne zadane.«
Prav tako ni odveč poudariti, da materialno dokazno
breme delavca ne razbremeni procesne dolžnosti, da
navede dejstva in ponudi dokaze, s katerimi izpodbi
ja navedbe in dokaze nasprotne stranke (212. člen Za
kona o pravdnem postopku – ZPP).12 V zadevi, ki jo
je obravnavalo Vrhovno sodišče v sodbi opr. št. VIII
Ips 245/2015 z dne 23. februarja 2016, delavka ni

7

Na primer sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 447/2006 z dne 19. decembra 2006, VIII Ips 164/2013 z dne 9. decembra 2013 in VIII Ips 221/2013 z dne
13. januarja 2014.
8
Na primer sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 118/2016 z dne 21. junija 2016.
9
Na primer sodba Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 23/2010 z dne 14. septembra 2011.
10
   Ur. l. RS št. 97/07.
11
   Na primer sodbi Vrhovnega sodišča RS VIII Ips 70/2016 z dne 11. oktobra 2016 in VIII Ips 38/2016 z dne 21. junija 2016.
12
   Ur. l. št. 73/07, 45/08 in 10/17.
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konkretizirano nasprotovala navedbi delodajalca, da je
kršila zdravniško navodilo glede odhoda iz kraja biva
nja. Delodajalcu je z zaslišanjem priče uspelo dokaza
ti, da je delavka kršila navodilo o gibanju znotraj kra
ja bivanja, nasprotnega dokaza pa delavka ni predla
gala in temu konkretizirano ni nasprotovala z drugač
nimi navedbami o neobstoju navodila o prepovedi za
puščanja kraja bivanja. Tožba delavke je bila zavrnje
na, ugotovljen je bil obstoj razloga za izredno odpo
ved pogodbe o zaposlitvi.
V zadnjem času postaja v sodnih sporih vse bolj po
gosto zatrjevanje delavcev, da so bili pri odpovedi dis
kriminirani.13 Tako mora delodajalec v sodnem sporu
poleg zakonitosti odpovedi dokazovati tudi to, da ni
kršil načela enakega obravnavanja oziroma prepovedi
diskriminacije (dokazno breme v zvezi z diskriminaci
jo je v skladu s šestim odstavkom 6. člena ZDR-1 na
strani delodajalca). Vendar je dokazno breme na stra
ni delodajalca zgolj v primeru, če delavec v sodnem
sporu v zvezi z diskriminacijo poda ustrezno trditve
no podlago oziroma če delavec konkretizirano zatrju
je dejstva, ki opravičujejo domnevo, da je delodaja
lec ravnal v nasprotju s prepovedjo diskriminacije (bi
stvena je navedba osebne okoliščine, taksativno našte
te v prvem odstavku 6. člena ZDR-1 oziroma v deve
ti alineji 90. člena ZDR-1). Samo očitek, da naj bi bil
delavec neenako obravnavan, namreč ni utemeljen.14
Tožbeni zahtevki delavcev v sporih, ki se nanašajo na
nezakonitost odpovedi, se glasijo bodisi na reintegra
cijo v delovno razmerje bodisi na sodno razvezo po
godbe o zaposlitvi in priznanje ustreznega denarnega
povračila. V primeru, ko delavec z vtoževano reintegra
cijo v sodnem postopku uspe, mu je delodajalec dol
žan priznati vse pravice iz delovnega razmerja za čas
od njegovega (nezakonitega) prenehanja pogodbe o
zaposlitvi in delavca pozvati nazaj na delo. Ali bo dela
vec vtoževal reintegracijo ali pa sodno razvezo pogod
be o zaposlitvi, je stvar delavčeve odločitve in presoje
o tem, ali bo po sodnem sporu kolikor toliko normal
no mogoče nadaljevati delovno razmerje.
ZDR-1 je na področju sodne razveze pogodbe o za
poslitvi v primerjavi s prejšnjo ureditvijo v ZDR uve
del nekatere spremembe, ki so bile v sodni praksi na
področju sodne razveze pogodbe o zaposlitvi prav
zaprav že ustaljene. Tako je zdaj v 118. členu ZDR-1
izrecno predpisano, da je sodna razveza možna tudi
na predlog delodajalca. Po prej veljavni ureditvi je
bila ta možnost, glede na dikcijo zakona, pridržana
le delavcu in sodišču, pri čemer pa se je v sodni pra
ksi oblikovalo stališče, da se upoštevajo tudi naved
be delodajalca.
ZDR-1 je tudi predpisal okoliščine, ki jih mora sodi
šče presojati pri določitvi višine denarnega povračila.
Gre za okoliščine, ki jih je predhodno izoblikovala na
tem področju že ustaljena sodna praksa, saj prej ve
ljavni ZDR okoliščin, ki vplivajo na višino denarnega
povračila, ni predpisoval. Denarno povračilo je, ena
ko kot po ureditvi ZDR, sicer omejeno na največ 18
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povprečnih mesečnih plač, izplačanih v zadnjih treh
mesecih pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi.

Posebnosti postopka izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi po ZJU
Za javni sektor prvi odstavek 24. člena ZJU predpisu
je, da se o pravicah in obveznostih javnih uslužben
cev, kar seveda vključuje tudi odločitve o prenehanju
pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev, odloča s pi
snim sklepom, ki mora biti obrazložen. Predpisana je
torej oblika odpovedi, ki pa se mora po vsebini sklada
ti s 87. členom ZDR-1. Glede oblike odpovedi gre za
manjšo razliko med javnim in zasebnim sektorjem, ki
v praksi niti ni opazna, saj sta tako po ZDR-1 kot po
ZJU za odpoved pogodbe o zaposlitvi predpisani pi
sna oblika in vsebina (obrazložitev) odpovedi.
Se pa od 88. člena ZDR-1 razlikuje postopek vročanja
izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu usluž
bencu. ZJU izrecnih določil o vročanju odpovedi po
godbe o zaposlitvi sicer ne vsebuje, je pa v 155. členu
ZJU (v poglavju Posebnosti redne odpovedi) predpi
sano, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi vroči skla
dno z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Da
se po določilih Zakona o splošnem upravnem postop
ku (ZUP)15 vroča tudi izredna odpoved, pa izhaja iz
prvega odstavka 24. člena ZJU.
Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi se javnemu
uslužbencu vroči osebno, na način, predpisan v 87. čle
nu ZUP. V skladu s prvim odstavkom 87. člena ZUP
se odločbe in sklepi ter drugi dokumenti, od vročitve
katerih začne teči rok, vročajo osebno tistemu, ki so
mu namenjeni, pri čemer se za osebno vročitev šteje
tudi vročitev v skladu s 86. členom tega zakona (vroči
tev po elektronski poti). Če vročitve ni mogoče opra
viti tako, kot je določeno v prvem odstavku 87. člena
ZUP, pusti vročevalec naslovniku pisno sporočilo, kjer
navede, kje je dokument, in da ga mora naslovnik pre
vzeti v 15 dneh (tretji odstavek 87. člena ZUP), pri če
mer taka vročitev velja za opravljeno z dnem, ko na
slovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne pre
vzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem
preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pu
sti dokument iz prvega odstavka 87. člena v hišnem
oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika (četr
ti odstavek 87. člena ZUP).
Nadaljnja, najbolj bistvena razlika v postopku izredne
odpovedi pogodbe o zaposlitvi javnemu uslužbencu
je način uveljavljanja pravnega varstva. Le-ta je za jav
ne uslužbence, zaposlene pri neposrednih proračun
skih porabnikih, predpisan v 24. in 25. členu ZJU in
se pomembno razlikuje od vsebine tretjega odstavka
200. člena ZDR-1, ki predpisuje pravno varstvo de
lavcev po prejeti odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V
skladu s 24. členom ZJU se izredna odpoved pogod
be o zaposlitvi javnemu uslužbencu izreče s sklepom,
ki mora biti obrazložen in javnemu uslužbencu seve
da tudi vročen. Zoper sklep lahko javni uslužbenec v

13
14
15
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8 dneh od vročitve vloži pritožbo (prvi odstavek 25.
člena ZJU). Čeprav ZJU izrecno ne predpisuje, kam
(pri katerem organu) javni uslužbenec pritožbo vloži,
niti v tej zvezi izrecno ne napotuje na uporabo dolo
čil ZUP, javni uslužbenec pritožbo vloži pri organu, ki
je izdal sklep o izredni odpovedi, torej pritožbo na
slovi na sedež svojega delodajalca. Vložena pritožba
zadrži izvršitev sklepa o izredni odpovedi, saj je za
držanje izvršitve sklepov v primerih prenehanja po
godbe o zaposlitvi izrecno predpisano v tretjem od
stavku 24. člena ZJU. O pritožbi javnega uslužben
ca odloča Komisija za pritožbe (Komisija). Šele po
vročitvi sklepa Komisije pa lahko javni uslužbenec v
30 dneh zahteva sodno varstvo oziroma nezakoni
tost izredne odpovedi uveljavlja s tožbo (drugi od
stavek 25. člena ZJU).
V zvezi z rokom za uveljavljanje sodnega varstva javne
ga uslužbenca zoper izredno odpoved pogodbe o zapo
slitvi (in časovnim učinkovanjem podane izredne od
povedi) je treba izpostaviti naslednjo možnost: Komi
sija ima v drugem odstavku 39. člena ZJU predpisan
rok, v katerem mora odločiti o pritožbi javnega usluž
benca. Ta rok znaša največ 30 dni. Če Komisija v tem
roku ne odloči, daje zakon v drugem odstavku 39. čle
na ZJU javnemu uslužbencu na voljo dve možnosti za
vložitev tožbe: (1) vložitev tožbe zaradi molka orga
na in (2) vložitev tožbe v 30 dneh od vročitve skle
pa Komisije javnemu uslužbencu. To pomeni, da lah
ko javni uslužbenec čaka, da Komisija o njegovi pri
tožbi odloči, v tem času tudi opravlja delo in prejema
plačilo za opravljeno delo (vložena pritožba namreč v
primeru prenehanja zadrži učinkovanje izredne odpo
vedi) ter v primeru zavrnitve pritožbe v 30-dnevnem
roku uveljavlja sodno varstvo. Ali pa javni uslužbenec
kadarkoli po preteku 30-dnevnega roka iz drugega od
stavka 39. člena ZJU (do odločitve Komisije) uveljav
lja sodno varstvo.
Iz zapisanega izhaja, da je za javne uslužbence pred
pisano obvezno dvostopenjsko pravno varstvo, in si
cer najprej v obliki pritožbe, o kateri odloča Komisi
ja za pritožbe, po odločitvi o pritožbi pa v obliki tož
be, o kateri odloča sodišče. V zvezi z obveznim dvo
stopenjskim pravnim varstvom velja izpostaviti eno
tno in ustaljeno sodno prakso,16 v skladu s katero iz
ostanek procesne predpostavke predhodnega varstva
pri delodajalcu ni okoliščina, ki pomeni absolutno bi
stveno kršitev določb pravdnega postopka, ki bi pritož
benemu sodišču omogočala razveljavitev sodbe sodi
šča prve stopnje in zavrženje tožbe po uradni dolžno
sti (brez izrecnega pritožbenega ugovora). Gre za pri
mere, v katerih javni uslužbenec ne upošteva določil
o obveznem dvostopenjskem pravnem varstvu in brez
vložitve pritožbe vloži tožbo, s katero zahteva ugoto
vitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o za
poslitvi, prvostopenjsko sodišče pa procesne predpo
stavke iz petega odstavka 24. člena ZJU, ki določa pro
cesno predpostavko za sodni spor, ne upošteva ali jo
napačno tolmači. Kršitev določbe petega odstavka 24.
člena ZJU mora delodajalec v primeru pritožbe zoper
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prvostopenjsko sodbo v skladu s sodno prakso v pri
tožbi izrecno uveljavljati kot kršitev določb postopka.
Ne gre namreč za absolutno bistveno kršitev določb
pravdnega postopka, na katero sodišče druge stopnje
pazi po uradni dolžnosti.
Javni uslužbenec je v primeru izredne odpovedi po
godbe o zaposlitvi v primerjavi z delavcem torej v ob
čutno boljšem položaju, in sicer glede učinkovanja iz
redne odpovedi (javni uslužbenec z vložitvijo pritožbe
doseže, da izredna odpoved ne učinkuje), glede odlo
čanja o zakonitosti izredne odpovedi (o zakonitosti iz
redne odpovedi odločata kar dva organa) ter glede tre
nutka uveljavljanja sodnega varstva (drugi odstavek 39.
člena ZJU). Obenem so delodajalci v javnem sektorju
v primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi jav
nemu uslužbencu v bolj negotovem položaju kot de
lodajalci v zasebnem sektorju. Slednjim je ob izredni
odpovedi pogodbe o zaposlitvi znan trenutek preneha
nja pogodbe o zaposlitvi delavca, delodajalcu v javnem
sektorju pa trenutek prenehanja pogodbe o zaposlitvi
javnega uslužbenca ob izredni odpovedi ni (in niti ne
more biti) znan. Javni uslužbenec ima namreč na vo
ljo 8 dni za uveljavljanje pravnega varstva (vložitev pri
tožbe). V tem času je delodajalec v negotovosti glede
trajanja uslužbenskega razmerja in prilagoditve delov
nega procesa. Enako velja za primer, če javni uslužbe
nec zoper sklep o prenehanju uslužbenskega razmerja
vloži pritožbo – delodajalec je v negotovosti ves čas,
torej do odločitve Komisije za pritožbe. Res bo v pra
ksi delodajalec javnemu uslužbencu v takšnih prime
rih odredil koriščenje letnega dopusta, vendar se po
javlja vprašanje, kaj sledi v primeru, ko javni uslužbe
nec izkoristi ves letni dopust.
Po moji oceni ne obstajajo utemeljeni razlogi za tukaj
izpostavljene razlike med postopkoma izredne odpo
vedi pogodbe o zaposlitvi v javnem in zasebnem sek
torju. V obeh sektorjih so namreč razlogi in smisel
izredne odpovedi enaki. Če javni uslužbenec zoper
izredno odpoved uveljavlja sodno varstvo, je v jav
nem sektorju namen oziroma smisel izredne odpove
di dejansko izjalovljen in izredna odpoved sploh ne
pride do izraza, saj je lahko njeno učinkovanje odlo
ženo za več mesecev. Zadržanje učinkovanja podane
izredne odpovedi pa je v nasprotju s smislom oziro
ma namenom izredne odpovedi. Zato bi bilo pripo
ročljivo, da bi zakonodajalec poenotil postopek uve
ljavljanja pravnega varstva (in s tem trenutek učinko
vanja izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi) v jav
nem in zasebnem sektorju. To bi bilo mogoče doseči
že z manjšimi zakonskimi spremembami ZJU, in sicer
če bi zakonodajalec za primere prenehanja uslužben
skih razmerij predpisal pravno varstvo po določbah
ZDR-1, tj. neposredno sodno varstvo po tretjem od
stavku 200. člena ZDR-1. S tem bi bile odpravljene
bistvene neenakosti v postopkih pravnega varstva v
primeru izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi jav
nim uslužbencem v primerjavi s položajem delavca v
zasebnem sektorju ob delodajalčevi izredni odpove
di pogodbe o zaposlitvi.

16
   Sodbe Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 326/2008 z dne 27. septembra 2010, VIII Ips 244/2008 z dne 30. novembra 2009, VIII Ips 144/2009 z dne 30. no
vembra 2009, VIII Ips 462/2007 z dne 9. septembra 2008, VIII Ips 491/2007 z dne 9. septembra 2008.
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dr. Boštjan Tratar

državni pravobranilec na Državnem pravobranilstvu RS

Pravne osebe kot nosilke konvencijskih pravic v
praksi Evropskega sodišča za človekove pravice
Človekove pravice, tudi tiste po Evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP), so izvorno nastale
zato, da bi zavarovale sfero svobode posameznika (fizične osebe) v razmerju do države in do drugih
oseb javnega prava oziroma do drugih nosilcev javne oblasti. Tako so tudi prva ustavna besedila, prav
tako EKČP, kot nosilca (titularja) človekovih pravic omenjala (bolj ali manj) zgolj posameznika kot
fizično osebo. Šele judikatura ustavnih sodišč v posameznih državah je možnost sklicevanja na človekove pravice razširila tudi na pravne osebe kot na umetne tvorbe pravnega reda. K širitvi titularstva
človekovih pravic je pripomoglo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu (ESČP).1

Določbe EKČP o pravnih osebah kot
nosilkah pravic

da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih, televizijskih
in kinematografskih podjetij.«5

Na podlagi EKČP je ESČP, podobno kot najvišja so
dišča nekaterih držav, v določenih segmentih (zače
lo) priznavati človekove pravice tudi pravnim ose
bam.2 Določbe EKČP se praviloma ne naslavljajo
posebej na fizične ali pravne osebe, temveč govorijo
na splošno o »osebah« (»person«) ali o vsakomer
(»everyone«), tako na primer 1. člen EKČP od držav
– visokih pogodbenih strank – zahteva, da »prizna
vajo vsakomur, ki sodi v njihovo pristojnost, pravice
in svoboščine, opredeljene v prvem delu te Konven
cije«.3 Drugi členi EKČP sledijo temu izražanju, 2.
člen EKČP, ki govori o pravici do življenja, določa,
da je »pravica vsakogar do življenja zavarovana z za
konom«. Včasih je varstvo izraženo negativno, tako
na primer 3. člen EKČP določa, da se »nikogar ne
sme mučiti, niti nečloveško ali ponižujoče z njim ravnati, ali ga kaznovati«. Nekatere druge določbe se iz
ražajo brez kakega posebnega objekta zaščite – zah
teva po prepovedi diskriminacije iz 14. člena EKČP
preprosto določa, da je »uživanje pravic in svoboščin,
določenih s to Konvencijo, zagotovljeno vsem ljudem
brez razlikovanja glede na …«.4 Člen 10 EKČP im
plicira nekaj besedilne zasnove za varstvo posame
znih pravic tudi za gospodarska podjetja, ko določa,
da »ima vsakdo pravico do svobode izražanja mnenja.
Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja in
sporočanja obvestil in idej brez vmešavanja javne oblasti in ne glede na meje. Ta člen ne preprečuje državam,

Člen 1 Prvega protokola k EKČP izrecno loči med
fizičnimi in pravnimi osebami, saj določa, da ima
»vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega
uživanja svojega premoženja. Nikomur ne sme biti premoženje odvzeto, razen če je to v javnem interesu, v
skladu s pogoji, ki jih določa zakon, ter ob spoštovanju
splošnih načel mednarodnega prava.«6 Prav tako 34.
člen EKČP vključuje pravne osebe v sistem EKČP
z določbo: »Sodišče lahko sprejme pritožbo od katerekoli osebe, nevladne organizacije ali skupine posameznikov, ki zatrjujejo, da so žrtve kršitev pravic, priznanih s Konvencijo in njenimi Protokoli, s strani katerekoli Visoke pogodbene stranke.«7
Sicer pa določbe EKČP navzven ne izražajo name
na njenih sestavljalcev, da bi med nosilce človeko
vih pravic vključili tudi pravne osebe.8 Drugače na
vajata Muijsenbergh in Rezai, po mnenju katerih naj
bi sestavljalci osnutka EKČP vseskozi želeli vključi
ti pravne osebe v področje zaščite EKČP, ESČP pa
naj ne bi nikoli dvomilo o zmožnosti pravnih oseb,
da vložijo pritožbo pred ESČP, in na pravne osebe
ni gledalo nezaupljivo.9 Prvič se je ESČP s pravni
mi osebami kot pritožniki srečalo že leta 1978, ko
je šlo za zasebno medijsko korporacijo, ki je vloži
la tožbo zoper Združeno kraljestvo (Sunday Times
proti Združenemu kraljestvu).10

1

Glej splošno Marius Emberland: The Human Rights of Companies, Exploring the Structure of ECHR Protection, Oxford University Press, New York, 2006;
Marius Emberland: The Corporate Veil in the Case Law of the European Court of Human Rights, v Zeitschrift für ausländisches Recht und Völkerrecht, 63, 2003, str.
945–969; Sarah C. C. Tishler: A New Approach to Shareholder standing before The European Court of Human Rights, v Duke Journal of Comparative & Internatio
nal Law, Volume 25, 2014, str. 259–287; Thomals Douraki: Les associations devant la Commission et la Cour européenne des Droits de l'Homme, v: Hague Yearbook
of International Law, 2/1989, str. 139; Marcus Helmons: L'applicabilité de la Convention européenne des droits de l'homme aux personnes morales, v: Journal de
Tribunaux: Droit européen, 4/1993, str. 150.
2
Julian G. Ku, The Limits of Corporate Rights Under International Law, v: Chicago Journal of International Law, Volume 12, št. 2, članek 13, 2012, str. 746. Glej še
Xavier Dupré de Boulois: Les droits fondamentaux des personnes morales – 1ère parite: pourqoi?, v Revue de droits et libertés fondamentaux, 15/2011;
Jacques Dabin: Les droits de l'homme et les personnes morales, Brusselas, Bruylant, 1970; Koki Hubert Kouamé: Les droits fondamentaux des personnes morales
dans la Convention européenne des droits de l'homme: de l'impensable à l'indispensable, L'Harmattan, Paris, 2014.
3
Julian G. Ku, naved. delo, str. 747.
4
Prav tam.
5
Prav tam.
6
Prav tam.
7
Pravne osebe naj bi bile vključene prek pojma »nevladne organizacije«. Dejansko naj bi čisto prvi osnutek EKČP kot možne pritožnike omenjal »katerokoli fizično
ali pravno osebo«, kasnejše različice so spremenile terminologijo v »korporativna telesa«, na koncu pa je prišlo do pojma »nevladne organizacije«. Nič pa naj ne bi ka
zalo na to, da bi ta zadnja označba pravne osebe želela izključiti iz konvencijskega varstva. Tako Winfried H. A. M. van den Muijsenbergh, Sam Rezai: Corporations
and the European Convention on Human Rights, <www.mcgeorge.edu/Documents/Conferences/GlobeJune2012_Corporationsandthe.pdf> (20. 10. 2017), str. 48.
8
Julian G. Ku, naved. delo, str. 748.
9
Winfried H. A. M. van den Muijsenbergh, Sam Rezai, naved. delo, str. 48.
10
   30 Eur. Ct. H. R. (ser. A, 1979). Navedeno po Winfried H. A. M. van den Muijsenbergh, Sam Rezai, naved. delo, str. 48.
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Na katere pravice iz EKČP se lahko
sklicujejo tudi pravne osebe
Pravne osebe se lahko sklicujejo predvsem procesne
konvencijske pravice, tj. pravico do poštenega postop
ka (6. člen EKČP), na načelo, da ni kazni brez zakona
(7. člen EKČP), na omejitev restrikcij pravic (18. člen
EKČP), na pravico do učinkovitega pravnega sredstva
(13. člen EKČP) ter na pravico do mirnega uživanja
premoženja (1. člen Prvega Protokola k EKČP). Dru
ge pravice, ki jih prav tako lahko priznamo pravnim
osebam, so še: varstvo proti diskriminaciji (14. člen
EKČP) in svoboda združevanja (11. člen EKČP). De
loma se tudi pravica do svobode vere iz 9. člena EKČP
priznava pravnim osebam (na primer cerkvam),11 ven
dar ne tistim, ki si prizadevajo za pridobivanje dobič
ka. Poleg teh navedenih pravic obstaja nekaj konven
cijskih pravic, ki so manj enotno sprejete kot take, ki
bi jih lahko priznali pravnim osebam, na primer pra
vica do izražanja mnenj (10. člen EKČP), pravica do
zasebnosti (8. člen EKČP) in pravica do odškodnine
za nepremoženjsko škodo (41. člen EKČP).
Te določbe so za ESČP pri odločanju pomenile t. i. tež
ke primere (hard cases), saj je priznavanje omenjenih
pravic pravnim osebam sporno zaradi težave združe
vanja teh določb z interesom pravnih oseb v specifič
nih primerih.12 Nasprotno pa umetna oziroma »nečlo
veška« narava pravnih oseb preprečuje, da bi jim pri
znali varstvo tistih konvencijskih pravic, ki imajo na
men varovati zgolj posameznika kot človeško bitje, npr.
varstvo pravice do življenja (2. člen EKČP) in pravi
ce do prepovedi mučenja, nečloveškega ali ponižujo
čega kaznovanja (3. člen EKČP), saj te določbe varu
jejo izključno človeško bitje. Pravnim osebam načelo
ma prav tako ni mogoče priznati svobode pred arbi
trarnim priprtjem (12. člen EKČP) in svobode misli,
vesti in veroizpovedi (9. člen EKČP).13

Začetna sodna praksa ESČP
ESČP je že kmalu razširilo varstvo pravic po EKČP
tudi na pravne osebe, za kar je podalo tudi formal
no utemeljitev.14 Tako je na primer v odločitvi iz leta
1984 v zadevi A proti Avstriji preprosto zapisalo, da
»se svoboda združevanja iz 11. člena EKČP … lahko
prizna organizatorju zborovanja, tudi če je ta pravna oseba«. Takšna odločitev je bila nesporna in ji znotraj so
dišča niso nasprotovali, čeprav 11. člen EKČP pravnih
oseb posebej ne omenja.15
Znana v tej zvezi je tudi zadeva Société Colas Est
in drugi proti Franciji,16 v kateri so francoski vladni
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preiskovalci izvajali preiskavo prostorov francoskega
gradbenega podjetja Colas Est zaradi suma omejeva
nja konkurence.17 Preiskava je imela namen pridobiti
dokaze, vendar za njeno izvedbo ni obstajalo soglasje
vodstva družbe, niti (kar je še bolj pomembno za opi
sani primer) sodna odredba (pomembna posebnost
primera pa je še to, da veljavno pravo Francije tedaj, tj.
ordonanca iz leta 1945, sploh ni zahtevalo sodne od
ločbe za preiskavo).18 Družba Colas Est je pred ESČP
zatrjevala kršitev »spoštovanja doma« v smislu 8. čle
na EKČP, po katerem ima vsakdo pravico do spošto
vanja svojega zasebnega in družinskega življenja, svo
jega doma in dopisovanja. Pojem »dom« naj bi sicer
označeval bolj značilnosti, ki so svojske človeku, ne pa
pravnim osebam, kar naj bi dodatno potrjeval besedil
ni kontekst določbe, ki je umeščena ob pravici do spo
štovanja »zasebnega« in »družinskega« življenja.19
Utemeljevanje ESČP v tej zadevi se je močno opiralo na
njegovo predhodno odločitev v zadevi Niemietz proti
Nemčiji z dne 16. decembra 1992,20 v kateri je ustvarilo
prostor, potreben za vključitev pisarne oziroma poslov
nega prostora pravne osebe v pojem »dom« iz 8. čle
na EKČP.21 Spopadanje ESČP s tem vidikom v zadevi
Niemietz je bilo sicer precej pragmatično − v tej zade
vi je šlo za varstvo zasebnosti odvetnikovih službenih
prostorov, ki so bili znotraj njegove zasebne rezidence.
Nemška vlada je tam med drugim zatrjevala, da 8. čle
na EKČP za te prostore ni mogoče uporabiti, saj ta do
ločba jasno razmejuje zasebne dejavnosti (ki so zavaro
vane) na eni strani od poslovnih in poklicnih dejavnosti
na drugi strani (ki niso zavarovane).22 ESČP je zavzelo
zelo praktično stališče in je odvetnikovo pisarno vklju
čilo v domet pojma »dom«, ker naj ne bi bilo mogoče
vedno začrtati jasne razlike med poslovnimi dejavnost
mi in zasebnimi dejavnostmi, glede na to, da se lahko
dejavnosti, ki so v zvezi s poklicem ali s poslom, uspešno
vodijo tudi iz zasebnega bivališča osebe in obratno.23
Čeprav je sklicevanje ESČP na primer Niemietz infor
mativno zaradi praktičnega pristopa glede interpeta
cije pojma »dom«, pa ga ni bilo mogoče neposredno
uporabiti za dejstva primera Colas Est, saj ta ne zade
va zasebnega bivališča, ki bi vključevalo tudi pisarno,
temveč zgolj poslovne prostore korporacije.24
Pristop ESČP pri določitvi vsebine 8. člena EKČP v
tem primeru pa je pokazal prevlado objektivnih ele
mentov teološke metode, sa se je sodišče bolj osredo
točilo na pomen pritožnikove zahteve za promocijo
vrednot EKČP.25 Varstvo zakonitosti oziroma načelo
pravne države (angl. rule of law) je za ESČP prevladu
joča vrednota po EKČP, osnova načela pravne države

11

   Winfried H. A. M. van den Muijsenbergh, Sam Rezai, naved. delo, str. 49.
   Prav tam.
   Winfried H. A. M. van den Muijsenbergh, Sam Rezai, naved. delo, str. 50–51.
14
   Julian G. Ku, naved. delo, str. 748.
15
   Prav tam.
16
   2002-III Eur. Ct. H. R. Glej še Marius Emberland: Protection against Unwarranted Searches and Seizures of Corporate Premises under Article 8 of the European
Convention on Human Rights: The Colas Est SA v. France Approach, v Michigan Journal of International Law, 25/ 2003, str. 77, ter J. Temple Lang, C. Rizza: The Ste
Colas Est and Others v. France Case: European Court of Human Rights Judgement of April 16, 2002, v European Competition Law Review, 23, 2002, str. 413.
17
   Winfried H. A. M. van den Muijsenbergh, Sam Rezai, naved. delo, str. 54.
18
   Prav tam.
19
   W. H. A. M. van den Muijsenbergh, S. Rezai, naved. delo, str. 55.
20
   <http://www.worldlii.org/eu/cases/ECHR/1992/80.html> (20. 7. 2017).
21
   W. H. A. M. van den Muijsenbergh, S. Rezai, naved. delo, str. 55.
22
   Prav tam, str. 55
23
   Prav tam, str. 55.
24
   Prav tam, str. 55, 56.
25
   Prav tam, str. 56.
12
13
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je odsotnost arbitrarnih posegov države. V zadevi Colas Est je zato ESČP odločilo, da 8. člen EKČP vklju
čuje varstvo pritožnikovih poslovnih prostorov, saj je
bil pritožnik (četudi pravna oseba) žrtev neomejene
državne arbitrarnosti. ESČP se je s tako utemeljitvi
jo enostavno izognilo konceptualnim težavam v zve
zi s pomenom pojma »dom«, s tem ko je poudarilo
pomen načela pravne države pri učinkovitem pre
prečevanju arbitrarnosti države.26
V naslednjem primeru Autronic AG proti Švici pa je
ESČP poudarilo pomen načela demokracije.27 Autronic AG je bila švicarska družba, ki je delovala na po
slovnem področju prodaje antenskih (telekomunika
cijskih) sprejemnikov, od švicarske vlade pa je posku
šala dobiti dovoljenje za sprejem in prikaz (televizij
skega) signala z ruskega satelita za namen prikaza in
promocije zmožnosti njihovega sprejemnika na elek
tronskem sejmu. Švicarska vlada je tako dovoljenje za
vrnila, zato je družba Autronic AG vložila pritožbo na
ESČP, s katero je uveljavljala pravico do svobode izra
žanja (10. člen EKČP). Prvi odstavek 10. člena EKČP
določa, da ima vsakdo pravico do svobodnega izraža
nja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter spreje
manja in sporočanja obvestil in idej, brez vmešavanja
javne oblasti in ne glede na meje. Ta člen državam ne
preprečuje, da zahtevajo dovoljenje za delo radijskih,
televizijskih in kinematografskih podjetij.28
Sporni element v tem primeru ni zadeval korporativ
nega statusa pritožnika, saj je predhodna sodna praksa
ESČP že priznala sprejemljivost pritožb pravnih oseb
(zlasti v medijskem sektorju) glede tega člena EKČP.
Pravne osebe, ki kakorkoli sporočajo oziroma prena
šajo izjave, pomembne za širši družbeni ali politični
diskurz, namreč uživajo konvencijsko varstvo 10. čle
na EKČP.29
Vprašanje glede dometa 10. člena EKČP pa nastane,
ko gre za izražanje, ki je povsem tržne narave; vpraša
nje v tem primeru je bilo, ali povsem tržna dejavnost
(konkretno trženje antentskih sprejemnikov) z name
nom ustvarjanja dobička lahko pomeni »izražanje«,
ki uživa varstvo 10. člena EKČP. Težava je bila toli
ko večja zato, ker ta dejavnost ne vsebuje niti pisane
niti nepisane izjave; dejavnost, ki naj bi bila zaščite
na, je bila zgolj sprejem in prenos satelitskih signalov
prek antenskih sprejemnikov. Šlo je skratka za vpraša
nje, ali pritožnikova izključno komercialna dejav
nost, ki sta jo sestavljala sprejem in prenos sate
litskega signala, pomeni »izražanje«, ki ga varu
je 10. člen EKČP.30

29

Sklepanje ESČP v tem primeru je ponovno pokazalo
njegov pragmatizem, saj se ni nikjer lotilo doktrinarne
razprave o konceptu »izražanja«, temveč je značilen
pragmatizem sodišča vodil do zaključka, da »dejan
sko« in »učinkovito« varstvo ne obsega samo vsebi
ne izražanja, temveč tudi sredstva, s katerimi se to iz
ražanje izvaja, saj vsako omejevanje sredstev, s kate
rimi se izražanje omogoča, prav tako posega v pravi
co do sprejemanja in posredovanja podatkov. Pritož
be, ki jih vlagajo pravne osebe, lahko s tem pomaga
jo zavarovati učinkovito uživanje konvencijskih pravic
in načel v družbi kot celoti. Najvišje načelo EKČP, ki
mu je podrejena pravica do izražanja, je načelo »de
mokracije«. Privrženost temu načelu je bila bistvena
za zagotovitev oziroma razširitev varstva pravnim ose
bam kot pritožnikom glede pravice do izražanja, saj je
ta ključna za varstvo svobode izražanja širše javnosti
in s tem pomembno pripomore k vzpostavitvi učin
kovite demokracije. Svobodna javna razprava je naj
pomembnejša za zdravje katerekoli demokracije, zato
pravica do svobode izražanja nima pomena samo za
pritožnika, temveč tudi za splošno javnost, da dobi in
formacije, s tem ko se varujejo tudi sredstva preno
sa podatkov.31 Sklicevanje na 10. člen EKČP je ESČP
sicer priznalo pravnim osebam že v nekaterih prej
šnjih primerih.32

Nekatere druge odločitve ESČP
ESČP je v nadaljnjem odločanju pravnim osebam pri
znalo širše varstvo človekovih pravic, na primer tudi
varstvo nekaterih vidikov pravice do zasebnosti (8.
člen EKČP).33 Po 6. členu EKČP ima vsakdo pravico
do pravične in javne obravnave v razumnem roku; gle
de na pomen te pravice v demokratični družbi je ESČP
sprejelo stališče, da je treba 6. člen EKČP razlagati šir
še (zadeva Menarini Diagnostics S. R. L. proti Italiji z
dne 27. decembra 2011).34 Tako je v več primerih po
trdilo uporabo 6. člena EKČP v disciplinskih in uprav
nih postopkih, na temelju 6. člena EKČP je vzposta
vilo celo vrsto procesnih jamstev v nekaterih postop
kih, na primer v postopkih sodne kontrole, ter jamstva
pri zasegu dokumentacije v upravni preiskavi (zadeva
Servulo & Associados in drugi proti Portugalski z dne
3. decembra 2015).35 Glede na to je treba pri preiskavi
in zasegih, ki potekajo v poslovnih prostorih, spošto
vati načelo audi alteram partem, v skladu s 6. členom
EKČP. Posledično imajo tako fizične kot pravne ose
be vedno možnost zahtevati de facto in de jure sodno
kontrolo katerekoli odločitve oziroma ukrepa (zadeva
Vinci construction et GTM genie civil et sevices proti
Franciji z dne 2. aprila 201536).37

26

   Prav tam, str. 56.
   Prav tam, str. 56.
   Prav tam, str. 56–57.
29
   Prav tam.
30
   Prav tam, str. 57.
31
   Prav tam, str. 58.
32
   Npr. zadeve ESČP Groppera Radio AG proti Švici, App. No. 10890/84, 12 Eur Ct HR 321 (1990); Markt Intern Verlag GMBH&Beermann proti Nemčiji,
App. No. 10572/83, 12 Eur HR Rep 161 (1989); Sunday Times proti Združenemu kraljestvu, App. No. 6538/74, 2 Eur HR Rep 245 (1979). Navedeno po Julian
G. Ku, naved. delo, str. 748.
33
   Thomas Penalver, Thomas Lemoine, Clara Marco, Marion Lagrange: The Influence of the European Convention on Human Rights in Business Law,
<www.acc.com/legalresources/quickcounsel/european-convention-on-human-rights.cfm> (20. 4. 2017), str. 1.
34
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»menarini diagnostics«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001‑106438«]}> (20. 7. 2017).
35
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»servulo«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑156519«]}>
(20. 7. 2017).
36
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»vinci construction«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001‑153318«]}> (20. 7. 2017).
37
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 2.
27
28
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Prav tako je ESČP razširilo pojem zasebnosti na po
slovne informacije in na poslovne prostore.38 Pravico
iz 8. člena EKČP je priznalo tudi v razmerju med od
vetnikom in klientom, katerega zaupnost se varuje (na
primer zadeva Robathin proti Avstriji z dne 3. oktobra
2012).39 Prisluškovanje konverzaciji med odvetnikom
in njegovim klientom pomeni po mnenju ESČP resno
kršitev pravice do spoštovanja profesionalne zaupno
sti (zadeva R. E. proti Združenemu kraljestvu z dne
27. januarja 2016).40 Kljub temu ta pravica ni abso
lutna, temveč so dopustni določeni sorazmerni pose
gi, na primer obveznost po francoskem pravu, po kate
ri morajo odvetniki poročati o sumu aktivnosti svojih
klientov glede pranja denarja (zadeva Michaud proti
Franciji z dne 3. marca 201341).42
V letu 2013 je ESČP priznalo varstvo iz 8. člena EKČP
tudi v primeru sedeža gospodarske družbe in poslov
nih prostorov, pri tem pa navedlo, da je treba pojem
»dom« tolmačiti tudi kot »sedež gospodarske druž
be, ki jo vodi zasebnik posameznik, in sedež pravne
osebe, podružnice ali druge poslovne prostore« (za
deva Sain-Paul Luxembourg S. A. proti Luksemburgu z dne 18. aprila 2013).43 Vendar pa je vseeno pou
darilo, da se morajo zaradi ustreznega varstva pravne
osebe podvreči določeni intervenciji javnih oblasti (za
deva Heino proti Finski z dne 15. februarja 2011).44
Glede preiskave v odvetniških družbah je ESČP me
nilo, da predstavlja prisotnost predsednika odvetniške
zbornice zadostno garancijo (zadeva Xavier da Silveira proti Franciji z dne 21. januarja 201045).46
ESČP je varstvo človekovih pravic razširilo na prav
ne osebe prav tako glede pravice do svobode misli,
vesti in veroizpovedi (9. člen EKČP) ter svobode iz
ražanja (10. člen EKČP).47 Člen 9 EKČP je bil vzpo
stavljen, da bi varoval ugled podjetja, ne more pa po
kriti vseh komercialnih praks.48 Dolgo časa je upora
ba 9. člena EKČP za posameznike kot zasebnike varo
vala možnost uslužbencev, da izražajo svojo vero zno
traj podjetja, vendar pa je ESČP vztrajalo pri možno
sti omejevanja tega varstva (skladno z drugim odstav
kom 9. člena EKČP), da bi s tem zavarovalo tudi pra
vice in svoboščine drugih, vključno z družbo – pravno
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osebo, v kateri ti uslužbenci delajo.49 V zadevi Eweida
in drugi proti Združenemu kraljestvu z dne 15. maja
201350 je ESČP priznalo, da lahko potreba družbe, da
zaščiti svoj ugled, upraviči omejitve pravice uslužben
cev, da izkazujejo pripadnost svoji veri, takšna omejitev
pa mora biti sorazmerna in delodajalec sam nosi bre
me dokazovanja, da bi izvajanje pravice iz prvega od
stavka 9. člena EKČP imelo negativen učinek na ugled
podjetja.51 ESČP meni, da se profitna korporacija ne
more sklicevati na svobodo misli, vesti in veroizpove
di, to načelo pa je potrdilo tudi v zadevi Firma EDV
für SIE proti Nemčiji z dne 2. septembra 201452.53 Na
sprotno pa se telesa ali združenja (pravne osebe), ki
sledijo verskim ali filozofskim ciljem, lahko sklicujejo
na 9. člen EKČP, saj je ESČP mnenja, da »je sklice
vanje teh teles na pravico dejansko storjeno v imenu
njenih članov«.54
Poslovni govor je zaščiten z 10. členom EKČP, v zvezi s
pravico do izražanja, vendar pa je lahko omejen v skla
du z drugim odstavkom 10. člena EKČP.55 Svet Evro
pe je opredelil »poslovni govor« (angl. commercial speech) kot način, »da se izrazijo podatki in ideje glede ekonomskih zadev«. Vse od leta 1989 pa ESČP zagotavlja,
da se vse oblike izražanja, ne glede na to, kaj vsebuje
jo, uvrščajo pod varstvo 10. člena EKČP. V več zade
vah je ESČP štelo, da je mogoče to določbo uporabi
ti tudi v primeru poslovnega govora (zadevi Remuszko proti Poljski z dne 16. julija 201356 ter Mouvement
raëlien suisse proti Švici z dne 13. julija 201257). Glede
na drugi odstavek 10. člena EKČP pa je svoboda izra
žanja lahko podvržena obličnostnim pogojem, omeji
tvam ali kaznim, ki jih določa zakon in ki so nujne v
demokratični družbi zaradi legitimnega cilja (tj. zara
di varnosti države, njene ozemeljske celovitosti, zara
di javne varnosti, preprečevanja neredov ali zločinov,
za zavarovanje zdravja ali morale, za zavarovanje ugle
da ali pravic drugih ljudi, za preprečitev razkritja za
upnih informacij ali za varovanje avtoritete in nepri
stranskosti sodstva).58 Glede na ta pogoj je dano dr
žavam članicam polje široke presoje, širše kot pri dru
gih oblikah izražanja, na primer pri političnem govo
ru. Pri tem je treba razlikovati na eni strani izražanje
in vsebino, ki ima pomen za določeno javno razpravo
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   Prav tam.
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»robathin«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑111890«]}>
(20. 7. 2017).
40
   <www.statewatch.org/news/2015/oct/ecxhr-judgment-full-text-R-E--v-UK-covert-surveillance-of-detainees%27-consultations.pdf> (20. 7. 2017).
41
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»michaud«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑115377«]}>
(20. 7. 2017).
42
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 2.
43
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»luxembourg s. a.«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001‑119055«]}> (20. 7. 2017).
44
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»heino«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑103394«]}>
(20. 7. 2017).
45
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»xavier da silveira«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001-96895«]}> (20. 7. 2017).
46
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 3.
47
   Prav tam.
48
   Prav tam.
49
   Prav tam.
50
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»eweida«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑115881«]}>
(20. 7. 2017).
51
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 4.
52
   <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PFf HRkJJ0RYJ:hudoc.echr.coe.int/webservices/content/pdf/001‑146851%3FTID%3Dthkbhnilzk+&
cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si> (20. 7. 2017).
53
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 4.
54
   Prav tam.
55
   Prav tam.
56
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»remuszko«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑122373«]}>
(20. 7. 2017).
57
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»mouvement«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001‑112157«]}> (20. 7. 2017).
58
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 4.
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oziroma razpravo v splošnem družbenem interesu, in
na drugi strani komercialni govor (v tem primeru so
lahko govori, sporočila, slike, vsebine omejeni v ve
čjem obsegu).59
V zadevi Ashby Donald in drugi proti Franciji z dne
10. januarja 201360 je ESČP menilo, da se lahko obsod
ba zaradi nezakonitega reproduciranja oziroma javne
ga predvajanja avtorsko zaščitenega materiala obravna
va kot poseg v pravico do svobode izražanja (10. člen
EKČP), zato mora biti takšno poseganje države člani
ce, ki omejuje posameznikovo ali poslovno svobodo
izražanja, skladno s prej navedenimi pogoji.61 V zve
zi z reklamiranjem pravnih storitev je ESČP navedlo,
da so odvetniki in sodišča držav članic pri tem, da do
ločijo ustrezno ravnotežje med digniteto odvetniške
ga poklica na eni strani in pravico vsakogar, da prido
bi informacije o nudenju odvetniških storitev na dru
gi strani, v boljšem položaju kot mednarodno sodišče.
V zadevi Morice proti Franciji z dne 23. aprila 201562
je ESČP ponovno odločilo, da je državi članici dana
zadostna fleksibilnost glede nacionalnih pravnih pravil
za privilegije in omejitve pri izvajanju odvetniške po
klicne dejavnosti.63 O vprašanju skladnosti prepovedi
reklamiranja tobaka s pravico do svobode izražanja je
ESČP odločilo, da je takšna prepoved sorazmerna z
legitimnim ciljem zaščite javnega zdravja (npr. zadeva
Société de conception de presse et d'édition et Ponson
proti Franciji z dne 5. marca 200964).65

Korporativno varstvo človekovih
pravic v drugih mednarodnih
dokumentih
Druge mednarodne pogodbe pri priznavanju korpo
rativnih pravic (angl. »corporate rights«) niso sledi
le EKČP.66 Mednarodni pakt o državljanskih in po
litičnih pravicah67 iz leta 1966 namreč, drugače kot
EKČP, pravnih oseb posebej ne omenja,68 kljub temu
pa naj bi nekatere njegove določbe omogočale pro
stor tudi korporativnemu varstvu človekovih pravic,69
na primer 19. člen, ki določa, da »ima vsakdo pravico
do svobodnega izražanja«.70
Omeniti je treba še Medameriško sodišče za člove
kove pravice (MSČP), ki je leta 2016 v svetovalnem
mnenju, izdanem na zahtevo Republike Panama,71 za
vzelo negativno stališče, kar zadeva človekove pravice
pravnih oseb. MSČP je namreč pritrdilo stališču, da
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človekove pravice pripadajo predvsem fizičnim ose
bam (tj. posameznemu človeku) in da se te človekove
pravice uporabljajo za pravne osebe samo takrat, ko je
to potrebno za uresničevanje človekovih pravic fizič
nih oseb, ki so člani teh pravnih oseb (torej personal
nega substrata teh pravnih oseb).72 MSČP je pri tem
upoštevalo, da večina mednarodnih in regionalnih te
les pravnim osebam ne jamči človekovih pravic, z izje
mo sistema varstva človekovih pravic po EKČP in Od
bora Združenih narodov za odpravo rasne diskrimina
cije (CERD). Zaradi zahteve Paname za izdajo sveto
valnega mnenja so se države vse bolj spraševale, ali so
pravne osebe lahko subjekti človekovih pravic po dru
gem odstavku 1. člena Ameriške konvencije o člove
kovih pravicah (American Convention on Human Rights – AKČP),73 ob dejstvu, da gre pri pravnih subjek
tih za osebe, ki so (v bistvu) sestavljene iz fizičnih oseb.
MSČP je navedlo, da so pravne osebe kot »bitja« dru
gačne od njihovih članov, ki imajo zmožnost, da skle
pajo obligacije in izvršujejo svoje pravice. Zmožnost
pravnih oseb je namreč omejena na družbeni namen,
za katerega so bile ustanovljene (paragraf 28.A). Sodi
šče je drugi odstavek 1. člena AKČP razlagalo v skla
du s pravili o razlagi mendarodnih pogodb po Dunajski
konvenciji, zlasti v skladu s prvim odstavkom 31. čle
na, po katerem je treba mednarodne pogodbe razlaga
ti v dobri veri, v skladu z običajnim pomenom pojmov
pogodbe v njihovem kontekstu ter v luči cilja oziroma
namena. Na tej podlagi je MSČP zaključilo, da prav
ne osebe po AKČP niso upravičene do človekovih
pravic, zato kot domnevne žrtve ne morejo vložiti
peticij. MSČP je navedlo, da v kontekstu AKČP kot
celote ne more biti logične alternative glede običajne
ga pomena besedila drugega odstavka 1. člena AKČP,
ki določa, da pravice, ki jih priznava pogodba, pripada
jo osebam, in »osebo« opredeljuje kot »vsakega člo
veka«. MSČP je tudi poudarilo, da dosledno skliceva
nje na »človeško osebo« (human person), »človeka«
(man) in »vse osebe« (all persons) v Preambuli AKČP
in besedilu kaže, da je bila ustvarjena z namenom in ci
ljem, da varuje zgolj človekove pravice ljudi. Po navedbi
MSČP pa dejstvo, da korporacije – pravne osebe same
niso nosilci človekovih pravic, ne pomeni nujno, da fi
zična oseba ne bi mogla doseči varstva človekove pra
vice v medameriškem sistemu, četudi se ta pravica iz
vršuje izključno prek pravne osebe. Varstvo pravic je v
takšnem primeru odvisno od tega, za katero človekovo
pravico gre (možno je denimo v primerih, ko izvrševa
nje teh pravic poteka zgolj prek pravne osebe, na primer

59

   Prav tam.
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»ashby donald«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001‑115845«]}> (20. 7. 2017).
61
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 5.
62
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»morice«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑154265«]}>
(20. 7. 2017).
63
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 5.
64
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»societe de conception«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«item
id«:[»001-91609«]}> (20. 7. 2017).
65
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 5.
66
   Julian G. Ku, naved. delo, str. 750.
67
   Sprejela ga je Generalna skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 z resolucijo št. 2200 A (XXI), veljati pa je začel 23. marca 1976 v skladu z 49. členom.
68
   Več določb Mednarodnega pakta se obrača na človeka, tako na primer 6. člen določa, da »ima vsak človek prirojeno pravico do življenja, ta pravica mora biti zašči
tena z zakonom, nikomur ne sme biti življenje samovoljno vzeto«. Člen 3 prav tako podobno jamči »moškim in ženskam enakopravno uživanje vseh državljanskih in
političnih pravic, ki so določene v tem Paktu«.
69
   Julian G. Ku, naved. delo, str. 750.
70
   Prav tam.
71
   Opinión consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016 solicitada por la República de Panamá <www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_22_esp.pdf>
(18. 10. 2017).
72
   Stephany Caro Mejia, Ricardo Abend Van Dalen, Do human rights belong to humans exclusively?, <https://dplfblog.com/2016/10/27/do-human-rights-be
long-to-humans-exclusively> (16. 4. 2017).
73
   Drugi odstavek 1. člena Ameriške konvencije o človekovih pravicah (1969) se glasi : »For the purposes of this Convention, 'person' means every human being.«
60
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pravica do lastnine, pravica do svobodnega združeva
nja, pravica do državljanstva itd.). Nasprotno pa pravi
ce, ki zadevajo vitalne psihološke in fizične funkcije člo
veka, na primer pravica do življenja, osebne svobode,
telesne celovitosti, praviloma niso pravice, ki bi jih po
sameznik uresničeval prek pravne osebe.74
V preteklosti je sodišče presojalo zatrjevano kršitev
pravice posameznika kot delničarja in kot delavca me
dijskega podjetja (za množično obveščanje), v katerem
so ti posamezniki izvrševali, prek pravne osebe, svojo
pravico do lastnine (v obliki delničarjev) in svobodo
izražanja (v primeru delavcev podjetja za množično
obveščanje). V prvem primeru Ivcher Bronstein proti Peruju z dne 6. februarja 200175 je MSČP razliko
valo med pravicami delničarjev družbe in pravicami
družbe same in navedlo, da imajo delničarji nekatere
neposredne pravice glede na njihovo članstvo v druž
bi, vključno na primer s pravico do individualnih di
vidend. V drugem primeru Granier in drugi (Radio
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Caracas Television) proti Venezueli z dne 22. junija
201576 je MSČP izpostavilo, da so podjetja za množič
no obveščanje sredstvo za izvrševanje pravice do svo
bode izražanja tistih posameznikov (vključno z lastni
mi delavci), ki to družbo uporabljajo kot podlago za
širjenje svojih idej in informacij.77

Sklep
Človekove pravice, ki jih zagotavlja EKČP, so očitno
postale pomembne tudi za podjetja, gospodarske druž
be kot pravne osebe, saj sodna praksa ESČP le-tem
priznava človekove pravice. Prednost EKČP je pred
vsem v tem, da daje podjetjem – gospodarskim druž
bam, ki so žrtev v lastni državi, sodno varstvo (ki ga
brez tega verjetno ne bi imele), kar izhaja zlasti iz pri
mera Yukos proti Rusiji z dne 31. julija 2014,78 v kate
rem je ESČP ruskemu podjetju omogočilo, da je obe
lodanilo in odpravilo arbitrarna dejanja ruske vlade.79

74
   MSČP je navedlo, da mora pravica zadevati neposredno in bistveno zvezo med fizično osebo, ki zahteva zaščito po medameriškem sistemu, in pravno osebo, prek
katere je prišlo do kršitve. Glede na navedeno zgolj »navadna« zveza med fizično osebo in pravno osebo ni dovolj za sklep, da pravice, ki naj bi jih branili, pripadajo
fizični osebi, ne pa pravni osebi. Zlasti mora biti participacija fizične osebe pri aktivnostih pravne osebe močno povezana z zatrjevano kršitvijo pravic. Izraženo stališče
daje prihodnjim vlagateljem peticije uporabna predhodna merila za presojo njihovega položaja. Glej še Félix Laviña: Sistemas internacionales de proteccion de los
derechos humanos, Depalma, Buenos Aires, 1987, str. 249; Gordon Connell-Smith: El Sistema Interamericano, Fondo de Cultura Economica, Mexico, 1971, str. 487;
Genaro R. Carrió: El sistema americano de derechos humanos, EUDEBA, Buenos Aires, 1987, str. 92.
75
   <www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf> (20. 7. 2017).
76
   <www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_293_esp.pdf> (20. 7. 2017).
77
   Več o problematiki glej Hector Faundez Ledesma: El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Aspectos Institucionales y procesales, Insti
tuto Interamericcano de Derechos Humanos, Costa Rica, 2004; David Andrés Murillo Cruz: La protección de los derechos humanos de las personas jurídicas en los
sistemas regionales europeo e interamericano, v Alfonso Jaime Martinez Lazcano, Hugo Carrasco Soulé: Temas selectos: sistema interamericano de protección de
derechos humanos, v: Revista Jurídica Primera Instancia, Tuxtla Gutiérez, Chiapas, Mexico; Andrés Aguilar M.: La protección de los derechos humanos en el ámbito
regional, v Revista de Derecho Público, Editorial Juridica Venezolana, Caracas, št. 3/1980, str. 121; R. Piza, E. Rodolfo, Gerardo Trejos: Derecho Internacional de los
Derechos Humanos: La Convención Americana, Editorial Juricentro, San José, Costa Rica, 1989, str. 360; Pedro Nikken: La protección internacionalde los derechos
humanos: su desarollo progresivo, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1991, str. 628; José M. Morenilla Rordrígez: Los
sistemas para la proteccion internacional de los derechos humanos, Centro de Publicaciones del ministerio de Justicia, Madrid, 1986, str. 117.
78
   <http://hudoc.echr.coe.int/eng#{»fulltext«:[»yukos«],«documentcollectionid2«:[»GRANDCHAMBER«,«CHAMBER«],«itemid«:[»001‑145730«]}> (20. 7. 2017).
79
   Th. Penalver, Th. Lemoine, C. Marco, M. Lagrange, naved. delo, str. 5.

Dan advokature Črne gore
Odvetniška zbornica Črne gore (Advokatska komora Crne Gore) je svoj tradicionalen Dan advokature
praznovala 16. decembra 2017 v turističnem biseru Budva.

»Slovenska
zbornica vam
bo pomagala pri
izpolnjevanju
meril za vstop v
EU na področju
pravosodja,«
je dejal Janez
Starman.
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Delegacija Od
vetniške zbor
nice
Slovenije
(OZS) v sestavi
Janez Starman,
podpredsednik
OZS, Tina Šnaj
der Paunović,
članica upravne
ga odbora OZS,
in podpisani kot
odgovorni ure
dnik revije Odve
tnik, je bila edina
iz Evropske uni
je in je bila zelo
lepo sprejeta.

Glavna točka svečane skupščine je bila predstavitev
dokumentarnega filma Zgodovina črnogorske advo
kature, ki je na zanimiv, poljuden in poučen način
prikazal pomembne dogodke iz odvetniške zgodo
vine. Zanimiv podatek je bil, da je Advokatsko ko
moro Crne Gore pred drugo svetovno vojno vodi
la ženska predsednica, kar je bil edinstven primer v
vsej Evropi. Film smo si še posebej pozorno ogledali
zato, ker tudi naša zbornica ob letošnji 150-letnici sa
mostojnosti pripravlja dokumentarni film. V nagovo
ru slavnostne skupščine je podpredsednik Janez Star
man opozoril na nesprejemljivost spremembe odve
tništva v gospodarsko dejavnost. Kljub slabemu vre
menu je bilo druženje s črnogorskimi kolegi in od
vetniki iz regije prisrčno in prijateljsko.
Andrej Razdrih
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Veliki komentar Zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter poklicno zavarovanje
Avtorji komentarja: dr. Andraž Rangus, Marijan Papež, Jože Kuhelj,
mag. Mitja Žiher, Anton Dobrina, Irena Štrumbelj Trontelj

NOVO!

Veliki komentar prinaša številne novosti, ki so se v zadnjih letih razvile v praksi zavoda in sodišč. Ne vsebuje samo pojasnil zakonskih določb, ampak prikazuje, kako so zaživele v praksi.
Zato je odličen pripomoček za vse, ki se s temi vprašanji srečujejo pri svojem delu, hkrati pa
tudi znanstveno gradivo za nadgradnjo znanja s tega področja.
Cena z DDV: 265,00 EUR / Število strani: 792 / Leto izdaje: 2018

Zakon o prekrških
s komentarjem

Redaktorji: Hinko Jenull, mag. Petra Čas, mag. Nuša Orel
Avtorji: mag. Petra Čas, Suzana Gril, dr. Katja Filipčič, dr. Zvonko Fišer,
dr. Polonca Kovač, Hinko Jenull, mag. Nuša Orel, dr. Liljana Selinšek

V TISKU!

V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno zakonsko besedilo vključno z zadnjimi spremembami (novela ZP-1J). Po uvodnih pojasnilih k poglavjem zakona so podrobno komentirani posamezni členi, dodani pa so tudi primeri iz sodne prakse in strokovne literature.
Komentar je namenjen prekrškovnim organom (policija, inšpekcije, redarstva itd.), sodnikom,
odvetnikom, pravnikom v gospodarstvu in državni upravi ter drugim strokovnjakom na področju prekrškov, ki jim bo zanesljiva podpora pri strokovnem delu.
Cena z DDV: 295,00 EUR

Zakon o delovnih razmerjih
s komentarjem

Avtorji: Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, Etelka Korpič Horvat, Barbara Kresal,
Katarina Kresal Šoltes, Špelca Mežnar, Ivan Robnik, Darja Senčur Peček,
Martina Šetinc Tekavc
Urednice: Nataša Belopavlovič, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes,
Darja Senčur Peček

T I SK A N O IN D I G I TA L N O

V knjigi so komentirane določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je spremenil ali
dopolnil vse delovnopravne institute in uvedel nekatere nove, dodana pa je tudi novejša
sodna praksa. Zato je komentar v pomoč vsem, ki se srečujejo s problematiko delovnih in
uslužbenskih razmerij.
Cena knjige z DDV: 225,00 EUR / Število strani: 1204 / Leto izdaje: 2016
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Na povabilo Vrhovnega sodišča RS se je delegacija Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) – mag. Roman Završek, predsednik
OZS, ter člani upravnega odbora OZS Rok Koren, Alenka Košorok Humar, Klavdija Kerin, Tina Šnajder Paunović, Živa
Drol Novak, Tina Kikelj in Andrej Razdrih – 15. februarja 2018 udeležila delavnice Postopkovna pravičnost – sistem komuniciranja med sodiščem in javnostjo, ki so jo vodili sodelavci zunanjega izvajalca Renderspace d.o.o. Na delavnici sta kot predstavnika Vrhovnega sodišča sodelovala višja sodnica mag. Valerija Jelen Kosi, dodeljena na Vrhovno sodišče za vodenje projektov s področja kakovosti, in mag. Jaša Vrabec, pravosodni svetnik, vodja Službe za razvoj sodne uprave. Namen delavnice
je bil izboljšati komuniciranje sodišča z javnostjo, in sicer tako z laično kot tudi s strokovno. Pred tem so bile podobne delavnice že izvedene s tožilci in državnimi odvetniki, v nadaljevanju pa bodo potekale tudi z izvedenci, stečajnimi upravitelji, izvršitelji in notarji.
OZS je delavnico videla kot priložnost, da izpostavi vse težave, ki jih imajo odvetniki pri komuniciranju s sodišči in ki jim jih
do zdaj ni uspelo odpraviti s pisnimi in ustnimi pritožbami, naslovljenimi na predstavnike sodstva. Upati je, da smo bili odvetniki tokrat slišani in da bodo naše pripombe dosegle naslovnika ter imele vsaj nekaj učinka. Na štiriurni delavnici smo odvetniki poudarili predvsem naslednje:
– vprašanje, zakaj smo odvetniki kot kvalificirana strokovna javnost in del pravosodja vezani na uradne ure sodnih pisarn,
– opozorili smo na neprimernost prostorov za pregled spisov,
– vprašanje, zakaj je (razen nekaterih izjem) onemogočen dostop do sodnika prek telefona ali e-pošte, saj bi se tehnični vidiki
sodnih zadev lahko hitro rešili brez nepotrebnega dopisovanja,
– vprašanje, zakaj še ni digitaliziranih sodnih spisov,
– vprašanje, zakaj odvetniki nismo vabljeni na izobraževanja sodnikov, da bi že tam reševali odprta vprašanja sodne prakse,
– vprašanje, zakaj e-sodstvo posluje samo do 20. ure,
– opozorili smo na nesmiselnost plačevanja kopiranja listin v zadevah ex offo in brezplačne pravne pomoči,
– problemi z usklajevanjem terminov obravnav,
– neprimerno vedenje sodnikov do odvetnikov in strank na obravnavah,
– nemožnost spremljanja zapisnika prek monitorjev za odvetnike, nemožnost, da obdolženec sedi skupaj s svojim zagovornikom,
– pretirana skrb za varnost na ljubljanskem sodišču,
– problemi z vročanjem itd.
Andrej Razdrih

mag. Jaša Vrabec, LLM

mag. pravnih znanosti in mag. komunikologije, vodja Službe za razvoj sodne uprave, Vrhovno sodišče RS

Postopkovna pravičnost in sistem
komuniciranja med sodiščem in javnostmi
Postopkovna pravičnost (procedural fairness) je od leta 2015 opredeljena kot ena od prioritet slovenskega sodstva s ciljem izboljšanja kakovosti sodnega sistema. V letu 2017 je delovna skupina na
Vrhovnem sodišču IKS – Izboljšanje kakovosti sodstva − potrdila Vzpostavitveni dokument projekta
(VDP) Postopkovna pravičnost, na podlagi katerega bo projektna skupina pripravljala in nadzorovala
izvedbo aktivnosti na tem področju. Naš cilj je dvig zaupanja v sodstvo in verjamemo, da ga bomo
dosegli (tudi) z aktivnostmi postopkovne pravičnosti.
Gre predvsem za pripravo informativnih orodij, ki
bodo v prvi vrsti namenjena strankam (pričakujemo
pa, da bodo na splošno olajšala delo sodiščem in preostalim deležnikom v pravosodju) ter izobraževanje sodnikov in sodnega osebja v zvezi s to tematiko. Upamo, da bomo s svojimi aktivnostmi vplivali na ustreznejša pričakovanja strank glede poteka postopka, na
njihovo sodelovanje (s sodiščem in z drugimi deležniki v pravosodju) ter na splošno raven zavedanja
o vlogi sodišča in preostalih deležnikov v pravosodju v pravni državi.

Izhodišča postopkovne pravičnosti
Postopkovna pravičnost pomeni zaznavanje uporabnikov javnih storitev, da jih avtoritete, s katerimi prihajajo
1

v stik, obravnavajo pošteno in pravično.1 Postopkovna
pravičnost se osredotoča na način, na katerega so posamezniki obravnavani. V teoriji se poudarjajo različni elementi postopkovne pravičnosti, kot osrednji pa se kažejo naslednji štirje: možnost biti slišan, nevtralnost, spoštovanje in zaupanje v sodnika.2
Raziskave3 dokazujejo, da stranke, ki so se na sodišču počutile avtonomne, slišane, nevtralno obravnavane in razumljene, bolje ocenjujejo delo sodišč tudi v primeru, ko
njihova zadeva ni bila rešena v njihovo korist. Na legitimnost sodišč ima velik vpliv občutek ljudi, da je oblast
izvrševana skozi pravičen postopek. Raziskave prav tako
potrjujejo, da je občutek ljudi, da je bil postopek pravičen, mogoče povezati z vrsto ravnanj posameznikov – neposrednim spoštovanjem odločitev sodišč, dolgoročnim

Van den Bos, K., van der Velden, L., in Lind, E.: On the Role of Perceived Procedural Justice in Citizens' Reactions to Government Decisions and the Handling of
Conflicts. Utrecht Law Review, Vol. 10, No. 4: 1−26, 2014.
Tyler, T.: Procedural justice and the courts. Court Review, 44 (1/2), 26−31, 2017, <http://digitalcommons.unl.edu/ajacourtreview/217/>.
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spoštovanjem, preprečevanjem kršenja pravil, sodelovanjem s sodišči in drugimi vrstami oblasti.4
V Sloveniji so nekateri praktični vidiki obravnavanja
strank že določeni v pravnih predpisih (Zakon o sodiščih,
procesni zakoni, Sodni red). Vprašanje, kako se strankam
dejansko zagotovi, da so na razumljiv način seznanjene s
svojim pravnim položajem in možnostmi, pa je vsaj v začetni fazi (kakšen postopek naj stranka začne in pred katerim sodiščem, kaj pomeni njena vloga v postopku ipd.)
prepuščeno iznajdljivosti in samoiniciativnosti strank. Pozneje, med postopkom, pa je naloga sodnika, da stranki
zagotavlja osnovne informacije o pravnih možnostih (formalno in materialno procesno vodstvo).
Sistematično pripravljenih in lahko dosegljivih informacij o tem, v kakšni vrsti postopka je posameznik, kako
naj ravna in kakšne so vloge v postopku, kako dolgo povprečno trajajo tovrstni postopki itd., ni na voljo. Delno so
te informacije sicer res dostopne med pogostimi vprašanji in odgovori ter podatki o poslovanju na spletnih straneh sodstva, javne uprave, delno v okviru stanovskih in
nevladnih organizacij, a enotnega dokumenta, ki bi posameznika ustrezno, na kratko, jasno in razumljivo informiral o sodnem postopku, ni.
Prav tako ni sistematičnega izobraževanja o postopkovni
pravičnosti za sodnike in sodno osebje. Center za izobraževanje v pravosodju res izvaja delavnice in predavanja
o temi ravnanja s strankami, a te vsebine so z vidika postopkovne pravičnosti ponekod premalo celovite ter ne
vsebujejo povsem konkretnih poudarkov.

Raziskava o zadovoljstvu
z delovanjem sodišč
Služba za razvoj sodne uprave na Vrhovnem sodišču z namenom zagotavljanja izboljšanja kakovosti sodstva vsako
drugo leto izvaja obsežno raziskavo o zadovoljstvu z delovanjem sodišč med različnimi javnostmi. V raziskavi, ki jo
od leta 2013 izvajamo s pomočjo akademskih raziskovalnih institucij, ugotavljamo zadovoljstvo z različnimi vidiki
delovanja sodišč med štirimi javnostmi – splošno javnostjo (telefonska anketa), uporabniki sodišč (izpolnjevanje
natisnjenih vprašalnikov na sodiščih), strokovno javnostjo
(odvetniki, državni tožilci, državni odvetniki) in zaposlenimi (sodniki in sodno osebje – obe spletna anketa) Podrobni rezultati raziskave iz novembra 2015 skušaj s splošno brošuro o izvedenih raziskavah, s primerjavo rezultatov
med letoma 2013 in 2015, so objavljeni na spletnih straneh sodstva.5 Zadnja raziskava je bila izvedena konec leta
2017, rezultati bodo objavljeni v začetku pomladi 2018.
Tudi rezultati pri nas izvedene raziskave potrjujejo navedena izhodišča, saj je bilo spoštljivo ravnanje z ljudmi (povprečna ocena 7,9) ocenjeno kot drugi najpomembnejši
dejavnik zaupanja v sodstvo, takoj za pravičnostjo odločitev sodišč (povprečno 8,1), nižje pa sta bila uvrščena
na primer pravočasnost odločitev (povprečno 7,4) in stroški (povprečno 6,8). Temeljni vzvodi za dvig zaupanja v
sodstvo so tri vrste zaupanja: zaupanje v t. i. distributivno
pravičnost (pravične odločitve, ki odražajo enakost pred
3
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zakonom), zaupanje v učinkovitost sodišč in zaupanje v
postopkovno pravičnost.6

Izvedba projekta »Postopkovna
pravičnost«
V okviru projekta Postopkovna pravičnost smo na Vrhovnem sodišču pripravili javno naročilo za podprojekt Sistem komuniciranja med sodiščem in javnostmi. Izbran
izvajalec (strokovnjak s področja komunikacij in oblikovanja storitev) je v decembru 2017 začel s prvimi aktivnostmi. Sistem komuniciranja je razdeljen v dve fazi: v
prvi fazi izvajalec opravi kvalitativno raziskavo, na podlagi katere bo izdelal sistem komuniciranja, ki bo osredotočen na pregled obstoječih praks in težav pri komuniciranju ter na predvidevanje možnih rešitev, tudi s prenosom dobrih praks iz tujih sodnih sistemov, javne uprave
in gospodarstva, s poudarkom na sodobnih tehnologijah
in prijaznosti do strank. V tej fazi se izvajajo na primer
obiski in opazovanje na sodiščih, delavnice z deležniki v
pravosodju, intervjuji s strankami ipd. Izvedenih je bila
vrsta različnih delavnic − posebej s civilnimi in kazenskimi sodniki, vpisničarji, varnostniki, državnimi tožilci, državnimi odvetniki, izvedenci in cenilci, izvršitelji, notarji,
stečajnimi upravitelji in tolmači. Kljub temu, da je izdaja sodne odločbe oblastveni akt, gre namreč pri vrsti dejavnosti sodišča za storitve, zato se v okviru tega projekta
procesi dela analizirajo z vidika oblikovanja storitev, ponujene rešitve pa bodo upoštevale osnovne značilnosti kakovostnega oblikovanja storitev (sodišča se morajo osredotočiti na stranke in ostale deležnike; ugotoviti morajo,
kakšen je njihov pogled in katere so njihove težave; svoje dejavnosti morajo opisati na enostaven, razumljiv način z uporabo vizualizacije itd.).
Verjamemo, da bo izdelek prve faze uporaben tudi za druge deležnike v pravosodju (na primer kot izhodišče za
analizo lastnih aktivnosti ter pripravo izobraževanj in drugih ukrepov) ter da bomo lahko na podlagi predvidenih
rešitev (poleg konkretnih izdelkov, ki bodo opisani v nadaljevanju) izvedli tudi nadaljnje aktivnosti na področju
postopkovne pravičnosti.
Druga faza obsega izdelavo konkretnih komunikacijskih
orodij za informiranje uporabnikov − strank in javnosti.
Gre predvsem za posredovanje splošnih informacij (ne
za podatke v spisu), s ciljem, da bi uporabniki in javnost
bolje razumeli delovanje sodnega sistema, označevanje
sodišč (v začetku le v pilotski sodni stavbi) in predelavo nekaterih sodnih pisanj. Izdelan bo tudi priročnik za
kontrolo učinkov, ki jih bo imela implementacija orodij
na sodiščih.

Sklep
Prepričani smo, da bodo aktivnosti na področju postopkovne pravičnosti, predvsem boljša informiranost strank
ter boljša komunikacija z vsemi deležniki v pravosodju
(na vseh ravneh komuniciranja oziroma preko vseh komunikacijskih kanalov), pripomogle k lažjemu delu vseh
v sodstvu, dolgoročno pa tudi k večjemu zaupanju v sodišča.

Van Lent, L.: Procedural Justice Seen to Be Done: The Judiciary's Press Guidelines in the Light of Publicity and Procedural Justice. Utrecht Law Review, Vol. 10, No.
4: 131–146, 2014.
Tyler, T., in Sevier, J.: How do the courts create popular legitimacy?, The role of establishing the truth, punishing justly, and/or acting through just procedures,
Albany Law Review, 77 (3), 1095−1137, 2014, <http://ssrn.com/abstract=2396945>.
5
Zadovoljstvo javnosti z delovanjem sodišč: http://www.sodisce.si/sodna_uprava/statistika_in_letna_porocila/zadovoljstvo_javnosti/
6
Vrabec, J.: S postopkovno pravičnostjo in učinkovitostjo do večjega zaupanja v sodstvo. Magistrsko delo. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 2016,
<http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_vrabec-jasa.pdf>.
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Jože Kristan
odvetnik v Kranju

Kdo je še pri zdravi pameti?
Odgovor na poziv OZS
Slovenski odvetniki smo iz Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) prejeli spletno pismo »Zakonodajna
agenda«, v katerem nam sporočate, da je bil na seji upravnega odbora zbornice 13. januarja 2018
sprejet dogovor o pozivu članom, da podamo predloge v zvezi s spremembami ključne zakonodaje.
Ne dvomim, da so številni problemi v nebo vpijoči. Vendar menim, da s predlagano aktivnostjo prilivamo olje na ogenj brezpravja in anarhije ali krepimo nedemokratične vzvode oblasti. Naj že tukaj
opozorim zgolj na zadnjo aktualno »nujo«, ko smo se do 19. januarja 2018 morali registrirati kot
dejanski lastniki družb. Kaj smo potem bili ustanovitelji in družbeniki do vpisa v register? Nelastniki?
Navidezni lastniki, virtualni lastniki, fatamorgane?
Z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in finan
ciranja terorizma (ZPPDFT-1)1 smo derogirali Za
kon o odvetništvu (ZOdv) in Zakon o gospodarskih
družbah (ZGD-1) ter urbi et orbi povedali, da do zdaj
veljaven pravni status družbenika, lastnika – tudi nje
gova presumpcija – ne velja več. Čemu? Da nas z no
vim ZPPDFT-1 brez naše volje vključijo v prekarno
delo organov odkrivanja, pregona in sojenja. In če
se ne registriramo, bomo ostali brez licence? Jo nam
bo zbornica vzela? In še huje. S kakšno pravico smo
naenkrat do vpisa v register vsi lastniki le še pralci,
perice, teroristi?! Koliko časa bomo še tiho? Koliko
časa bo še veljala sprevržena logika, da smo vsi tato
vi in barabe?!

Izjema bi bilo zgolj urejanje zadev, s katerimi bi bilo
nevarno odlašati. Ta čas bi oblastni organi, strokovna
in civilna združenja porabili za razmislek in pogovor
o načinih spremembe nevzdržnih stanj. Morda s soča
sno obnovo pravnih znanj, z organizacijo izobraževanj
o ustvarjanju, interpretaciji, argumentaciji v pravu, lo
giki, njegovih zmotah in napakah ter tudi o nomoteh
nikah ustvarjanja prava.

Menim, da je normativna dejavnost v Sloveniji že do
bila bolezenske znake epidemije hudih nalezljivih bo
lezni − črnih koz, oslovskega kašlja, ošpic itd. Prepri
čan sem, da je tako tudi večinsko stališče odvetnikov.
Zato štejem pobudo upravnega odbora OZS za ne
ustrezno. Od članov upravnega odbora, ki se na sejo
umaknejo v »osamo, bogu za hrbet«, kjer lahko v
miru kontemplirajo, bi osebno pričakoval temeljitej
ši razmislek.

Imam pa še en predlog. Kolegom, ki berete, predlagam,
da aktivno sodelujete. Morda z objavo na svojih spletnih
straneh kolegi in kolegice ter zainteresirana javnost po
budi pritrdite v celoti ali zgolj njenim posameznim de
lom, ali pa pobudo oziroma njene posamezne dele za
vrnete. Razumel pa bom tudi, če se naslovniki s pobu
do preprosto ne boste ukvarjali. Sam pač štejem, da je
v tej dolini šentflorjanski treba in vredno še kaj storiti.

Praksa sprejemanja in spreminjanja zakonov je nevzdr
žna. Še hujše so posledice. Pravna varnost je na dnu.
Zakonodaja ne služi svojemu namenu: urejanju odno
sov, zagotavljanju mirnega, strpnega sožitja, pravne dr
žave, reda, varnosti. So pravna pravila še razumljiva?
Ni preveč protislovnih? Jih poznamo? Smo državljani
še sposobni poznati vsa pravila in se ravnati po njih?
Zato naj vam tukaj predstavim – na videz sicer kon
fuzen kot naš pravni red – tudi moj predlog oziroma
pobudo, ki vam jo dajem v razmislek.
Vlagam torej pobudo za sprejem novega zakona
o moratoriju na sprejemanje nove in spreminjanje
veljavne zakonodaje. Sprejem zakona predlagam
po hitrem postopku.
Moratorij bi veljal do 31. decembra 2019.

1
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Pripominjam, da ne pričakujem podpore. Bolj je ver
jetno, da bo predlog ocenjen kot nerealen, celo kot na
merna provokacija. Kljub temu z vso odgovornostjo pri
pobudi vztrajam. Nekje, nekdo enkrat mora začeti, pa
čeprav z neprimernostmi in z neumnostmi!

Utemeljitev zakonskega predloga
A.

1. Uvodni del utemeljitve sem že zapisal. Menim si
cer, da utemeljitev predstavlja sedanje stanje pravnega
reda, varnosti in kulture v Republiki Sloveniji.
2. Trdim, da so eklatanten primer stanja, ki kliče po
odzivu, tudi etika, morala, pravna kultura in kognitiv
na matrica razmišljanja vrhovne sodnice Barbare Zo
bec, kot jih razumem in kot izhajajo iz vsebine njenega
članka z naslovom »Nevarni« vrhovni sodniki.2 Ali je
sploh treba odgovoriti na vprašanje, zakaj taka pravna
varnost itd., ko se vrhovna sodna oblast javno sprašu
je samo o: legitimnosti ravnanj policistov, ki izvršuje
jo določila pogodbe o zagotavljanju varnosti in lastne
pogodbe o zaposlitvi, ter o legitimnosti določil hišnega
reda sodne stavbe na Tavčarjevi 9 v Ljubljani; o soraz
mernosti posega v osebnostne pravice človeka zaradi iz

Ur. l. RS, št. 68/16.
Zobec, B.: »Nevarni« vrhovni sodniki, Pravna praksa, št. 3-4/2018, str. 22.

08/03/2018 07:50

Odvetnik 84 / pomlad 2018

Mnenje

vrševanja pravil, s katerim da so kršene z Ustavo RS in
z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah varovane
pravice tudi vrhovne sodnice; in o tem, katere predpi
se naj bi sodniki kršili? Je res treba izgubljati čas, denar
in živce za odgovor, da: so hišni red sprejeli pristojni;
da kot vrhovna sodnica pozna postopkovna in materi
alna pravila spreminjanja aktov; da pa je tudi neverje
tno, če res ni znano, kdo in po kakšnih pravilih odlo
ča o legitimnosti dejanj ali ravnanj ter o sorazmernosti
slednjih z ukrepi, potrebnimi za zagotovitev varnosti?
In še to: ali je dopustno, da se s svojim pisanjem v za
devi »Vrhovni sodnik Zobec in pravosodni policisti«
oglaša vrhovna sodnica in žena imenovanega? Kot avocatus diaboli?!
3. Ekonomski, finančni in kadrovski učinki sprejema
predlaganega zakona bi bili pozitivni. Postopek obrav
nave, sprejemanja in uresničevanja zakona ne zahteva
nobenih novih finančnih sredstev, uveljavitev zakona
pa sprošča znatna finančna in kadrovska sredstva. Da o
vplivih na stanje in stopnjo pravne varnosti ter kulture,
čemur bi bil zakon namenjen, ne govorimo.
B.

1. Dejstva, navedena v nadaljevanju, potrjujejo trditev o
veliki normativni dejavnosti, o hipertrofiji aktov, ki prese
ga meje vzdržnega in dokazuje, da so plod napačnega ra
zumevanja vloge in ciljev pravnega urejanja razmerij. Če
izpostavimo zgolj nekatera dejstva − v Sloveniji je bilo:
– leta 1991 v veljavi 367 zakonov in 862 podzakon
skih aktov,
– leta 2011 v veljavi 801 zakon in 15.814 podzakon
skih aktov,
– leta 2017 v veljavi 853 zakonov in 19.341 podza
konskih aktov,
– na dan 25. januarja 2018 v veljavi 858 zakonov
in 19.424 podzakonskih aktov.3
2. Navedena statistika vsaj po moji oceni, resda brez
empiričnih dokazov, potrjuje tezo o razpasli miselno
sti, da se vsako razmerje lahko ureja s prisilnimi pred
pisi in da je treba vse podrobno predpisati. Ne zadošča
na primer: »Postrezi gospe z vodo.« Zapisati je treba:
»Primi kozarec z roko, ki jo običajno uporabljaš za …«
3. Januarja 2018 je bilo tako v Uradnem listu RS ob
javljenih 61 predpisov; veljati je začelo 111 predpisov;
prenehalo je veljati 71 predpisov; spremenjenih je bilo
163 predpisov itd.
4. Za potrditev zapisanega predpostavljajmo, da pov
prečnega polnoletnega državljana Slovenije ne zade
vajo vse zapovedi in prepovedi, opredeljene z dolo
čili objavljenih predpisov, temveč le nekatere, na pri
mer tiste v določilih ZPIZ-2, ZZVZZ, ZDR-1, ZKP,
KZ‑1, ZFPPIPP. Za te zakone pa velja, da so se tako ali
drugače spreminjali, dopolnjevali in sprejemali novi:
ZPIZ-2 od leta 1999 kar 57-krat; ZZVZZ od leta 1992
kar 49-krat; ZDR-1 od leta 2013 kar 10-krat; ZKP od
leta 1995 kar 42-krat; KZ-1 od leta 2008 kar 8-krat;
ZFPPIPP od leta 2003 kar 39-krat; ZGO-1 od leta
2003 kar 29-krat; ZPP od leta 1999 kar 43-krat in
ZGD-1 od leta 2006 kar 25-krat.
3  
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Ali je komentar sploh potreben? Ni. Je treba še kaj do
dati? To pa ja, in sicer naslednje.
C.

1. Kot komentar k zapisanemu dodajam kratek opis
znanih in pri nas vse pogostejših načinov neuspešne
ga ter napačnega ustvarjanja in uporabe prava.
2. Problematika ustvarjanja prava in napak, storjenih
pri tem, je obširna. Glede veljavnosti in uresničeva
nja pravnega reda ter s tem posledično stanja in sto
pnje pravne varnosti se je pomembno zavedati ve
ljavnih pravil, med njimi predvsem naslednjih (za
radi preglednosti in lažje subsumpcije pri posame
znih točkah provokativno dodajam nekatere prime
re naše prakse):
a) Pravila je treba ustvariti. Brez njih se živi v kaosu,
anarhiji. V teh primerih oblast odloča ad hoc, pri
tem se ne ve, katera odločitev, na katerih temeljih,
pravilih bo sprejeta. Prvič, brez pravnih pravil je
sicer mogoče živeti, vendar tudi v tem primeru ure
janje medčloveških odnosov teče po nekih pravilih,
kakršnihkoli že, lahko po pravilih obče morale, po
pravilih močnejšega (fizično, psihično, tehnolo
ško) oziroma po pravilih gonov. Drug tak primer,
ki posledično ravno tako pomeni življenje v kaosu,
anarhiji, je življenje po pravilih, ki to niso, saj jih
sproti za lastne potrebe, po lastnih, javnosti nezna
nih merilih, ocenah koristi, pravic, kapric, postavijo
vrhovni in ustavni sodniki, kot na primer v zadevah
»Zobec«, »Nevarni vrhovni sodniki«, »Prijatelji
v stečaju in T-2« in »Patria«.
b) Pravila je treba objaviti, da stranka, adresar, ki ga
pravila zadevajo, vsaj ve, po katerih pravilih se mora
ravnati. Postavlja se vprašanje, kdaj je treba šteti, da
je izpolnjen ustavni pogoj za veljavnost prisilnega
predpisa v razmerah, v katerih je bilo na primer zgolj
v letu 2017 objavljenih 61 predpisov itn. (glej točko
B)? Po mojem mnenju ni mogoče šteti, da zadošča
že objava predpisa v Uradnem listu RS z navedbo da
tuma uveljavitve. »Lestvico bi morali postaviti viš
je«, postaviti bi morali višje standarde o tem, kdaj se
šteje, da je adresar resnično seznanjen z aktom, da bi
ga k predpisanemu ravnanju lahko prisilili ali ravna
nja, nasprotna predpisanim, sankcionirali. Najmanj,
kar bi morali zahtevati, je, da se pred uveljavitvijo
posebej organizirano seznani ciljne skupine ljudi, ki
jih predpisi (potencialno) zadevajo. Sicer pridemo
v situacijo, ko mora ogroženi subjekt javno spraše
vati, katera pravila je kršil, kako so v tem primeru
varovane njegove – človekove − pravice, zakaj ni
upoštevano načelo sorazmernosti, ter seveda čakati
na odgovore, na pomoč. Kar je nevzdržno.
c) Pri odločanju se lahko uporabijo le pravila, ki so
bila veljavna v času obravnavanega dogodka, raz
merja. Ni dovoljeno odločati na podlagi pravil, ki
so bila sprejeta in so začela veljati po obravnavanem
dogodku, razen seveda izjemoma. Retroaktivnost
torej ni dovoljena. Kdo lahko trdi, da je prepoved
retroaktivnosti spoštovana? Kako lahko to zagotav
ljamo za posamezna določila ZPIZ-2, ko pa je bilo
od leta 1999 do danes sprejetih kar 59 sprememb
in dopolnitev tega zakona?

Podatki so povzeti s portala Tax-Fin-Lex – Zakonodajni supervisor.
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č) Pravila morajo biti razumljiva, razlaga ne sme puščati
dvomov. Sistem interpretacije, avtentične razlage itd.
je znan. Pa je res? Lahko že samo mi odvetniki zase
trdimo, da obvladujemo tehnike, metode interpreta
cije, načine, veljavnost, vrednost posamezne izmed
njih? Kaj pa sodniki in sodišča? Kot je razvidno iz
sodne prakse, so v praktično istovrstnih, enakovrstnih
zadevah odločitve zelo različne. Kot tak svež primer
navajam po moji oceni jasna določila spremenjenega
ZPP in s tem v zvezi vprašanje, za katere pritožbe
zoper prvostopenjske sodbe velja 15-dnevni rok, za
katere pa 30-dnevni rok? Očitno le na videz jasna do
ločila imajo nebroj intepretacij. Kot da nismo hodili
niti v iste šole! Na koncu si zamislimo državljana, ki bi
vse to moral znati, poznati, razumeti in uresničevati!
d) Pravila posameznih zakonov ne smejo biti med
seboj v nasprotju. Tudi tu hitro najdemo kup ne
skladij, protislovij, neusklajenosti. Če naveden zgolj
eno neskladje: pravna pravila ZGD-1 v primerjavi
z ZPPDFT v zvezi z dejanskimi lastniki.
e) Stranka, ki jo zadevajo sprejeta pravila, mora biti
sposobna izvršiti zahtevana dejanja. Kdaj se pre
dlagatelj in parlament vprašata, kako lahko stranka,
ki ji je naloženo določeno ravnanje ali prepoved,
to sploh realizira? Koliko ljudi bi morali zaposli
ti samostojni podjetniki, da bi sestavili, sprejeli in
ohranjali usklajene s pravnim redom vse zahteva
ne akte? Ali pa v zvezi z »ničnostjo« dolgoročnih
kreditnih pogodb z valutno klavzulo v švicarskih
frankih (CHF) izpostavljena vprašanja toksičnosti,
aleatornosti kreditov in celo posledično vprašanja
opravilne sposobnosti za sklepanja takih poslov.
f) Pravila se ne smejo spreminjati pogosto, saj naslovnik
v tem primeru svojih ravnanj ne more sproti prilaga
jati, usklajevati s spremenjenimi pravili. Že zapisana
dejstva dokazujejo trditev, da naslovnik vseh svojih
ravnanj pač ne more usklajevati s spremenjenimi pra
vili. Naj bosta tehnološka opremljenost in izobrazbe
na struktura povprečnih državljanov še tako visoki,
kdo še lahko trdi, da lahko spremlja tako pogoste
spremembe pravnih pravil in svoja ravnanja ter de
janja prilagaja v skladu s temi spremembami? Nihče!
g) Zagotoviti je treba skladnost med zahtevami po rav
nanju stranke v skladu s pravili in med dejanskim
izvrševanjem, uporabo teh pravil. Morda je najbolj
izstopajoč nedopusten primer prekariat, ki ga javno
izvajajo tudi oblastni organi, celo organi nadzora. Pa
naj gre za ministrstva, za inšpekcijske službe ali za
Finančno upravo RS.
h) Med načine napačnega ustvarjanja in uporabe
prava je treba šteti tudi zlorabe pravnih znanj in
vedenj s strani eminentnih pravnih strokovnjakov
za potrebe uresničitve spornih zahtev in interesov
posameznikov ali posameznih skupin. Med temi
primeri bi lahko izpostavili zatrjevanje urednice v
Financah, da se sodniki Vrhovnega sodišča, skupaj
z največjimi pravnimi strokovnjaki in pisci osnut
kov sprememb posameznih zakonov, dogovarjajo
za drugačne rešitve od sistemskih in menda celo
ščuvajo k nespoštovanju odločb Ustavnega sodišča.
Resnici na ljubo je po mojem mnenju treba večkrat
pritrditi takim navedbam, saj je pogosto videti, kot
da se sodniki (rednih ali Ustavnega sodišča) često
ne le odločajo mimo pravil stroke, temveč da spisa
sploh ne poznajo, da »proučijo le napadano sodbo
in pravno sredstvo, medtem ko celotno preostalo li
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stinsko gradivo spisa čaka na usodo zadeve v kleteh
prvostopenjskega sodišča«. Oziroma da za razsojo
preprosto niso kompetentni, ker jim manjkajo naj
manj osnove znanj tudi z drugih področij, poleg
slabe izobraženosti pa jim manjka še inteligentnost.
Nedopustno je vse pogostejše ravnanje razpravnih
sodnikov, da se zaradi načela »kar je sodniku znano,
sodišču ni znano« ne spustijo v študij dejanskega
stanja, ker bo to »itak« naredil izvedenec. Pri tem
spregledajo, da na podlagi izvedenskega mnenja ne
morejo odločiti, ker so prejeli izvedensko mnenje v
»kitajščini«, ki je sodnik ne obvlada. Zakaj v »ki
tajščini«? Zato ker sodnik ne razume, kaj sporoča
izvedenec. In na kateri podlagi naj potem odloči?
i) In nazadnje: vse pogostejša je zloraba prava s položa
ja sodnika kot odločujočega deležnika pri ustvarjanju
prava in uresničevanju pravic ter interesov državlja
nov. Slovenija je vse prej kot imuna za te pojave.
Mednje bi lahko uvrstili primer »T-2«. In ni edini.
Č.

Posebno poglavje je tudi vse bolj prisoten strah. Ne le
med strankami, državljani, temveč celo med pravniki,
odvetniki. Tudi sam sem nanj že naletel. Za moje očit
ke vrhovnemu sodniku in tudi predsedniku Vrhovne
ga sodišča sem prejel kar nekaj pozitivnih kritik, pa
tudi čestitk za korajžo in pogum. Na moje vprašanje:
»Zakaj za pogum? Ali te je strah? Česa oziroma koga
te je strah? Zakaj? V kakšni državi pa živimo?«, sem
prejel odgovor: »Ali ne zastopaš strank pred sodišči?
Nimaš v obravnavi nobene pritožbe, nobene revizije?«
Sic. Da je uveljavljanje argumentiranih strokovnih
pogledov na probleme in rešitve, zastopanje
interesov in pravic strank postalo nevarno?!
D.

1. Naj vendarle ponovim: videti je, kot da je oblast
prepričana, da se vsa vprašanja v družbi, generalna
in individualna, lahko rešujejo s predpisi. Kot da je
ustvarjeno pravo deux et machina pravnega reda, de
mokracije, varnosti in blagostanja. Pri tem pa ne po
misli, da je to nekako tako, kot da bi predpisali, »naj
trava neha rasti«.
2. Najprej izvedemo reformo. Sprejmemo nov zakon (na
primer KZ, ZKP), nato pa ga naslednjih sedem let po
pravljamo in dopolnjujemo, da pridemo do novega za
konika. Kot da lahko – sicer resda v tretjem tisočletju
– povprečen državljan, z računalnikom ali brez njega, s
TV-sprejemnikom ali brez njega, s pametnim telefonom
ali brez njega, s tablico ali brez nje, ali pač genij z genet
sko spremenjenimi kognitivnimi sposobnostmi pomnje
nja zazna, kaj šele razume vse danes veljavne prisilne
predpise … Da ne bo pomote, ne vseh, le tiste, ki zade
vajo njega, ter jih spoštuje in se po njih celo ravna. Na
koncu pa ga pravosodje procesuira in obsodi zaradi za
vestne kršitve predpisov?! Kdo je še pri zdravi pameti?
P. S..: Ker me je odgovorni urednik Andrej Razdrih
opozoril, da dolgih besedil kolegice in kolegi pogosto
ne prebirate, sem pobudo, naslovljeno na upravni od
bor OZS, za objavo v Odvetniku skrajšal. Verjamem,
da nisem izpustil ničesar bistvenega.
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Jože Ilc

odvetnik – specialist za civilno pravo

Zakon o pravosodnem izpitu – idejni osnutek
Cenjeni Andrej Razdrih, odgovorni urednik te revije, mi je 19. oktobra 2017 poslal dokument z naslovom Zakon o pravosodnem izpitu – idejni osnutek. Njegova želja je bila, da kot izpraševalec civilnega
materialnega in procesnega prava podam svoje mnenje o omenjenem predlogu.
Idejni osnutek zakona na začetku utemeljitve našteva
razloge za spremembe na področju usposabljanja prav
nikov po končanem pravnem študiju:
1. Upoštevanje realnih potreb po pravnikih z opravlje
nim pravniškim državnim izpitom;
2. Kakovostnejše usposabljanje;
3. Razbremenitev sodišč;
4. Odprava nepotrebnih zahtev po opravljenem prav
niškem državnem izpitu;
5. Prilagoditev terminologije dejanskemu stanju.
Strinjam se s spremembo predpisa v primeru, da je nuj
no treba izboljšati normativno ureditev, ki naj odprav
lja ovire in pripomore k dvigu kakovosti. Drugačno
ravnanje pomeni le škodo. Napisani razlogi me ne pre
pričajo v pozitivni, temveč v negativni smeri.
Prva točka idejnega osnutka zakona »Upoštevanje
realnih potreb po pravnikih z opravljenim prav
niškim državnim izpitom« je več kot problematič
na. Dejstvo je, da število pravnikov narašča. Narašča
tudi število kandidatov za opravljanje pravniškega dr
žavnega izpita. Tukaj se zastavi vprašanje, ali bomo
omejili pravni študij in s tem zmanjšali število mo
rebitnih kandidatov. Svoboda izobraževanja je ustav
na pravica.

Zadnja točka »Prilagoditev terminologije dejan
skemu stanju« po mojem mnenju sploh ni potreb
na. Spominja me na neko preteklo stanje. Najnapre
dnejša družbena ureditev je izumila nove definicije, na
primer samoupravno pravo, TOZD, SOZD, SAS, IPO,
KPO. Znano nam je, kam je to pripeljalo.
Idejni osnutek zakona predvideva, da bo nova uredi
tev strukturirana po fazah: vstopni izpit, pravosodno
usposabljanje in pravosodni izpit.

Naslednja točka utemeljitve je »Kakovostnejše uspo
sabljanje«. Tu ni nobenega jamstva za napredek. Že
sedanji sistem nudi dovolj osnove. Mislim, da premik
ni potreben, le malo se je treba potruditi in napredek
je tu.

Člen 12 določa opravljanje vstopnega izpita:
(1) Vstopni izpit se opravlja pisno in obsega:
− preverjanje sposobnosti logičnega in analitičnega
razmišljanja,
− preverjanje sposobnosti reševanja pravnih vprašanj na konkretnih primerih iz civilnega in kazenskega prava,
− preverjanje sposobnosti samostojnega oblikovanja
in izražanja stališč (razprava o pravno-etični ali
pravno-filozofski temi) in
− preverjanje splošne razgledanosti na področju političnega sistema parlamentarne demokracije, pravne države in pravne ureditve človekovih pravic.
(2) Vstopni izpit traja skupaj štiri ure. Pripravi ga Komisija za vstopni izpit v skladu s programom oprav
ljanja vstopnega izpita.
(3) Program in način opravljanja vstopnega izpita s podzakonskim predpisom natančneje določi minister.

Tretji razlog za spremembo je »Razbremenitev so
dišč«. To je mantra, ki se jo uporablja kadarkoli in
kjerkoli. Svoje mnenje bi lahko predstavil le z nekaj
krepkimi nevljudnimi besedami, ki jih bom raje za
držal zase. Kje pa se bodo kandidati za sodnike uspo
sabljali, če ne na sodiščih? Kandidatu najbolj pomaga
vzor. Zadostuje, da na obravnavi vidi procesno vod
stvo – to je najboljša učna lekcija. Sodnik naj ga ka
kovostno izvede, tako, kot se spodobi, in izobraževa
nje je končano v najboljši možni obliki.

Vstopni izpit po idejnem osnutku predstavlja prvo
stopnjo pravnika, da bo pozneje opravljal pravoso
dno funkcijo: sodnik, državni tožilec, državni odve
tnik, notar. To so pravniški poklici, za katere se zah
teva pravniško znanje. Kaj imajo s tem opraviti ana
litično razmišljanje, razprava o oblikovanju stališč in
preverjanje splošne razgledanosti na področju poli
tičnega sistema? To ni izpit za družbenopolitičnega
aktivista ali strankarskega agitatorja ali raziskovalne
ga novinarja.

Četrti razlog »Odprava nepotrebnih zahtev po
opravljenem pravniškem državnem izpitu« je pravi

Kdo bo sestavljal vprašanja? Ali bo to oseba, ki po
zna pravo, ali bodo to predstavniki družboslovcev, ki se

Opravljanje pravniškega državnega izpita pomeni na
daljnjo stopnjo v napredku pravniškega znanja. Tukaj
ne sme biti omejitve. Po tej logiki bi lahko začeli ome
jevati tudi podiplomske študije, z utemeljitvijo, da za
neko zaposlitev ni potreben niti magisterij niti dokto
rat. Metoda je enaka.
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biser. Pravniški državni izpit je stopnja izobraževanja.
Izobraževanje je ustavna pravica. Gospodarska pobu
da je svobodna. Delodajalci prosto upravljajo svoje
organizacije. Njihov namen je pridobiti najboljši ka
der. Opravljen pravniški državni izpit zagotavlja dolo
čeno znanje. Delodajalec prosto predpisuje pogoje za
zaposlitve. Stopnja določene izobrazbe in druga zna
nja niso nobena napaka, zato administrativni ukrepi
niso dopustni.
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včasih spoznajo na vse: sociologi kulture, komunikaci
je, urbanih odnosov, imigracij, antropologi? Te besede
niso noben sarkazem, ampak opozarjajo na dejstvo, da
ima vsako področje svoja pravila, svoje znanje in svo
je zahteve. Nedopustno je, da neka dejavnost vstopi v
tisto področje, za katero ni sposobna.
Člen 14 idejnega osnutka zakona pove vse:
- Na vstopnem izpitu je mogoče zbrati največ 80 točk,
od tega do 20 točk za posamezni del.
- Če je oseba na vstopnem izpitu zbrala manj kot 40
točk, se šteje, da vstopnega izpita ni opravila.
Minimalno je 40 točk. Kandidat bo zbral 20 točk na
področju političnega sistema in 20 točk pri razmišlja
nju in bo izpit opravil. Edina pravno pomembna pod
stavka pa je preverjanje sposobnosti reševanja pravnih
vprašanj na konkretnih primerih iz civilnega in kazen
skega prava. Kljub temu bo izprašana oseba izpit opra
vila in to bo naš kakovostni pravosodni kader.
Po 3. točki 12. člena predloga minister določi pro
gram in način opravljanja vstopnega izpita s zakon
skim predpisom.
Strah me je ob misli na to, kakšen bo izdelek. Pred
postavljam, da bo birokratski umotvor, ki bo kandida
tom zagrenil delo.
Po usposabljanju bo sledil pravosodni izpit. Njegova
vsebina po 32. členu zajema naslednje:
1. izdelavo pisnih nalog iz kazenskega in civilnega prava;
2. preverjanje znanja in usposobljenosti z vidika praktične uporabe predpisov na treh izmed naslednjih izbirnih
področij:
− civilno pravo z mednarodnim zasebnim pravom in
civilno procesno pravo z nepravdnim, zapuščinskim
in izvršilnim postopkom,
− gospodarsko pravo z meničnim in čekovnim pravom, pravom intelektualne lastnine ter insolvenčnimi postopki,
− delovno in socialno pravo,
− kazensko pravo in kazenski postopek s pravom o
izvrševanju kazenskih sankcij ter osnovami kriminologije in prekrškovno pravo,
− ustavno pravo in pravna ureditev človekovih pravic
ter organizacija pravosodja s sodnim redom,
− evropsko pravo s postopki o predhodnih vprašanjih
v pravu Evropskih skupnosti,
− upravno pravo in upravni postopek ter upravni spor.
Člen 32 odpravi ustni del pravosodnega izpita in ga re
ducira na pisni izdelek na treh področjih, ki so že zdaj
sestavni del ustnega pravosodnega izpita. Nikakor se
ne morem strinjati z ukinitvijo ustnega dela pravoso
dnega izpita.
Član izpitne komisija za pravosodni izpit sem po
stal že v letu 1977 in to nalogo z vmesno prekinitvi
jo (1982−1996) opravljam še zdaj. Ustni izpit je zame
preizkus kandidatovega znanja. Pravniško znanje ni
noben copy-paste, ampak sposobnost argumentiranja,
ki se najbolj izrazi z retoriko.
1
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Govorništvo pa je bilo vedno osnova človeških odno
sov in prepričevanja drugih o pravilnosti posameznih
stališč. Aristotel je napisal delo Veščina retorike (Tehne retorikes), ki je strogo znanstveno delo.1 V stari Gr
čiji so obstajale govorniške šole. Zgodovina je polna
znamenitih govorov. Spomnim se na Katilinovo zaro
to in govore Cicerona, Cezarja ter končno Katilina.
Govori izkazujejo umetnost obvladovanja dejstev, pre
dlaganja stališč, utemeljevanja predlogov in prepriče
vanja nasprotnikov.
Govorništvo je govorništvo. To je ena stvar. Računal
nik in copy-paste sta druga stvar. Gre za samostojne poj
me. Eden ne more izriniti drugega. Odprava ustnega
izpita je krivična, ker kandidatu onemogoči, da v ce
loti pokaže svoje znanje.
Spominjam se obdobja, ko je izpraševalec kazenskega
in civilnega prava sam izbral nalogo. Bil sem zelo za
dovoljen na ustnem izpitu, ker sem imel v pisni nalogi
izhodišče, na podlagi katerega sva s kandidatom lahko
obdelala celotno snov izpita.
Na ustnem izpitu kandidatu redno zastavim vprašanje
o določeni zadevi, na katero ni mogoče odgovoriti z
da ali ne, ter mu dam poduk: »Dragi kandidat, odgovorite, kakorkoli želite, vendar zahtevam, da svoje stališče
utemeljite. Pravo ni matematika, ni stroga naravoslovna
definicija. Pravo je sposobnost spoznati problem, ga proučiti in ustrezno utemeljiti. Če znate svoje mnenje utemeljiti na vaš način z ustrezno vsebino, je odgovor pozitiven.
Tu ni nezmotljivosti.«
Moj namen je vedno bil, da pri kandidatu spodbudim
prizadevanje, da sam misli, ne pa da prepisuje. Pravna
mnenja so različna, da o naši pravni praksi tretje veje
oblasti raje ne izgubljam besed.
Tukaj obravnavani idejni osnutek zakona po svoje spo
minja na »usmerjeno izobraževanje«, ki naj že v za
četku opredeli nastajanje poklicev. Današnja situacija
je popolnoma drugačna. V idejnem osnutku ni nobe
nega vsebinskega napredka.
Osnutek pozablja, kakšen je obseg materije izpita. Če
primerjam svoj izpit iz leta 1970, je sedanji izpit po
vsebini predmetov za skoraj 100 odstotkov obširnejši.
Obseg predmetov se veča in zakonodaja se ne reducira,
ampak zelo narašča. Nujno bi bilo pri vseh predmetih
pravosodnega izpita narediti selekcijo. Za izpitno snov
bi bilo treba določiti le najpomembnejša področja.
Mučiti kandidata s postavkami, kateri organ in v
katerem roku bo odločil o vprašanju, ki ga predpis
ureja, je popolnoma malenkostnega pomena. Je neživ
ljenjsko.
Člen 1 idejnega osnutka zakona določa vsebino in na
men. V drugem odstavku 1. člena je zapisano: »Namen usposabljanja po tem zakonu je pridobitev potrebnih
znanj za opravljanje pravosodnega izpita, ki je kot pogoj
določen za opravljanje funkcije sodnika, državnega tožilca, državnega odvetnika, notarja in odvetnika v skladu s
predpisi, ki urejajo sodniško, državnotožilsko, državnoodvetniško, notarsko in odvetniško službo.«

Grabnar, B.: Retorika za vsakogar, Ljubljana 1991, str. 27.
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Drugi odstavek 1. člena omenja odvetniško službo.
Člen 2 istega osnutka pa ima popolnoma drugo
vsebino, saj omenja usposabljanje pravnikov za
oprav
ljanje funkcije sodnika, državnega tožilca,
državnega odvetnika ali poklica notarja. Odvetništvo
ni omenjeno.
Drugo poglavje idejnega osnutka reducira pravosodne
kandidate na potrebno število oseb na področju sod
stva, državnega tožilstva, državnega odvetništva ali no
tariata. Niti besede o odvetnikih.
Idejni osnutek zakona sploh ne določi, kako naj ose
be, ki želijo postati odvetniki, izpolnijo pogoje, izve
dejo prakso in nato opravijo pravosodni izpit. Pravna
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praznina je evidentna. Seveda obstaja možnost, da pra
kso, pogoje in izvedbo odvetniškega izpita določi po
seben predpis. Prehodne in končne določbe idejnega
osnutka zakona o tem ne povejo ničesar. Problem osta
ja. Odvetniki smo izločeni iz idejnega osnutka zakona
o pravosodnem izpitu.
Ko prebiram slovensko normativno dejavnost,
se spomnim na definicijo generala Carla von
Clausewitza, ki je v svojem delu »O vojni« zapisal:
»Politika je nadaljevanje vojne z drugimi sredstvi.«
Dodal bom le: Slovenska zakonodaja je
nadaljevanje samoupravljanja z drugimi sredstvi.

dr. Karlo Primožič
odvetnik v Gorici (Italija)

Pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacija
Italijanski civilni postopek predvideva, poleg drugih, dva instituta, namenjena alternativni, torej nesodni rešitvi sporov (alternative dispute resolution); oba imata namen razbremeniti sodišča. Gre za
pogajanje ob asistenci odvetnikov in mediacijo.

Pogajanje ob asistenci odvetnikov
Z zakonskim odlokom št. 132 z dne 12. septembra
2014, ki je bil spremenjen v zakon št. 162 z dne 10.
novembra 2014, je bil v italijansko zakonodajo uve
den postopek pogajanja ob asistenci (odvetnikov)
oziroma Negoziazione assistita, in sicer z namenom,
da se omejijo število sodnih postopkov, njihovo tra
janje in stroški, povezani z njimi. Omenjeni posto
pek, skupaj z obvezno mediacijo, ki je bila prvič uve
dena z zakonskim odlokom št. 128/2010, ima jasen
cilj: razbremenitev sodstva in skrajšanje časa reševa
nja sporov. Gre za institut, s katerim se stranke do
govorijo, da bodo sodelovale v dobri veri in lojalno,
z namenom, da se spor reši na miren način. V bistvu
gre za obvezo, ki jo stranke prevzamejo, da sporazu
mno poiščejo rešitev spora.
Zakon predvideva, da se postopek obvezno izvede ob
asistenci odvetnika, ki ga deontologija obvezuje, da o
tem postopku seznani stranko.
Postopek je lahko obvezen ali neobvezen. Kadar je
obvezen, pomeni predpogoj za vložitev tožbe v teh
primerih:
– odškodninska odgovornost s področja prometa vo
zil in plovil,
– plačilo zneskov, ki ne presegajo 50.000 evrov iz ka
teregakoli naslova.

Izjeme so spori, za katere je obvezna mediacija in ki
jih navaja 5. člen zakonskega odloka št. 28/2010 (na
primer najemne pogodbe, zapuščinski postopki, stvar
ne pravice, bančni spori), ter individualni delovni spo
ri, za katere je predviden obvezen poskus zunajsodne
poravnave ob asistenci sindikata.
Pogajanje ob asistenci odvetnika se lahko fakulta
tivno izvaja v vseh vrstah sporov, katerih predmet
je pravica, s katero lahko stranke razpolagajo. To
pomeni, da so izključeni spori, katerih predmet je pra
vica, ki je stranka ne more prenesti na tretje osebe ali
se ji odpovedati (na primer pravica do življenja, pra
vica do zasebnosti, pravica do preživnine).
Pogajanja ob asistenci lahko stranka izkoristi tudi v
sporazumnih ločitvenih postopkih in postopkih za
razvezo zakona.1
Postopek

Postopek se začne z vabilom nasprotni stranki, naj
sklene dogovor o pogajanju. Vabilo mora biti sestav
ljeno v pisni obliki, podpisati ga morata stranka in od
vetnik, vsebovati mora predmet spora in opozorilo. Če
nasprotna stranka ne odgovori na vabilo v tridesetih
dneh od prejema ali pa vabilo zavrne, bo sodnik v prav
dnem postopku tako ravnanje lahko upošteval pri od
ločanju o stroških postopka. Vabilo ima med drugim
učinek prekinitve zastaralnega roka.

1

Italijanski pravni red predvideva bodisi ločitveni postopek (»separazione personale«), in sicer kot postopek za razvezo zakona (»scioglimento del matrimonio«)
v primeru, ko je bila poroka sklenjena pred matičarjem, bodisi ukinitev civilnih učinkov poroke (»cessazione degli effetti civili del matrimonio«) v primeru cerkvene
poroke.
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V primeru, da nasprotna stranka soglaša s sklenitvijo
dogovora o pogajanju, sledi sestava besedila sporazu
ma v pisni obliki. S tem se uvede postopek pogajanja
ob asistenci, ki se lahko zaključi s pozitivnim ali nega
tivnim izidom. V slednjem primeru morajo odvetniki
strank sestaviti izjavo o neuspelem poskusu. V prime
ru uspešne sklenitve dogovora o pogajanju ga morajo
podpisati stranke in odvetniki, ki jih zastopajo. S svojim
podpisom odvetniki overijo podpis strank in skladnost
s kogentnimi predpisi, ob upoštevanju javnega reda.

dvema ali več subjektom doseči sporazumno rešitev
spora ali da jim predlaga neko drugo rešitev istega spo
ra. V praksi se stranke ob zastopanju odvetnikov (pri
sotnost odvetnika je obvezna v primerih, ko je media
cija pogoj za postopek na sodišču, svetuje pa se tudi v
drugih primerih) srečajo pred centrom za mediacijo, ki
ga za tovrstno delovanje pooblasti Ministrstvo za pra
vosodje. Poklicni mediator, ki je za tako vlogo pose
bej usposobljen, nudi strankam pomoč, da lahko naj
dejo táko rešitev spora, ki bo v korist vsem.

Dogovor predstavlja izvršilni naslov, na podlagi ka
terega se lahko vpiše tudi hipoteka. Dogovor je tre
ba v celoti prepisati v akt, s katerim se sproži izvršilni
postopek v smislu drugega odstavka 480. člena Zako
nika o civilnem postopku.

Odstavek 1-bis v 5. členu zakonskega odloka št. 28
iz leta 2010 ureja t. i. obvezno mediacijo. Če je za
predmet spora predvidena obvezna mediacija, mora
jo stranke civilnega ali gospodarskega spora, preden se
obrnejo na sodišče, poskušati rešiti spor z mediacijo.
Postopek je obvezen za spore na teh področjih: etažna
lastnina, stvarne pravice, dedovanje, najemne pogodbe
nepremičnin in podjetij, komodati, odškodnine iz na
slova zdravniške odgovornosti in iz naslova obrekova
nja prek tiska ali drugih medijev, zavarovalne, bančne
in finančne pogodbe.

Vloga odvetnika

V postopku pogajanja z asistenco imajo odvetniki
ključno vlogo in so primorani k spoštovanju vseh
določil, ki urejajo odvetniški poklic (predvsem de
ontološki kodeks in poklicni zakon). Pravico imajo
tudi do honorarja za opravljeno storitev.
Odvetniki, ki so zastopali stranke pri pogajanju, so pri
morani varovati zaupnost podatkov, za katere so izve
deli med postopkom. Takih podatkov ne smejo upo
rabiti v drugem sodnem ali zunajsodnem postopku in
ne morejo biti imenovani za arbitre v sporih z istim
ali povezanim predmetom. Varovanje zaupnosti podat
kov velja tudi v primeru pričanja, zaslišanja ali zapri
sege o teh podatkih.
Odvetniki morajo posredovati en izvod doseženega do
govora tudi odvetniški zbornici za statistične namene.

Mediacija
Civilna mediacija je strokovna dejavnost, ki jo opra
vlja tretja nepristranska oseba z namenom, da pomaga

Mediacija je obvezna tudi v primerih, ko jo stran
kam v postopku naloži sodnik in ko jo predvideva
jo pogodbene ali statutarne klavzule. Poleg tega je s
t. i. prostovoljno mediacijo mogoče reševati spore,
katerih predmet so pravice, s katerimi stranke lah
ko prosto razpolagajo. V primeru uspešne mediaci
je je strankam zagotovljen cenejši in hitrejši zaklju
ček spora.
Postopek se začne z vložitvijo vloge o mediaciji. Me
diator povabi stranke na svoj center za mediacijo. Če
nasprotna stranka vabila ne sprejme, se o tem sestavi
zapisnik. Če pa stranke dosežejo sporazum, pravni
ki sestavijo zapisnik, ki velja kot izvršilni naslov.
Če zapisnik podpišejo le stranke, ne pa tudi njihovi
odvetniki, postane zapisnik izvršilni naslov le, če ena
izmed podpisanih strank zaprosi predsednika sodišča
za homologacijo.

Razširjena seja upravnega odbora OZS
Razširjena seja upravnega odbora Odvet
niške zbornice Slovenije (OZS), na kateri so
sodelovali predsedniki vseh organov zbornice, je 12. januarja 2018 potekala v penzionu Plesnik v Logarski dolini.
Na njej so bile obravnavane vse glavne teme od
vetništva: ekonomsko stanje, nov zakon o odvetništvu,
problematika zastopanja ex offo in brezplačne pravne
pomoči – Zakon o duševnem zdravju, zakonodajna
agenda 2018–2023 (v zvezi z agendo je v tej številki
Odvetnika na strani 36 objavljen članek odvetnika
Jožeta Kristana z naslovom »Kdo je še pri zdravi
pameti? – Odgovor na poziv OZS«) in organizacija
proslave ob 150-letnici OZS.
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dr. Rok Čeferin
odvetnik v Grosupljem

Kršitev svobode izražanja odvetnikov
Sodba ESČP Čeferin proti Sloveniji, št. 40975, 16. januar 2018
Slovenija je bila 16. januarja 2018 pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP) v zadevi
Čeferin proti Sloveniji1 že drugič, odkar je ratificirala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah (EKČP),
obsojena zaradi kršitve pravice do svobode izražanja.2
Iz v sodbi navedenega opisa dejanskega stanja3 izhaja,
da je dr. Peter Čeferin kot odvetnik v kazenskem po
stopku, ki je med letoma 2002 in 2004 potekal pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani, zagovarjal osebo, ki je
bila obdolžena trikratnega umora. Na glavni obravnavi
je izpodbijal verodostojnost za njegovo stranko obre
menjujočih izvedenskih mnenj in pri tem izvedensko
mnenje označil z besedami »izvedenčevi umotvori«
in »neosmišljeno nakladanje«. Izjavil je, da so izve
denci strokovno šibki in da uporabljajo zastarele me
tode, metode iz kamene dobe, državnemu tožilcu pa
je očital, da prikriva podatke o rezultatih preizkusa ob
dolženca z detektorjem laži. Odvetnik je bil zaradi teh
po mnenju sodišča žaljivih besed obsojen na plačilo
denarne kazni, instančna sodišča, vključno z Ustavnim
sodiščem RS, pa so vsa njegova pravna sredstva zoper
sklep o kaznovanju zavrnila.4
Odvetnik je zoper sklep o kaznovanju vložil pritožbo
na ESČP, v kateri je med drugim zatrdil, da so sloven
ska sodišča z navedeno odločbo nedopustno omejila
njegovo pravico do svobode izražanja. ESČP je njego
vi pritožbi ugodilo.5
V svoji sodbi je ugotovilo, da so bile besede, ki jih je
odvetnik izrekel na račun izvedencev, ostre,6 vendar pa
iz konteksta, v katerem so bile izrečene, izhaja, da jih
ni uporabil z namenom razžalitve izvedenca, ampak da
bi izpodbil izvedensko mnenje, na podlagi katerega je
bila njegova stranka pozneje obsojena na 30 let zapor
ne kazni. Čeprav je izvedence imenovalo ministrstvo
in je torej šlo za uradne osebe, bi moralo slovensko
sodišče odvetniku dovoliti, da izpodbije njihova mne
nja oziroma da opozori na njihovo neverodostojnost.
V tem kontekstu bi mu po mnenju ESČP slovensko
sodišče moralo dopustiti ostro izražanje. Po mnenju
ESČP tudi ni nepomembno, da je odvetnik sporne be
sede izrekel v sodni dvorani, na glavni obravnavi, kjer
je treba odvetnikom v skladu z ustaljeno sodno prakso

ESČP priznati širše meje svobode izražanja, kot na pri
mer na tiskovnih konferencah zunaj sodišča.7 ESČP je
v navedeni sodbi prvostopenjskemu sodišču tudi oči
talo, da od odvetnika ni zahtevalo, naj pojasni vsebino
svojih izjav, oziroma mu ni dalo možnosti, da se brani,
temveč je nemudoma izreklo kazni. Sklepno je ESČP
ugotovilo, da so slovenska sodišča prekršila pritožni
kovo pravico do svobode izražanja, in Republiki Slo
veniji naložilo, naj pritožniku plača odškodnino ter po
vrne stroške postopka.
S to sodbo je ESČP sledilo svoji ustaljeni sodni praksi
glede uveljavljanja svobode izražanja odvetnikov.8
V svojih sodbah je tako večkrat zapisalo,9 da je
mogoče pravico do poštenega sojenja zagotoviti
le tako, da se v sodni dvorani omogoči svobodna
in ostra izmenjava argumentov med strankama
postopka. Odvetnikom je treba dopustiti, da v tej
ostri izmenjavi argumentov aktivno sodelujejo.

Če bi jim s pretiranim omejevanjem njihove svobode
izražanja to onemogočili, bi lahko posegli tudi v pravi
co do poštenega sojenja njihovih strank. Zato ESČP v
svoji sodni praksi poudarja, da naj bo kaznovanje od
vetnikov zaradi njihovih izjav v postopku dopustno le
v izjemnih primerih.10
Široke meje svobode izražanja odvetnikov pa velja
jo le v primeru, če so bile njihove besede namenjene
varstvu pravic njihovih strank. Odvetnik sme v takih
primerih uporabiti celo besede, ki bi jih lahko zunaj
tega konteksta označili za neprimerne. Enake besede
pa lahko pomenijo zlorabo pravice do svobode izraža
nja, če jih odvetnik izreče zgolj z namenom provoka
cije in žalitve drugih udeležencev postopka − če se je
na primer spustil na osebno raven obračunavanja z na
sprotnim odvetnikom, tožilcem, sodnikom ali drugim

1

Sodba ESČP Čeferin proti Sloveniji, št. 40975 z dne 16. januar 2018. Ta in druge sodbe ESČP, ki jih omenjam v tem prispevku, so dostopne na spletni strani
<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}>.
Za prvo obsodbo je šlo v zadevi Mladina, d. d., Ljubljana proti Sloveniji, št. 20981/10 z dne 17. aprila 2014.
3
V tem prispevku navajam le najosnovnejše podatke o postopkih, ki so pred odločitvijo ESČP potekali pred slovenskimi sodišči. Ti postopki so sicer izčrpno opisani v
obravnavani sodbi, ki je dostopna na navedenem spletnem naslovu.
4
Ustavno sodišče je ustavno pritožbo dr. Čeferina zavrnilo z odločbo Up-309/05 z dne 15. maja 2008. V zvezi s to odločbo opozarjam na odklonilno ločeno mnenje
dr. Cirila Ribičiča, ki se ni strinjal z večinskim stališčem o tem, da si je odvetnik zaradi svojih spornih besed zaslužil kaznovanje. Argumenti dr. Ribičiča iz njegovega
ločenega mnenja so zelo podobni tistim, ki jih je v sodbi Čeferin proti Sloveniji pozneje zapisalo ESČP. Navedena odločba Ustavnega sodišča in Ribičičevo ločeno mnen
je sta dostopna na spletni strani <http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US28134>.
5
V pritožbi je zatrjeval tudi kršitev pravice do poštenega sojenja iz 6. člena EKČP. V tem delu je ESČP pritožbo zavrnilo.
6
ESČP je odvetniku očitalo pomanjkanje preudarnosti pri izbiri besed (»lack of prudence«). Nekateri mediji so pri povzemanju sodbe ta izraz napačno prevedli kot
»pomanjkanje modrosti«.
7
Sodba ESČP Nikula proti Finski, št. 31611/96 z dne 21. marca 2002.
8
O mejah svobode izražanja odvetnikov glej tudi Čeferin, R.: Svoboda izražanja odvetnikov v sodni dvorani in zunaj nje, Odvetnik, št. 5 (73) – zima 2015, str. 43−46.
9
Sodba ESČP Nikula proti Finski, št. 31611/96 z dne 21. marca 2002.
10
   Prav tam.
2
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udeležencem sodnega postopka.11 Tudi v zadevi Čeferin proti Sloveniji je ESČP za eno od odločilnih okoli
ščin, zaradi katerih je bilo treba pritožbi ugoditi, štelo
to, da so bile pritožnikove besede usmerjene ad rem
in namenjene zagotovitvi kakovostne obrambe, ne pa
žalitvi udeležencev postopka.
V luči teh v sodni praksi ustaljenih stališč ESČP je to
rej sodba v zadevi Čeferin proti Sloveniji pričakovana.
Manj pričakovano je, da je proti večinski odločitvi gla
soval slovenski ad hoc sodnik dr. Aleš Galič.
V svojem odklonilnem ločenem mnenju je dr. Galič
navedel, da naj bi pritožnik sporne izraze, ki jih je upo
rabil nasproti izvedencem in tožilstvu, napačno pre
vedel v angleški jezik. V svoji pritožbi naj bi navedel
»omiljeno« obliko sicer žaljivih slovenskih izrazov
(»neosmišljeno nakladanje«, »izvedenčevi umotvo
ri«, »šlamparija« [izvedencev] ...), s čimer naj bi po
mnenju dr. Galiča sodišče zavedel. V zvezi s tem očit
kom velja opozoriti na 49. točko obravnavane sodbe, v
kateri je ESČP ugotovilo, da Republika Slovenija v po
stopku ni oporekala pravilnosti pritožnikovega prevo
da spornih besed v angleški jezik. Prevod spornih be
sed, zaradi uporabe katerih je bil odvetnik obsojen, je
bil torej nesporno pravilen, ugotavlja ESČP.
Poleg tega je dr. Galič mnenja, da dr. Čeferin za svo
je vrednostne sodbe naj ne bi navedel dejanske pod
lage. Po stališču dr. Galiča bi moralo biti ravnanje za
govornikov v kazenskem postopku racionalno in spo
dobno, saj v sodni dvorani ni prostora za čustvene iz
jave. Ker naj bi odvetnik v konkretnem primeru po ne
potrebnem uporabil žaljive besede, je bilo njegovo ka
znovanje v postopku po mnenju dr. Galiča upravičeno.
Na tem mestu je treba opozoriti na že omenjeno usta
ljeno sodno prakso ESČP, po kateri se smejo odvetni
ki na obravnavi, ko branijo interese svojih strank, izra
žati ostreje kot pa zunaj sodišča, ko komentirajo po
tek nekega sodnega postopka oziroma ravnanje sodi
šča v tem postopku.12 Na obravnavah pred sodiščem,
še posebej v kazenskih postopkih, je namreč vzdušje
pogosto napeto. Odvetniki se morajo na hitro odločiti
za posamezno reakcijo: bodisi za ugovor zoper dejanje
nasprotne stranke bodisi za protest zoper dejanje sodi
šča in podobno. Od odločitev sodišča glede procesnih
vprašanj, na primer glede izločitve dokazov, je pogosto
odvisno, ali bo moral obdolženec za daljši čas v zapor
ali pa bo odkorakal na prostost. V takih okoliščinah je
obravnava pogosto »bojno polje«, kjer se lahko zgo
di, da odvetnik izreče kaj, česar po premisleku, v bolj
akademski in umirjeni razpravi, morda ne bi izrekel. V
takih »izrednih razmerah« morajo sodišča dopustiti
bolj svobodno izmenjavo argumentov med strankama
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postopka, za kaznovanje odvetnika pa se smejo odlo
čiti le v primeru, če bi šel odvetnik v svojih izjavah res
izrazito predaleč.
V nadaljevanju dr. Galič »z žalostjo«, kot je navedel,
ugotavlja, da je v slovenskem pravnem prostoru mo
goče opaziti trend, v skladu s katerim profesionalno in
spoštljivo opravljanje odvetniškega dela vedno bolj ve
lja za znak šibkosti, ceneno nastopaštvo in žaljivi napa
di na ugled pravosodja pa za znak kakovostnega oprav
ljanja odvetniškega poklica.13 Ta trend vse bolj žaljive
ga obnašanja odvetnikov bi bilo po mnenju dr. Galiča
treba ustaviti tudi s strožjim kaznovanjem odvetnikov.
Težko se je strinjati s tako posplošenimi ugotovitva
mi o stanju slovenskega odvetništva in o javnem mne
nju glede odvetnikov, še posebej zato, ker dr. Galič za
te svoje ugotovitve ni navedel argumentov. Predvsem
pa se ni mogoče strinjati z njegovim stališčem, da bi
bilo treba odvetnike strožje kaznovati zaradi general
no preventivnih razlogov, torej da se bodo na sodišču
lepše in bolj spoštljivo obnašali. Precej bolj prepričlji
vo se zdi stališče iz ustaljene sodne prakse ESČP, s ka
terim je soglašalo šest od sedmih sodnikov v zadevi,
ki jo obravnavam v tem prispevku, namreč da bi pre
hitro in prestrogo kaznovanje odvetnikov lahko ime
lo na odvetnike tako imenovan zastraševalen učinek.
V pravnem sistemu, v katerem se odvetnike zaradi nji
hove (pre)ostre obrambe pravic njihovih strank pre
strogo kaznuje, bi ti na obravnavi v dvomu, ali naj se
oglasijo ali ne, raje ostali tiho, kar bi lahko v postop
ku škodilo interesom njihovih strank. Ta zastraševalni
učinek kaznovanja odvetnikov ali chilling effect pa lah
ko, kot ugotavlja ESČP,14 negativno vpliva ne le na ka
kovostno delo posameznega odvetnika, ampak tudi na
delovanje celotnega pravosodnega sistema. V družbi,
v kateri se odvetniki bojijo agresivno in nepopustljivo
boriti za pravice njihovih strank, pa so lahko ogrože
ne človekove pravice.

Sklep
Sodba Čeferin proti Sloveniji je nedvomno pomemben
precedens na področju varstva človekovih pravic. Ne le
za pritožnika dr. Petra Čeferina in za nasprotno stran
ko, Republiko Slovenijo, ampak za vse evropske od
vetnike. V današnjem času pa je ta sodba še zlasti po
membna za slovenske odvetnike. Ob vse večji degra
daciji odvetniškega poklica, ki smo ji priče, ko na pri
mer izvršilna oblast javno razglaša, da opravljanje od
vetniškega poklica ni v javnem interesu,15 je še kako
pomembno, da ESČP opozori na velik pomen vlo
ge odvetnikov pri varstvu človekovih pravic njihovih
strank in na dolžnost državnih oblasti, da jih pri tem
pretirano ne ovirajo.

11

   Prav tam.
12
   Primerjaj sodbi ESČP Nikula proti Finski, št. 31611/96 z dne 21. marca 2002, in Schopfer proti Švici, št. 56/1997/840/1046 z dne 20. maja 1998. V prvem primeru
je odvetnica kritizirala ravnanje državnega tožilca na obravnavi, v drugem primeru pa je odvetnik kritiziral ravnanje sodišča na tiskovni konferenci. V prvem primeru je
ESČP razsodilo v prid odvetnici, v drugem pa je odvetnikovo pritožbo zavrnilo.
13
   Tukaj navajam le osnovne ugotovitve iz mnenja dr. Galiča. Mnenje je v celoti dostopno na istem mestu kot sodba, ki jo obravnavam v tem prispevku.
14
   Glej na primer sodbo ESČP Kyprianou proti Cipru, št. 73797 z dne 15. 12. 2005.
15
   Glej na primer dokument Izhodiščne teze in idejni osnutek zakona o pravosodnem izpitu, v katerem je Ministrstvo za pravosodje zapisalo, da je »temeljni cilj
reforme področja pravniškega državnega izpita ... preoblikovanje usposabljanja pravnikov po končanem pravnem študiju tako, da bo to namenjeno le tistim, ki bodo
nameravali opravljati sodniško ali državnotožilsko funkcijo, delo državnega odvetnika ali poklic notarja. Gre za pravniške poklice, pri katerih je najmočneje izražen
javni interes.« Po mnenju pravosodnega ministrstva očitno ne obstaja javni interes za usposabljanje odvetnikov. Navedeni dokument je dostopen na spletnem naslovu
<http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/mp.gov.si/novice/2017/oktober_2017/Idejni_osnutek_Zakona_o_pravosodnem_izpitu.pdf>.
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mag. Aleš Velkaverh

odvetnik v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh iz Kopra

Načelo zakonitosti v kazenskem pravu in
primarnost prava EU: resničen ali navidezen
konflikt?
Zadeva C-42/17 − M.A.S. in M.B. (Taricco II), sodba z dne 5. decembra
2017 (veliki senat)
Konec lanskega leta je Sodišče EU objavilo dolgo pričakovano sodbo v zadevi Taricco II. Predlog za
predhodno odločanje je na Sodišče EU vložilo italijansko Ustavno sodišče in razmeroma jasno sporočilo,
da pričakuje spremembo stališča, ki ga je Sodišče EU predhodno zavzelo s sodbo v zadevi Taricco I.1
To stališče je nedopustno poseglo v temeljne človekove pravice, kot jih na podlagi italijanske ustave
razume in razlaga italijansko Ustavno sodišče. Zadeva Taricco II je tako pomenila nov izziv, kako rešiti
konflikt med nadnacionalnim pravom EU in ustavnim pravom države članice.2
Italijanska sodišča se že dolga leta spopadajo s pre
cejšnjimi sodnimi zaostanki. Sistemske težave so pri
vedle do nevzdržnega stanja, saj veliko število zaple
tenih kazenskih zadev s področja korupcije in dru
gih procesno in dokazno težjih kaznivih dejanj sodi
šča ne privedejo do vsebinskega zaključka pred za
staranjem pregona.
Neučinkovitost pregona storilcev v Italiji ni nekaj no
vega. Iz podobnih razlogov je Evropsko sodišče za člo
vekove pravice (ESČP) v sodbah Alikaj in drugi proti Italiji3 ter Cestaro proti Italiji4 ugotovilo kršitev te
meljnih človekovih pravic oškodovancev – žrtev ka
znivih dejanj, ker tudi zaradi zastaranja nikoli niso do
čakali sodnega epiloga pregona storilcev dejanj na nji
hovo škodo.
Ovira za učinkovit pregon je med drugim pravilo ita
lijanskega kazenskega prava, ki omogoča podaljšanje
pretrganega zastaranja le za eno četrtino predvidenega
zastaralnega roka. Prav zaradi pravila absolutnega za
staranja italijanskim sodiščem ni uspelo meritorno za
ključiti mnogih postopkov v zvezi z očitanimi goljufi
jami na področju davka na dodano vrednost (DDV).
To je neposredno prizadelo finančne interese Unije, ki
se delno financira iz teh virov. Nekaznovane goljufije
na področju DDV namreč pomenijo manj pobranega
davka in manj prispevka v proračun EU.
Leta 2014 se je tako italijanski sodnik, ki je sodil v po
stopku na prvi stopnji, v konkretnem kazenskem po
stopku proti več obdolžencem (obdolženi Ivo Taricco
in drugi) domislil zanimive rešitve. Ker bi moral proti
enemu od obdolženih zaradi zastaranja že izdati zavr
nilno sodbo, proti preostalim pa mu sojenja pred za
staranjem verjetno ne bi uspelo zaključiti, je na Sodi
šče EU vložil predlog za predhodno odločanje in vpra
šal, ali niso morda takšni zastaralni roki v neskladju s
pravom EU. Sodišču EU je obenem opisal težave pri

pregonu storilcev davčnih goljufij, ki kljub večmilijon
ski škodi ostanejo nekaznovani.
Sodišče EU je namigu sledilo in izdalo sodbo v zade
vi Taricco I, v kateri je ugotovilo, da je italijanska na
cionalna ureditev zastaranja kazenskega pregona v na
sprotju z obveznostmi države iz 325. člena Pogodbe
o delovanju EU (PDEU), ki nalaga sprejem ukrepov
za boj proti goljufijam na škodo Unije. Odločilo je še,
da morajo nacionalna sodišča neskladje odpraviti, če
je treba, tudi tako, da ne uporabijo določb nacional
nega prava o zastaranju pregona.
Ta sodba je kazenskim sodiščem omogočila, da kljub
izteku zakonskega zastaralnega roka nadaljujejo pre
gon proti posameznikom, če ugotovijo, da sicer naci
onalni pravni red ne bo določal »učinkovitih in odvračilnih sankcij v pomembnem številu težjih goljufij na škodo EU«. Ni presenetljivo, da je sodba sprožila precej
kritik in precejšnjo zaskrbljenost zaradi posega v nače
lo zakonitosti italijanske ustave, ki posamezniku zago
tavlja, da bo sodišče v kazenskem postopku proti nje
mu odločalo na podlagi natančno določenih in pred
vidljivih pravil, tudi na področju zastaranja. Milansko
pritožbeno sodišče in italijansko Vrhovno sodišče sta
se zato obrnila na Ustavno sodišče, ki je Sodišču EU
predlagalo, da znova premisli o svoji odločitvi, saj bo
sicer zaradi varstva italijanske ustavne identitete sodi
ščem moralo naložiti, da ne upoštevajo (sicer zavezu
joče) sodbe Sodišča EU.

Moč argumentov prevlada nad
formalno hierarhijo
Načelo primarnosti prava EU državam in sodiščem dr
žav članic (tudi najvišjim) narekuje da (brez izjeme)
spoštujejo zavezujoče odločbe Sodišča EU. Vendar je
primarnost prava EU v ustavni praksi večine sodišč

1

Sodba v zadevi C-105/14 Taricco in drugi, z dne 8. septembra 2015.
Glej tudi nedavne sodbe v zadevi C-441/14 Dansk Industri (DI) za račun Ajos S.A. proti zapuščini Karstena Eigila Rasmussena, z dne 19. aprila 2016, in C-399/11
Melloni, z dne 26. februarja 2013.
3
Sodba v zadevi Alikaj in drugi proti Italiji, št. 47357/08, z dne 29. marca 2011.
4
Sodba v zadevi Cestaro proti Italiji, št. 6884/11, z dne 7. aprila 2015.
2
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držav članic pogojna in velja, dokler pravo EU ne pose
ga čezmerno v ustavno identiteto, ki jo varujejo ustav
na sodišča.5

oziroma abstraktne zahteve, da je treba zagotoviti učin
kovitost boja proti goljufijam na škodo EU. Povsem se
strinjam s stališčem, da takšna diskrecija ne more biti
v skladu z načelom pravne varnosti, ki je sestavni del
načela vladavine prava in velja (ali bi moralo veljati)
tudi v pravu EU (2. člen Pogodbe o Evropski uniji).9

46

Tudi italijansko Ustavno sodišče je že vzpostavilo dok
trino o omejenem učinku primarnosti. Od primarno
sti bi odstopilo, ko bi bila ogrožena temeljna načela
ustavnega reda (zadeva Frontini iz leta 1973). Na pod
lagi te doktrine bi lahko Ustavno sodišče tudi v zadevi
Taricco odločilo, da sodbe Sodišča EU ne bo upošte
valo, in takšno ravnanje naložilo tudi italijanskim niž
jim sodiščem.6 Vendar tega ni storilo. Namesto tega je
Sodišču EU predlagalo, da samo ponovno preveri pra
vilnost razlage, ob upoštevanju izpostavljenih pomisle
kov, in svojo odločitev spremeni.
Sodišče EU je pozivu sledilo. Ponovilo je stališče, da
325. člen PDEU državam članicam nalaga sprejem
učinkovitih in odvračilnih kazenskih sankcij za velike
goljufije, ki škodijo finančnim interesom Unije. Vendar
je dodalo, da je to predvsem naloga zakonodajalca, saj
mora uzakoniti takšna pravila zastaranja, ki ne prive
dejo do nekaznovanja velikega števila goljufij, in obe
nem priznalo, da so nacionalna sodišča pri zagotovi
tvi načela učinkovitosti prava EU omejena z načelom
zakonitosti v kazenskem pravu.
Ker se načelo zakonitosti po italijanski sodni praksi
razteza tudi na zastaralne roke in prepoved njihove
ga retroaktivnega spreminjanja v škodo obdolžencev,7
morajo sodišča to načelo upoštevati. Če bi neupora
ba zastaralnih rokov oziroma sodna diskrecija pri (ne)
uporabi teh pravil kršila načelo zakonitosti v kazen
skem pravu, ker pravila niso dovolj natančna ali ker
bi to pomenilo retroaktivno uporabo strožjih pogojev
kaznovanja, morajo nacionalna sodišča zastaralne roke
uporabiti, čeprav so v nasprotju s pravom EU.
Sodišče EU se je sicer izgovorilo, da je v prvi zade
vi Taricco I italijansko predložitveno sodišče opusti
lo dolžno opozorilo na ta vidik, ki se nanaša na vse
bino nacionalnega prava. Ta izgovor deluje nepreprič
ljivo, posebej če se upošteva, da je načelo pravne var
nosti, predvidljivosti in določnosti predpisov (lex certa) tudi del prava EU in bi ga moralo Sodišče EU že
v prvi sodbi obravnavati ne glede na to, ali je štelo, da
so pravila o zastaranju procesne ali materialnopravne
narave.8 Sodna diskrecija, ki jo je Sodišče EU prepusti
lo nacionalnim sodiščem s sodbo Taricco I, je bila oči
tno pretirana. Nacionalnim sodiščem je podelilo neo
mejeno svobodo pri opustitvi uporabe v zakonu na
tančno predpisanega zastaralnega roka, namesto kate
rega naj bi sodišča sama ustvarila drug terminsko ne
določen rok zgolj na temelju določbe 325. člena PDEU

Sklep
Sodba v zadevi Taricco II je dober primer sodnega di
aloga med najvišjimi sodišči. Italijansko Ustavno sodi
šče je namesto kljubovalnosti izbralo diplomatsko pot
in Sodišču EU predstavilo svoje nestrinjanje oziroma
argumente, ki utemeljujejo pravilnost drugačnega sta
lišča. Sodišče EU pa ni trmasto vztrajalo pri prvotnem
stališču in je sprejelo ponujeno pravilnejšo razlago, saj
je bila ta očitno argumentacijsko močnejša.
Obenem je ta sodba dober pokazatelj, da tudi najviš
ja sodišča niso nezmotljiva, česar se je treba zaveda
ti. Prav zato je treba v vsakem primeru in na vseh in
stancah izhajati iz teze, da je najboljše jamstvo kakovo
sti odločitve soočenje odločevalca z nasprotnimi argu
menti oziroma argumentirana zavrnitev teh argumen
tov. Če sodišče, tako kot Sodišče EU v prvi sodbi Taricco I, neki vidik preprosto prezre ali izpusti, je tve
ganje nepravilne odločitve bistveno večje.
V prvi sodbi Taricco I je Sodišče EU v enem stavku v
eni točki obrazložitve sicer zapisalo, da mora nacional
no sodišče, če se odloči za neuporabo zastaralnih ro
kov, »zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic prizadetih
oseb« (točka 53). Vendar je očitno izpustilo poglob
ljeno tehtanje med zahtevo po jasnih in predvidljivih
pravilih (zastaranja) in zahtevo po učinkovitosti pre
gona goljufij. Sicer bi verjetno prišlo do zaključka, da
se sodišče na škodo posameznika nikoli ne sme odlo
čiti, da pravila o zastaranju kazenskega pregona ne bo
upoštevalo. Težko si je namreč zamisliti, kako bi lah
ko argumentirano zavrnilo tak ugovor.
Na področju argumentacije tudi slovensko sodno pra
kso čaka še precejšen izziv v smeri izboljšanja kakovo
sti sodnih odločb. K temu lahko bistveno pripomore
mo tudi odvetniki z dobro argumentiranimi vlogami,
saj je pomemben del odvetniškega poklica prav iskanje
nasprotnih argumentov. Vztrajno se je treba zavzema
ti tudi za sodne odločbe, ki v obrazložitvi ne navede
jo zgolj podpornih argumentov, temveč tudi obrazlo
ženo in predvsem vsebinsko zavrnitev nasprotnih ar
gumentov. Prevečkrat se namreč zgodi, da so v odloč
bah slovenskih sodišč nasprotni argumenti, tako kot v
zadevi Taricco I, preprosto izpuščeni, s čimer je dose
žena le navidezna prepričljivost obrazložitve.

5

Glej podrobneje pri Erbežnik, A: Delni kopernikanski preobrat Sodišča EU glede razmerja med nacionalnim ustavnim redom in pravom EU, Pravna praksa,
št. 49-50/2017, str. 38–39.
Budinska, B., in Vikarska, Z.: Judicial dialogue after Taricco II: who has the last word, in the end?, < http://eulawanalysis.blogspot.si/2017/12/criminal-law-hu
man-rights-and.html>.
7
Takšno stališče velja tudi v slovenskem pravu. Glej sodbo I Ips 137/2001 z dne 16. januarja 2003: »Ker so določbe o zastaranju materialnopravne narave, velja za njih
prepoved retroaktivne veljavnosti strožjega zakona.« Enako tudi sodba IV Ips 129/2010 z dne 21. septembra 2010.
8
Glej podrobneje pri Krajewski, M.: A Way Out for the ECJ in Taricco II: Constitutional Identity or a More Careful Proportionality Analysis, <https://europeanlaw
blog.eu/2017/11/23/a-way-out-for-the-ecj-in-taricco-ii-constitutional-identity-or-a-more-careful-proportionality-analysis/>.
9
Krajewski, M., naved. delo.
6
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Opredelitev do sklepa Državnega sveta o
vlogi odvetništva v RS
Št. 70300-1/2017/5 z dne 7. decembra 2017
Vlada RS je na 159. redni seji 7. decembra 2017 sprejela opredelitev do sklepa Državnega sveta, sprejetega ob obravnavi zaključkov posveta o vlogi odvetništva v Republiki Sloveniji. Državni svet je namreč
skupaj z Odvetniško zbornico Slovenije (OZS) posvet organiziral 21. junija 2017, in sicer z namenom
izpostaviti pomen samostojnosti in neodvisnosti ter vloge odvetništva v pravosodju in družbi ter odpreti široko razpravo o položaju slovenskega odvetništva.
V sklepu Državnega sveta so natančno predstavljena
stališča in pogledi udeležencev posveta o trenutnem
stanju, v katerem se nahaja slovensko odvetništvo, in
predlogi nekaterih rešitev. Kot ključni poudarki iz raz
prav, ki bi bili lahko podlaga za prihodnje spremem
be zakonodaje na področju odvetništva, so na koncu
sklepa izpostavljeni naslednji vidiki:
– za učinkovito in pravilno delovanje celotnega pra
vosodnega sistema ter delujočo pravno državo je
treba ponovno vzpostaviti ustavno določeno neod
visnost in samostojnost odvetništva tudi v praksi;
– identificirane probleme odvetništva, tj. nizko plačilo
odvetniških storitev, zastopanje v zadevah brezplač
ne pravne pomoči in zastopanje po uradni dolžno
sti v kazenskih zadevah, zmanjšano pravno varnost
državljanov, nizek ugled odvetništva in celotnega
pravosodja v očeh javnosti, neustrezno sodelovanje
med deležniki v pravosodju, neupoštevanje odve
tništva kot stroke pri pripravi zakonodaje in zago
tavljanje ustreznega delokroga odvetnikov, je treba
čim prej odpraviti ali zanje najti ustrezne rešitve
tako prek sprememb Zakona o odvetništvu in dru
ge zakonodaje, ki je te omejitve prinesla, kot tudi
s povečanjem dialoga med pristojnimi deležniki;
– ponovno je treba vzpostaviti tvorno sodelovanje
vseh deležnikov v pravosodju ob zavedanju, da je
osrednji fokus pravosodnega sistema posameznik,
ki za varstvo svojih pravic potrebuje učinkovit pra
vosodni sistem, katerega del je tudi odvetništvo;
– treba je urediti plačilna razmerja odvetnikov, če se
od njih pričakuje visoko strokovno in kakovostno
delo;
– za zastopanje pred sodišči bi bilo primerno zagoto
viti obvezno zastopanje po odvetniku.
Na podlagi navedenega Državni svet poziva Vlado in
Ministrstvo za pravosodje, da proučita vsa predstavlje
na stališča, pripombe, ugotovitve, opozorila in predlo
ge ter pripravita čim bolj usklajene spremembe zako
nodaje, ki se nanašajo na delovanje odvetništva.

1. Samostojnost in neodvisnost
odvetništva
Vlada se strinja s temeljno ugotovitvijo obravnavane
ga sklepa, da je za učinkovito in pravilno delovanje
1
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celotnega pravosodnega sistema ter delujočo pravno
državo posebnega pomena ustavno določena neodvi
snost in samostojnost odvetništva. V skladu s tem po
daja svoje stališče glede teh dveh načel.
Neodvisnost odvetnika vsebinsko pomeni, da je odve
tnik zavezan samo Ustavi, zakonom in etičnim nače
lo odvetniškega poklica, ki jih mora neodvisno od zu
nanjih vplivov sprejeti OZS. Skladno z načelom odve
tniške neodvisnosti je treba zagotavljati, da lahko od
vetniki svojo službo v konkretnih primerih opravljajo
brez kakršnihkoli neposrednih zunanjih vplivov, pri
tiskov, groženj ali motenj. Neodvisnost pa v določe
ni meri velja tudi za OZS, pri čemer njena neodvi
snost sluzi predvsem zagotavljanju neodvisnosti po
sameznih odvetnikov.
Drugače kot neodvisnost, ki se nanaša zlasti na posa
meznega odvetnika, se samostojnost nanaša na samo
stojnost odvetniškega poklica v razmerju do organov
državne oblasti. Gre za urejanje vprašanj, ki zadeva
jo položaj odvetnikov in njihove stanovske organiza
cije. Država teh vprašanj ne ureja v celoti na zakon
ski ravni, temveč jih deloma prepušča avtonomnemu
urejanju znotraj odvetniškega poklica. To se med dru
gim izraza v načinu sprejemanja nekaterih predpisov
s področja odvetništva, za katere Zakon o odvetništvu
(ZOdv)1 zaradi varovanja javnega interesa predpisuje
sodelovanje med OZS in državnimi organi.

2. Plačilo odvetniških storitev
Kot izhaja iz obravnavanega sklepa, je bilo v razpravi
v Državnem svetu večkrat poudarjeno, da je za oprav
ljanje odvetniškega poklica bistveno tudi plačilo, ki od
vetnikom omogoča samostojno in neodvisno delo.
V zvezi s tem vlada navaja, da način vrednotenja, obra
čunavanje in plačilo odvetniških storitev in izdatkov, ki
so jih stranke oziroma naročniki storitev dolžni plača
ti odvetnikom oziroma odvetniškim družbam za izvr
šene pravne storitve, določa Odvetniška tarifa (OT).2
Sprejema jo OZS po predhodnem soglasju ministra,
pristojnega za pravosodje, o spremembi vrednosti toč
ke, ki je sestavni del OT, pa odloča upravni odbor OZS
s sklepom, h kateremu daje soglasje minister; pristo
jen za pravosodje.

Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – odl. US, 24/01, 54/08, 35/09, 97/14, 8/16 – odl. US in 46/16.
Uradni list RS, št. 2/15.
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Veljavna OT je rezultat dolgotrajnih pogajanj med
OZS in Ministrstvom za pravosodje. Rezultat poga
janj je bil v tem, da je OZS julija 2014 predlog sedanje
OT z vrednostjo odvetniške točke 0,459 evra sama pri
pravila in posredovala ministru za pravosodje v soglas
je. Sedanja OT je stopila v veljavo 10. januarja 2015,
s tem da je OZS še istega leta ministru za pravosod
je podala predlog za podajo soglasja k dvigu vredno
sti odvetniške točke na 0,61 evra. Ker minister soglas
ja k povišanju odvetniške točke še ni mogel podati, je
OZS februarja 2016 pri Upravnem sodišču vložila tož
bo zoper Republiko Slovenijo. Upravno sodišče je av
gusta 2017 tožbo OZS zavrglo iz razloga, ker izpod
bijani akt ministra za pravosodje o nepodaji soglasja
k povišanju odvetniške točke ni akt, ki bi se lahko iz
podbijal v upravnem sporu, temveč gre za akt, ki te
melji na politični diskreciji, podeljeni z zakonskim po
oblastilom. Trenutno v tej zadevi teče pritožbeni po
stopek pred Vrhovnim sodiščem.
Ministrstvo za pravosodje se primarno strinja s stali
ščem pravnega sodišča, da izpodbijani akt ne more biti
predmet upravnega spora, dalje pa meni, da ministro
va vloga v postopku spreminjanja vrednosti odvetni
ške točke tudi v primeru izpolnjenih pogojev iz druge
ga odstavka 13. člena OT3 presega zgolj vlogo formal
nega potrjevalca sklepa upravnega odbora OZS. Tako
kot upravni odbor OZS v primeru izpolnitve objektiv
nih kriterijev iz drugega odstavka 13. člena OT ni za
vezan k spremembi višine odvetniške točke, tudi mi
nister ni zavezan k podaji soglasja. Poleg tega OT ne
določa; za koliko se v primeru izpolnjenih objektiv
nih kriterijev lahko poveča vrednost odvetniške točke,
temveč je višina povišanja prepuščena presoji upravne
ga odbora OZS, minister za pravosodje pa ima pri od
ločitvi, ali bo k povišanju podal soglasje, enako pravi
co presoje glede ustreznosti tega povišanja. Poleg tega,
da preveri izpolnitev objektivnih kriterijev, je ministro
va vloga tudi in predvsem v tem, da pri odločanju o
podaji soglasja upošteva javni interes dostopnosti od
vetniških storitev.
Glede na to, da se odvetništvo opravlja odplačno in
s pridobitnim namenom v konkurenci z drugimi od
vetnik ali gospodarskimi subjekti, je Ustavno sodišče
v svojih dosedanjih odločitvah4 odvetniško službo že
večkrat izrecno povezalo z ustavno določbo glede svo
bodne gospodarske pobude. Vendar pa so pravice tre
tjih oseb in javna korist ali javni interes kriteriji, ki do
voljujejo omejevanje gospodarske svobode. Odvetni
štvo ima velik javni pomen z vidika varovanja pravic,
koristi in interesov strank v pravnih postopkih, temelj
nih človekovih pravic in svoboščin, pa tudi pravilnega
delovanja pravosodja in kakovosti pravne države. Zato
pravno ureditev, organizacijo in delovanje odvetništva
vselej spremlja izrazit javni interes, ki je med drugim
tudi v tem, da morajo biti odvetniške storitve dosto
pne, učinkovite in kakovostne.5
Na podlagi navedenega vlada meni, da veljavni zako
nodajni okvir glede postopka spreminjanja vrednosti
odvetniške točke ustreza tako kriteriju samostojnosti
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in neodvisnosti odvetništva kot tudi potrebi po zuna
njem nadzoru države pri določanju cen odvetniških
storitev.

3. Sodelovanje z OZS kot enim od
deležnikov v pravosodju
Vlada se zaveda, da odvetniki opravljajo svoje stori
tve na različnih pravnih področjih, zato v zakonodaj
ni proces prinašajo množico različnih znanj in izku
šenj, ki lahko pomagajo oblikovati različne alternati
ve in boljše rešitve.
V skladu s tem se Ministrstvo za pravosodje trudi od
vetnike čim pogosteje vključevati v proces priprave za
konodaje že v najzgodnejši fazi, vendar pa se posame
zni postopki oblikovanja normativnih rešitev med se
boj močno razlikujejo:
– odvetniki so na primer zelo konstruktivno sodelo
vali v delovni skupini za pripravo novega Zakona o
vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in
o ugotavljanju pripadajočega zemljišča ali pa v de
lovni skupini za prenovo Stvarnopravnega zakonika;
– pri pripravi številnih drugih normativnih sprememb
pa delovne skupine niso oblikovane in sodelovanje
posameznih gradnikov pravosodja poteka le v okvi
ru strokovnega usklajevanja predloga predpisa ozi
roma je v posameznih primerih organizirana stro
kovna razprava v obliki predavanja, okrogle mize ali
strokovnega srečanja (na primer pri Zakonu o prav
dnem postopku, Zakonu o državnem odvetništvu,
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije ali
Zakonu o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih);
– pri večini zakonskih predlogov je OZS vključena
vsaj v strokovno usklajevanje (tako na primer v za
dnjem letu pri pripravi predloga novele Zakona o
sodelovanju v kazenskih zadevah z državami čla
nicami Evropske unije, predloga novele Zakona o
izvršbi in zavarovanju, predloga novele Zakona o
dedovanju, predloga Zakona o kolektivnih tožbah,
osnutka novega zakona s področja pravniškega dr
žavnega izpita ipd.).
Tudi v prihodnje bodo odvetniki v čim večji meri
vključeni v postopke priprave normativnih sprememb
slovenskega pravnega reda.
Glede ostalih oblik sodelovanja z OZS pa je treba po
jasniti, da večkrat letno potekajo sestanki med Mini
strstvom za pravosodje in OZS, na katerih so obrav
navane aktualne teme, ki se ne nanašajo zgolj na obli
kovanje novih normativnih rešitev, temveč se dotika
jo vprašanj, ki nastajajo pri opravljanju odvetniškega
poklica v praksi. Tako je na začetku letošnjega leta po
tekal sestanek, na katerem je bila obravnavana večina
aktualnih odprtih vprašanj z OZS, aprila letos je po
tekal sestanek glede dohodninske obravnave nudenja
pro bona pravne pomoči odvetnikov, maja je bila na
posebnem sestanku obravnavana problematika objav
obveznih razlag in pojasnil o uporabi Odvetniške ta
rife v Uradnem listu RS, na začetku decembra 2017 je

3

Vrednost točke se spreminja lede na rast življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Statistični urad RS, ali glede na rast plac sodnikov. Sprememba
vrednosti točke je možna v primeru, ko rast življenjskih potrebščin ali rast plač sodnikov v času od uveljavitve zadnjega zvišanja preseže 10 odstotkov.
Na primer odločba st. U-1-212/03 z dne 24. novembra 2005.
5
Tako na primer Ustavno sodišče v odločbi št. U-1-9/98 z dne 22. januarja 1998.
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bil sklican sestanek v zvezi s problematiko spisov v za
devah, kjer odvetniki izvajajo obrambo po uradni dol
žnosti ali brezplačno pravno pomoč.
Tovrstno sodelovanje se bo prav tako nadaljevalo tudi
v prihodnje.

4. Priprava sprememb Zakona o
odvetništvu
Obravnavani sklep na več mestih izpostavlja potrebo
po spremembah zakonodaje na področju odvetništva
v smeri večje samostojnosti in neodvisnosti odvetni
štva. Vlada meni, da je Zakon o odvetništvu kot sis
temski zakon, ki ureja obravnavano področje, s tega vi
dika ustrezen in ne potrebuje večjih sprememb v tej
smeri.
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Pač pa je OZS že v začetku leta 2015 napovedala, da
bo v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Ljub
ljani pripravila celovit osnutek prenovljenega zakona
o odvetništvu, vanj pa bi nato Ministrstvo za pravo
sodje vključilo morebitne dodatne zakonodajne reši
tve. Osnutka novega zakona OZS do zdaj se ni pre
dložila.

5. Drugo
Glede ostalih ugotovitev, stališč, pripomb, opozoril
in predlogov, ki so navedeni v obravnavanem sklepu
in niso posebej omenjeni v tem odzivu, pa Vlada
pojasnjuje, da jih bo pristojno ministrstvo temeljiteje
obravnavalo ob pripravi normativnih sprememb
s posameznega področja ter v postopek oblikovanja
novih rešitev ustrezno vključilo tudi OZS.

Načelno mnenje Komisije za etiko in
integriteto
Št. Su Ek 18/2017-11 z dne 4. januarja 2018
Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu RS je na podlagi 49. člena Zakona o sodnem svetu
(ZSSve) v zvezi s predlogom Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) z dne 16. oktobra 2017 na 15. seji
6. decembra 2017 sprejela načelno mnenje:
Javno izražanje sodnika v prispevku z naslovom »Državni uradnik in njegova neodtujljiva pravica do
lastnega tempa«, objavljenem v časniku Dnevnik – Objektiv 7. oktobra 2017 ni bilo v nasprotju s sod
niško etiko.

Obrazložitev
Predmet konkretnega načelnega mnenja je etična pre
soja sodnikovega zunajsodnega javnega izražanja na
temo prava in delovanja sodne veje oblasti. Komisi
ja za etiko in integriteto (komisija) je že v komentar
ju Kodeksa sodniške etike (kodeks) postavila smerni
ce za tovrstne zunajsodne aktivnosti sodnikov1 in jih
nato konkretizirala v zvezi s primerom javnega izraža
nja sodnika v časniku Dnevnik – Objektiv z dne 27.
februarja 2016 in v časniku Delo – Sobotna priloga
z dne 6. avgusta 2016.2
S strani OZS je bilo v presojo predloženo izražanje
sodnika v prispevku z naslovom »Državni uradnik
in njegova neodtujljiva pravica do lastnega tempa«,
objavljenem v časniku Dnevnik – Objektiv z dne 7.
oktobra 2017. 0ZS meni, da je sodnik z neprimer
nim, neresničnim in žaljivim izražanjem v navede
nem članku grobo kršil načela kodeksa in s tem ru
šil ugled pravosodja. V članku naj bi javno oblatil
odvetništvo, s tem ko je navajal neresnične, pavšal
ne in slabšalne trditve ter nasprotovanje odvetnikov
1
2
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predlogu novele Zakona o kazenskem postopku
(ZKP-N) prikazal kot preračunljivo dejanje. OZS na
sprotuje sodnikovim stališčem v spornem članku, da
naj bi predlagana sprememba kazenskega procesne
ga zakona skrajšala kazenske postopke in s tem po
segla v zaslužke odvetnikov, in navaja, da bi imela
predlagana sprememba ravno nasprotni učinek, saj
bi se zaradi ukinitve faze preiskave povečalo števi
lo glavnih obravnav, ki so 4-krat višje ovrednotene
kot odvetniška opravila v fazi preiskave. Nasprotuje
tudi sodnikovi trditvi, da naj bi noveli ZKP-N na
sprotovali le uradniki, ki jih skrbi pravica do lastnega
tempa, in odvetniki, ki jih skrbi za lasten zaslužek,
ter navaja, da je navedenemu predlogu nasprotova
la vsa strokovna javnost (profesorji vseh treh prav
nih fakultet, specialisti kazenskega prava iz vrst od
vetnikov, tožilcev, policije in sodnikov ter zakono
dajno-pravna služba državnega zbora).
Sodnik v svojem odgovoru (podanem pisno in ustno
na seji komisije) navaja, da je predlog OZS pavšalen
odziv na njegov prispevek, ki ne upošteva konteksta

Glej zlasti komentar III. načela kodeksa, točke 17–30.
Glej načelno mnenje, sprejeto na 9. seji 29. novembra 2016: <http://www.sodni- svet.si/nm_kei_javno-izrazanje-sodnika-v-intervjujih/>.
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širše javne debate o predlagani spremembi ZKP-N in
ki ima namen t. i. chilling effecta na javno razpravo
o zadevi javnega pomena. Pojasnjuje, da je pred
nastopom sodniške službe dve leti vodil direktorat
za zakonodajo in bil odgovorna oseba za pripravo
gradiva novele ZKP-N. Ko je postal sodnik, je glede
navedene novele dobil povabilo za sodelovanje v javni
razpravi. Sam je štel to kot svojo dolžnost, glede na
to, da je aktivno sodeloval pri pripravi tega predloga.
V spornem članku je skušal pojasniti kontekst
predlagane novele in se odzvati na neresnične in
tendenciozne trditve nasprotnikov sprememb, ki so
vztrajno ponavljali, da so proti predlaganim rešitvam
vsi ključni deležniki, kar ni bilo res. Odločilen za njegov
odziv v spornem članku je bil prispevek dnevnika
Večer z naslovom »Vračamo se v inkvizitorni srednji
vek«3 pa tudi članek v reviji Odvetnik z naslovom »Z
omejevanjem pravice do učinkovite obrambe do več
kazenskih obsodb«4 ter posplošene izjave nekaterih
vidnih odvetnikov na spletnih omrežjih.
V članku je bil resda oster do nasprotnikov predloga,
vendar po njegovi oceni ne pristranski, ne populističen
in ne tendenciozen. Zanika tudi, da bi v članku navajal
vrsto neresničnih dejstev in slabšalnih trditev o različnih
akterjih v pravosodju. Sklicuje se na to, da mu sodniška
etika narekuje pokončno držo, kar pomeni tudi, da se
oglasi, ko ve, da bi njegovo znanje in izkušnje lahko
pripomogli k temu, da se stanje v pravosodju izboljša.
S trditvijo, da bo novela ZKP-N posegla v število
odvetniških točk za posamezen kazenski postopek,
je v članku skušal pojasniti, da bi se z odpravo
podvajanja procesnih opravil (kar naj bi ukinitev
faze preiskave prinesla) odpravilo tudi podvajanje
tarifiranja postopkovnih opravil s strani odvetnikov
zagovornikov. Statistika dokazuje, da so sedaj odvetniki
prek Odvetniške tarife spodbujeni, da vlagajo v veliki
večini neutemeljene ugovore. Poleg tega odvetništvo
ni zadovoljno z odločitvijo Upravnega sodišča RS, ki
je zavrnilo njihovo pobudo glede zvišanja vrednosti
odvetniške točke. Na podlagi navedenega je v članku
izrazil svoje mnenje oziroma dvom o tem, ali je resnični
razlog odvetniškega nasprotovanja noveli ZKP-N skrb
za branjenje socialno šibkejšega sloja.
Ko je v članku govoril o »trumpizmih« nasprotnikov
novele ZKP-N, je imel v mislih trditve, ki so bile
izrečene in povzete med drugim v članku dnevnika
Večer z naslovom »Vračamo se v inkvizitorni srednji
vek«.5 Ko je zapisal »da meni, da je negativna
publiciteta glede ZKP-N bolj posledica mešanice
prevelikih egov, običajnih lobističnih prijemov in
deloma tudi nespretnosti pravosodnega ministra
v razbijanju PR-spina brezskrupuloznih nasprotnikov,
ki lažnivo prikazujejo, da naj bi bili proti predlaganim
rešitvam vsi ključni deležniki«, je izhajal iz javnosti
znanih nesoglasij med pravosodnim ministrom in
ministrico za notranje zadeve o tej noveli; iz »last
minute« novinarskih prispevkov, katerih namen ni bilo
poročati, temveč vplivati na poslance; iz nespretnosti
ministra za pravosodje v PR-ju, o čemer se je prepričal
na podlagi lastnih izkušenj; in na podlagi tega, da so
3
4
5
6
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sporno rešitev podprli tako predsednik Vrhovnega
sodišč RS kot tudi Varuhinja človekovih pravic in
generalni državni tožilec, kar zanika trditev OZS, da
naj bi bili vsi strokovni deležniki proti predlagani
rešitvi.
Iz vsebine članka, objavljenega v Dnevniku – Objek
tiv z dne 7. oktobra 2017 izhaja:
– da se sodnik v njem oglasa v dvojni vlogi – kot
eden izmed snovalcev novele ZKP-N in hkrati kot
sodnik;
– v članku skuša s sklicevanjem na mednarodno pri
merljive in preizkušene rešitve pojasniti cilje predla
gane novele, ki naj bi bili v pospešitvi kazenskega
postopka, in ne v omejevanju pravic obdolžencev,
kot se ji je očitalo;
– kritičen je do predolgega postopanja »državnih ura
dnikov« v sodnih postopkih in ob tern slikovito
pojasni, da se s predlaganimi spremembami skuša
poseči v »pravico uradnikov (policije, tožilstva in
sodišča) do lastnega tempa«, na drugi strani pa prek
skrajševanja postopkov tudi v število točk v stro
škovnikih odvetnikov, ki zagovarjajo obdolžence
v kazenski postopkih in ki jim očita, da so proti
predlagani noveli, ker se bojijo, da bodo zaradi tega
manj plačani;
– argumente nasprotnikov novele – nekatere narav
nost žaljive in absurdne – označi kot »trumpizme«,
prek katerih projicirajo svoje potlačene občutke ne
lagodja;
– zapiše tudi, da je po njegovem mnenju negativna
publiciteta okrog ZKP-N bolj posledica mešanice
prevelikih egov, običajnih lobističnih prijemov in
deloma tudi nespretnosti pravosodnega ministrstva
v razbijanju PR-spina brezskrupuloznih nasprotni
kov, ki lažnivo prikazujejo, da naj bi bili proti reši
tvam vsi ključni deležniki. Med njimi so tudi odve
tniki – predvsem so glasni tisti, ki se specializirajo
za branjenje socialno šibkejšega sloja.
Osrednje vprašanje konkretnega primera ni morebi
tna kolizija sodnikovega javnega izražanja z načeloma
nepristranskosti in neodvisnosti (II. in III. načelo ko
deksa), kot je bilo v primeru, obravnavanem v načel
nem mnenju z dne 29. novembra 2016, temveč skla
dnost sodnikovega pisanja z zahtevo po vzdrževanju
neoporečnih in spoštljivih odnosov z odvetniki, ki so
kot del pravosodja udeleženi v sodnih postopkih (IX.
načelo kodeksa), in posledično tudi z zahtevo po va
rovanju ugleda sodstva (X. načelo kodeksa).
»V vseh njegovih odnosih (z udeleženci postopka,
novinarji, sodnimi uradniki, odvetniki in drugimi pravnik,
uslužbenci sodišča, kolegi, strokovnjaki pravosodnega
sistema itd.) mora biti sodnik vljuden, intelektualno
posten in odprt. Sodstvo (znotraj njega pa sodniki)
mora vzdrževati konstruktivne delovne odnose ne samo
z institucijami in javnimi organi, vključenimi v vodenje
in upravljanje sodišč, temveč tudi z vsemi strokovnjaki,
katerih naloge so povezane z delom sodnikov. Sodnik
mora biti pri izražanju v javnosti zadržan. Pri izražanju
mora biti umirjen, ne preoster.«6

<https://www.vecer.com/vracamo-se-v-inkvizitorni-srednji-vek-6318526>.
Jelenič Novak, M.: Z omejevanjem pravice do učinkovite obrambe do več kazenskih obsodb, Odvetnik, št. 4 (82) – jesen 2017, str. 3.
<https://www.vecer.com/vracamo-se-v-inkvizitorni-srednji-vek-6318526>.
Tako komentar kodeksa – 24. –30. točka komentarja III. načela kodeksa; 5. –8. točka komentarja IX. Načela kodeksa in komentar X. načela kodeksa.
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Sodni svet RS

Ni dvoma, kar priznava v svojem odgovoru tudi ime
novani sodnik sam, da je bil v spornem članku oster do
nasprotnikov predlagane novele ZKP-N. Na prvi po
gled so izjave (trumpizmi brezskrupuloznih nasprotnikov, žaljivi na ravni zdrave kmečke pameti ...) in poda
ne vrednostne sodbe (odvetniki nasprotujejo spremembam iz preračunljivih razlogov), ki so očitno povzroči
le določeno mero razburjenja pri enem od delov pra
vosodja (tj. odvetništva), v nasprotju s smernicami ko
mentarja, izpostavljenimi v predhodnem odstavku. So
dniki naj bi se taksnemu načinu v svojem izražanju
v načelu izogibali.
Z vidika etične presoje, ki mora upoštevati celotno vre
dnostno podstat demokratične družbe, pa je vendar
le treba pretehtati skupek vseh okoliščin, ki spremlja
jo posamezni primer, med njimi tudi kontekst, v ka
terem je določeno izražanje uporabljeno.
Kot je komisija zapisala v načelnem mnenju z dne 29.
novembra 2016, je pri presoji o tem, ali je sodnik s svo
jim izražanjem kršil etične postulate sodniške službe,
pomembna tudi narava problema, o katerem se so
dnik izraza. Če gre za vprašanje, ki je za javnost po
membno, razprava o njem uživa visoko stopnjo varstva
po 10. členu Evropske konvencije o človekovih pravi
cah, kot poudarja Evropsko sodišče za človekove pra
vice (ESČP),7 zato mora biti v takem primeru ome
jevanje pravice izražanja podvrženo poudarjeno skrb
nemu tehtanju. Za kakršnokoli omejevanje te pravice
(pa čeprav le na ravni poklicne etike) mora obstajati
posebej utemeljen razlog z vidika javnega interesa ali,
kot poudarja ESČP v svojih odločbah, razlog, ki upra
vičuje omejevanje svobode govora, mora biti tudi gle
de sodnikov zelo močan. Omejevanje pravice sodni
kov do svobode izražanja je zato opravičljivo le takrat
in v obsegu, ko je to nujno za demokratično družbo.8
ESČP se opozarja, da omejevanje svobode govora so
dnikom ne sme imeti zastrašujočega efekta (chilling effect) glede javnih debat o učinkovitosti in pravilnem
delovanju sodstva.
Sporni članek je bil objavljen v fazi sprejemanja no
vih zakonskih rešitev enega od temeljnih procesnih
predpisov – ZKP. Te bi pomembno posegle v dosedanjo
ureditev kazenskega postopka, tudi na področju ustavne
pravice do obrambe v kazenskem postopku (29. člen
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Ustave RS). Šlo je torej za zadevo, ki je bila nedvomno
v velikem javnem interesu in glede katere je bil javni
diskurz pomemben. Na to kažejo tudi odzivi različnih
deležnikov tega diskurza.9 Razprava o pomembnih
vidikih delovanja demokratične družbe mora biti
aktivna, kritična in dinamična, če želimo, da se v družbi
uveljavijo premišljene, tehtne in ustrezne rešitve. V taki
razpravi je zato treba do določene mere tolerirati – tudi
kritiko, ki je lahko za nekoga nesprejemljiva, šokantna
ali moteča.
Že iz povedanega izhaja, da se zahteva po kritičnosti
javne razprave o zadevah javnega pomena povezuje
z drugim merilom, ki ga je treba upoštevati pri presoji
sodnikovega ravnanja. Poleg konteksta, v okviru
katerega so dane, je pomembno, ali je sporne izjave
izzvalo predhodno ravnanje oseb(e), na katero ali
katere se te izjave nanašajo.10
Sporni članek je kot celota prispeval h kritični javni
razpravi o predvidenih spremembah ZKP. V zvezi
z njimi je imel sodnik, ki je bil pred izvolitvijo
odgovorna oseba za pripravo gradiva novele ZKP-N,
pomembno vlogo. V članku izražena kritična drža, ki se
nanaša na policijo, sodstvo, tožilstvo in odvetništvo, je
podana kot obramba zoper številne očitke nasprotnikov
predlaganih rešitev, med katerimi so bili tudi odvetniki.
Izjave, pa čeprav ostre, provokativne, tudi cinične,
podane kot odgovor na očitke, niso neetične, če jih
bralec še vedno razume kot kritiko ravnanja ali stališč,
ne pa kot napad na del pravosodja, njegovo sramotitev,
ponižanje, prezir in zasmehovanje, kajti v tem primeru
avtorju sploh ne bi šlo več za vplivanje na razpravo
v zadevah javnega pomena.
Izhajajoč iz pomena pravice do svobode izražanja
in ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega
primera, komisija na podlagi smernic za sodnikovo
zunajsodno izražanje ocenjuje, da sodnik z javnim
izražanjem v omenjenem članku ni presegel
polja etično sprejemljivega in zato tudi ni ravnal
neskladno z načeli kodeksa.

mag. Nina Betetto
predsednica Komisije za etiko in integriteto

7

Glej primer Baka proti Hungary, 23. junij 2016, v katerem je ESČP nazorno povzelo glavna načela svobode sodnikov do izražanja, ki so se izoblikovala v njegovi
judikaturi.
Baka proti Hungary, 23. junij 2016.
9
Nekaj odzivov:
– Klemenčič uvaja inkvizicijski zakon o kazenskem postopku, podoben tistemu iz leta 1984. Ugledni profesorji so ga opozarjali, a jih je povsem preslišal (<http://
nova24tv.si/slovenija/klemencic-uvaja-inkvizicijski-zakon-o-kazenskem-postopku-podoben-tistemu-iz-leta-1948-ugledni-profesorji-so-ga-opozarjali-a-jih-je-povsem
-preslisal/>);
– Jančar, M.: Prihaja novela ZKP-N, (daleč) na obzorju pa se kaže ZKP-I (<https://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Kolumna.aspx?Id=177349>);
– Sprejeta novela zakona o kazenskem postopku (<https://www.vecer.com/sprejeta-novela-zakona-o-kazenskem-postopku-6312424>);
– Odvetnik, št. 2 (80) – Posebna številka, april 2017 (<http://www.odv-zb.si/upload/revija/ODVETNIK%20st%2080%20-%20posebna%20st.%202017.pdf>).
10
   Glej na primer odločbo Ustavnega sodišča RS U-I-226/95 z dne 8. julija 1999, Up-2940/07 z dne 5. februarja 2009.
8
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Nezlomljiva moč volje
dr. Sara Ahlin Doljak,
odvetnica v Logatcu in predavateljica na Evropski pravni fakulteti
in Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju
Sara Ahlin Doljak je leta 1999 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in leta 2001 začela z
delom v odvetništvu kot pripravnica in odvetniška kandidatka. Od leta 2007 je samostojna odvetnica s
pisarno v Logatcu.
Na mariborski PF je leta 2008 uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Tožba manjšine delničarjev
kot korekcija neaktivnosti oziroma nekorektnosti organov družbe v angloameriškem in kontinentalnem
sistemu (njen mentor je bil dr. Šime Ivanjko, komentor pa dr. Marijan Kocbek).
V študijskem letu 2008/2009 je bila habilitirana za asistentko na Evropski pravni fakulteti, v študijskem
letu 2013/2014 pa za višjo predavateljico. Tako že deseto leto sodeluje pri izvajanju vaj, predavanj, izpitov
in seminarskih nalog pri predmetih Gospodarsko pravo in Mednarodno zasebno pravo.
Od junija 2017 je habilitirana za docentko na Evropski pravni fakulteti za področje civilnega in gospodarskega prava. V študijskem letu 2017/2018 pa je bila imenovana za nosilko treh predmetov na drugi
stopnji bolonjskega študija: Pravo gospodarskih družb, Civilno procesno pravo – izbrane teme in Arbitražno pravo.
Junija 2012 je pridobila tudi naziv mediatorja. Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) pa ji je podelila naziv
specialistke za gospodarsko pravo, civilno pravo in pravo socialne varnosti.
Redno sodeluje tudi v vseh strokovnih oblikah izobraževanja in na pomembnih konferencah. V študijskem letu 2003/2004 se je strokovno izpopolnjevala v Bostonu v ZDA. V strokovni periodiki je objavila
članke v Pravni praksi in v European Journal of Business and Social Sciences (EJBSS).
Sara Ahlin Doljak je leta 2016 doktorirala pod mentorstvom prof. dr. Mitje Novaka na Evropski pravni
fakulteti.
Vse te izjemne dosežke je kolegica Sara dosegla kljub napredujoči zahrbtni bolezni, ki bi večini ljudi
odvzela vsako voljo do boja in polnega življenja. Je zgled nezlomljive moči volje in je lahko vzor ne le
vsakemu odvetniku, temveč tudi vsakemu posamezniku nasploh.
To dokazujejo tudi številni članki o naši pogumni kolegici in intervjuji, zato ni presenečenje, da so
njeno izjemno življenjsko zgodbo slišali tudi v tujini. Italijanski odvetniki so o njej napisali zanimiv
članek z naslovom »Sara: sem odvetnica, ki ne morem govoriti, a še vedno zastopam stranke«.*
Mirno lahko rečemo, da je Sara kot svetla luč v temnih časih.
Zbolela si za multiplo sklerozo (MS), kronično
avtoimuno vnetno boleznijo, ki prizadene osrednje
živčevje. Kakšni so znaki bolezni in kdaj so se pri
tebi prvič pojavili?
Prvi znaki bolezni so se kazali že v gimnazijskih
letih, a so težave z odvajanjem vode in šibkost mišic
prepisovali utrujenosti zaradi aktivnega treniranja
smučanja. Treniranje smučanja sem morala v drugem
letniku srednje šole opustiti. Po epizodah mišične
nemoči so se te vračale in najhuje je bilo konec leta
2010, ko si nisem več zapomnila imen ljudi in mi je
desna noga začela zaostajati, prav tako nisem zmogla
pisati, svinčnik mi je padal iz roke. Pri smučanju sem v
levem zavoju velikokrat padla, med rekreativnim tekom
sem se spotikala. Obiskala sem nevrologa, ki je aprila
2011 postavil diagnozo MS. Vse simptome sem sprva
pripisovala izgorelosti na delovnem mestu in skrbi za
družino z dvema majhnima otrokoma. Od leta 2007
sem namreč samostojna odvetnica s pisarno v Logatcu.
Na spletu sem prebral, da ima bolezen faze po
slabšanja in faze izboljšanja ter trditev, da se je
*
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treba zoper njo bojevati tudi s posebno prehrano.
Kakšne so tvoje izkušnje?
Oblik MS je več, sprva se je pri meni začelo z recidivno
remitentno obliko, ko je bolezen potekala v zagonih,
med katerimi je prihajalo do novih deficitov oziroma
poslabšanja obstoječih. Med zagoni je bilo stanje
stabilno, a je stopnja invalidnosti napredovala. Žal
je bolezen pri meni prešla v sekundarno progresivno
obliko. Do poslabšanj prihaja tudi med zagoni. Za to
obliko bolezni, ki jo imam, ni zdravil, ki bi zaustavljala
napredovanje bolezni. Poskusila sem več posebnih diet,
brezglutensko in paleolitsko dieto, a žal izboljšanja ni
bilo. Za dvig energije jemljem podporne vitamine D
in B12 ter magnezij. Prehrana ne pomaga, pomaga pa
spremenjen način življenja in njegovega dojemanja.
Kaj točno imaš v mislih?
Ko sem zbolela, nisem potrebovala – in tudi danes
ne potrebujem – »soljenja pameti«, trepljanja po
ramenu in sočutnih pogledov v smislu »saj bo boljše«,
radovednih vprašanj, temveč nekoga, ki ga ni strah,
ki pomaga nositi križ bolezni, ki mu lahko iskreno

<www.avvocatirandogurrieri.it/La-sclerosi-multipla-non-e-la-fine-Sara-Sono-un-avvocato-difendo-anche-senza-parlare.htm>.
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zaupam in se resnično zanesem nanj. Ko človek zboli,
se zave svoje minljivosti. Različni ljudje me zasipajo
s številnimi nasveti in informacijami, redki pa vidijo
mojo prizadetost, zaradi katere včasih težko ločim zrno
od plev. Življenje je postalo drugačno. Začetek je bil
težak, nisem vedela, kaj vse bom sploh še lahko počela.
Bolezen veliko vzame. Nikoli si nisem predstavljala, da
lahko človeka tako ohromi, ga priklene na posteljo, mu

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

ne dovoli niti toliko, da bi lahko sam poskrbel zase, da
ne bi bil odvisen od pomoči drugih.
Živela sem oboje. Biti neodvisna je bilo v času pred
boleznijo nekaj samoumevnega, samostojna hoja nekaj
samoumevnega. Zdaj štejem korake, ki jih naredim. Že
pet let imam poleg svojih nog še bergle in voziček. Brez
njih si brezskrbnega koraka, ki je bil pred boleznijo
tako samoumeven, ne predstavljam.
Mnoge bolnike ta bolezen zlomi, tebe ni. Odločila
si se, da živiš naprej tako kot pred diagnozo, oprav
ljaš poklic odvetnice in si docentka na Evropski
pravni fakulteti v Novi Gorici. V času bolezni si
celo doktorirala iz prava socialne varnosti.
Dosegla sem vrh uspeha v izobrazbi. V očeh prijateljev
je moje življenje uspeh. Sebe pa vidim drugače. Zakaj?
Ker izobrazba govori le o tem, kaj delam, nič pa o
tem, kdo sem. Ne rečem, da pot izobraževanja ne
daje trenutkov zadovoljstva, vem pa, da me to ne bo
nujno tudi nagradilo s trajajočo srečo. Trajajoča sreča
je preprosto živeti. Biti to, kar sem: ljubeča, hvaležna,
pripravljena pomagati in opazovalka lastnih misli.
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Vedno bolj odkrivam in se zavedam, da je materialnost
zgolj dejstvo življenja, na katerega sem se navadila.
Spoznavam tudi, da so vsa priznanja in materialnost, ki
jo imam v posesti, postali nepomembni pred obličjem
bolezni. Zavedati sem se začela, kaj zares šteje:
medčloveški odnosi in koliko ljubezni sem vložila v
vsa srečevanja, delo, vzgojo otrok. Hiše in avtomobilov
prestižnih znamk, ki sem jih pridobila v življenju, ne
morem nesti s sabo v bolniško posteljo. Kar lahko
imam ta hip, je moja naravnanost do življenja. Vsak dan
se odločim, da dan začnem z dobro voljo. To je pravo
bogastvo, ki me spremlja in mi daje moč in utrjuje
pot za naprej.
Trenutno zaradi spazma glasilk ne moreš govoriti.
Zaradi motenj požiranja sem bila 22. junija 2017
sprejeta na nevrološko kliniko in ob vstavljanju na
zogastrične sonde se je zgodilo v hipu: spazem gla
silk in dihalna stiska. V sekundi me je iztrgalo iz ru
tine vsakdanjega življenja in me soočilo z razmerami,
ki so moje dotedanje razumevanje življenja in smr
ti povsem postavile na glavo. Nisem vedela, kaj bo z
menoj. Ali bom preživela? Med to izkušnjo sem razu
mela stvari in doživela ljubezen in mir, kot ju še niko
li prej nisem izkusila. Počutila sem se varno, prežeta
z ljubeznijo. Glavo sem imela prazno brez misli, no
benega vprašanja, ničesar. Bilo je le čutenje, občute
nje in čisto bivanje. Nobenih strahov, skrbi, ničesar,
kar bi me kakorkoli držalo ujeto. Tiste dni na oddel
ku za intenzivno nego sem vse opustila, povsem sem
se prepustila. Kaj pa naj bi sploh še obdržala? Od
por do bolezni in bolečine se je sprostil in izničil. Po
številnih letih iskanja sem spoznala Sebe. Ljubezni je
v izobilju in je na voljo, izvira iz srca in nič od zu
naj je ne more nadomestiti. Poslabšanje bolezni mi
je omogočilo napredek. Pred tem sem se redko ozi
rala na svarilna znamenja telesa in pogosto presliša
la klic na pomoč svoje duše. Hvaležna sem, da sem
našla stik s samo seboj, modrost srca in brezpogojno
ljubezen. Vse spremembe, ki so izšle iz tega, so po
dobne novemu rojstvu.
Ko sem bila avgusta lani na rehabilitaciji v URI
Soča, sva z zdravnikom fiziatrom iskala način, ki bi
mi povrnil govor. Logopedinja se je spomnila na
napravo Tobii, ki je na trgu manj kot leto dni. In
izkazalo se je, da je ta naprava zame vzgon za delo in
delovanje. Za krajša sporočila pa uporabljam tablico
piši-briši. Domači me razumejo že z mimiko rok in
s pogledom.
V študijskem letu 2017/2018 sem postala nosilka treh
novih predmetov na magistrskem študiju prava in vse
predavam z računalniškim komunikatorjem Tobii. Ta
govori besedilo, ki ga tipkam sproti ali pa ga vnaprej
pripravim.
Kako so stranke in študentje sprejeli tvojo bolezen?
Zaradi MS nisem izgubila strank in nisem prenehala
s poučevanjem na fakulteti. Zavedam se, da je težko
gledati odvetnico na vozičku in brez glasu. Čeprav
moje oči in pravni zapisi vpijejo: »Še vedno sem Jaz.
Tu sem!«
Ena od značilnosti mojega delovanja – odvetništva
in poučevanja na fakulteti – je tudi »univerzalna do
stopnost«. Tako se mi že dolgo ne zdi nič posebne
ga, da med bolniško odsotnostjo dobivam sporoči
la strank in študentov, da jih zanima, kdaj bo sodna
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obravnava, nekdo potrebuje listine iz spisa, spet dru
gi pomoč, kako se lotiti seminarske naloge ...
Naj zaupam izkušnjo prvega predavanja v letošnjem
januarju. Z električnim skuterjem sem se negotovo
pripeljala v predavalnico, kjer pa sem zagledala na
smejane študente, zato sem v trenutku začutila, da sem
na pravem mestu. Pripravila sem Tobii, ki je prebral, kdo
sem in kaj poučujem. Ključ do uspešnega predavanja
je bilo deljenje izkušenj med mano in študenti, ki
smo jih skupaj uspešno
povezovali v tematiko
predavanega predmeta.
Tako rada bi jim sicer s
svojim glasom povedala
svoje občutke … Ob
raz
lagi praktičnega pri
mera sem razkrila, da
bistvo spora iz naslova
motenja posesti ni
bilo zapisano v tožbi
in odgovoru na tožbo,
temveč v bolečem po
gledu tožnika na soseda,
kako skupaj s sinom
obrezujeta sadno drevje.
Študentje so imeli solzne
oči. Razkrivala sem jim,
da pravo niso le pravno
relevantna dejstva, da
pravo seže prek listin
v sodnih spisih. Za li
stinami stojijo zgodbe
ljudi, zato je smiselno in
nujno nekatere primere
reševati v postopku
mediacije.
Tega, da bi bilo komu
odveč biti na predavanjih,
ni bilo opaziti, saj so bili
Stopniščno dvigalo na Okrožnem sodišču v Kopru.
vsi močno osredotočeni
in zadovoljni, da so bili aktivni sogovorniki na pre
davanjih. Tudi brez glasu je mogoče predavati. Študentje
pa so tak način podajanja snovi dobro sprejeli.
S svojimi mislimi, občutki in invalidnostjo tako nisem
ostala sama, čeprav je nekaj znancev in prijateljev
odšlo, nekatere prijateljske vezi pa so se poglobile.
Okrog sebe nisem sezidala zidu. V novih okoliščinah
se dobro znajdem.
Ko sem te spremljal na obravnavo na gospodar
skem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, sem
videl, da sta sodnica in nasprotni odvetnik povsem
brez težav sprejela tvojo komunikacijo prek raču
nalniškega komunikatorja in tablice piši-briši. Je
povsod tako?
Ko sem prvič stopila v sodno dvorano na Okrajnem
sodišču na Vrhniki oktobra lani, sem dobila potrditev,
da lahko delujem tudi na tak način. Do zdaj sem bila
na tak način na obravnavah v Ljubljani, Grosuplju,
Črnomlju, Kopru, Vrhniki in povsod doživela pozitivne
odzive. Nihče ni zavrnil takega načina zastopanja.
Stranke pa vedno vnaprej vprašam, ali se strinjajo s
takim načinom zastopanja, in do danes mi nobena
ni rekla, da tega ne želi. Po vstopu v sodno dvorano
sodnika vedno vprašam, ali dovoli zastopanje na način
zapisovanja. Do zdaj me še nihče ni zavrnil.
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Ali imaš v pisarni kakšno pomoč? Kako se voziš
do sodišč?
S strankami se za termin srečanja dogovorim prek
sms-sporočil ali e-pošte. Največ dela postorim od
doma. Za naročene stranke me mama ali prijatelji
peljejo do pisarne. V pisarni govorim s Tobiijem in
tablicami piši-briši. V pisarni sem imela ves čas pomoč
kolega odvetnika, ki je žal konec januarja prenehal z
opravljanjem odvetniškega poklica. Nekaj zadev zdaj
rešujem s substitucijami, a bom morala poiskati novo
delovno pomoč v pisarni. Na sodišča me vozijo stranke
ali pa moji domači. Od junija lani ne zmorem več voziti
avtomobila, čeprav je prilagojen za upravljanje z rokami.
Videl sem tudi, da dostop za invalide v sodni stavbi
na Tavčarjevi v Ljubljani ni ravno prijazen. Kako je
na drugih sodiščih?
Dostop do sodišč je za invalide slabo urejen. V
stavbo Okrožnega sodišča v Ljubljani na Tavčarjevi
lahko vstopim, a so prva ovira do dvigala stopnice.
Varnostniki me že poznajo in mi nesejo voziček, a
to ni njihovo delo. Ko se pripeljem v nadstropje, so
ovira do razpravne dvorane spet stopnice. V stavbo
Delovnega in socialnega sodišča na Resljevi ne morem
več vstopati in tudi dvigalo je preozko za invalidski
voziček. Prav tako ne morem več vstopati v stavbo
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Okrajnega sodišča
v Grosupljem, Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici in
Okrajnega sodišča v Ajdovščini. Naj pohvalim Okrožno
sodišče v Kopru, ki ima od konca preteklega leta
stopniščno dvigalo, in to me pelje v prvo nadstropje.
V višja nadstropja pa se peljem z običajnim dvigalom.
Kot pacientka in znanstvenica si dobesedno na la
stni koži spoznala naš zdravstveni podsistem in
našo socialno državo. Kakšne so tvoje ugotovitve?
Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji ima gotovo
veliko pozitivnih lastnosti in se lahko s svojimi razvoj
nimi dosežki primerja z drugimi evropskimi sistemi.
V zadnjih letih se je celoten sistem premalo prilagajal
spremenjenim okoliščinam, zato se je znašel v zaviral
nem položaju, iz katerega pa vodi kar nekaj izhodov.
Javno zdravstvo ni tržna dejavnost in ni stvar ponudbe
in povpraševanja oziroma tržnih cen zdravstvenih stori

Računalniški komunikator Tobbi.

tev. Menim, da tržnega tekmovanja med javnim in za
sebnim zdravstvom ne smemo dopustiti in da ju je tre
ba strogo ločiti. To je edina pot, da se javno zdravstvo
organizira kot učinkovit in uspešen sistem, ki po nače
lu solidarnosti vsem državljanom zagotavlja enake pra
vice do zdravstvenega varstva, kar je cilj, ki je v Usta
vi natančno določen. Potrebna bi bila zakonska raz
mejitev javnega in tržnega zdravstva. Dodaten denar
za zmanjševanje čakalnih vrst v zasebnem sektorju le
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povečuje stroške v javnem zdravstvu. To pomeni, da
dodatna sredstva brez sistemskih organizacijskih ukre
pov negativno vplivajo na uspešnost javnega zdravstva.
Nujne so tudi spremembe za večjo poslovno učinkovi
tost in konkurenčnost javnega zdravstva ter spremem
be na področju financiranja javnih zdravstvenih stori
tev. Vse naštete spremembe bi lahko bistveno izboljša
le slovenski zdravstveni sistem. Pomembneje je dobiti
pravilen odgovor na vprašanje »kaj« kot na vprašanje
»kdaj«. Če se bo sedanja pobuda za zdravstveno re
formo omejila na vprašanja zavarovalnega kritja, ne da
bi se resno posvetila nadzoru stroškov in koordinaciji
zdravstvene oskrbe, nas bo »kriza« v zdravstvu pesti
la tudi v prihodnjih letih.

Zima 2018: s smučanja v Folgarii (Italija).

Sama lahko zatrdim, da sem bila v zadnjih sedmih
letih deležna odlične zdravstvene oskrbe v UKC
Ljubljana in URI Soča. Zdravniki mi pomagajo z
najboljšo zdravstveno oskrbo, podpornimi zdravili
in pripomočki, da sem kljub invalidnosti še vedno
aktivna kot odvetnica in predavateljica. Dostopnost do
zdravljenja in rehabilitacije poteka ažurno in v koraku
s svetovnimi trendi na področju zdravljenja MS.
Pred boleznijo si se veliko ukvarjala z različnimi
športi, v mladosti si trenirala smučanje. Ali se je
v tvoji situaciji možno ukvarjati s kakšno športno
dejavnostjo?
Tudi z MS si lahko aktiven. Do lani sem plavala. V
letu 2014 sem na rehabilitaciji v Topolšici vsak dan
preplavala sto dolžin, v jeseni 2017 nobene več. Lani
sem zmagala na državnem tekmovanju absolutno v
ženski kategoriji na 25 metrov kravl in na 50 metrov
prosto, čeprav tekmujem v kategoriji invalidskih
vozičkov. Smučam še, a drugače, sede z inštruktorjem.
Letos sicer brez uporabe rok, le tako, da sedim in
občutim hitrost in škripanje snega. Ob petkih sem
rekreativno igrala odbojko, zdaj sem blagajnik društva
in vsake toliko punce obiščem in udarim servis z
vozička. Upam, da bom to spet kmalu naredila …
Večina odvetnikov obožuje kavo. Kaj je lepše kot
po opravljeni obravnavi s stranko ali kolegom
spiti dober kapučino? Ker imaš gastrostomo in
traheostomo (odprtino v sapniku), je to zate
verjetno komplicirano?
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Še vedno spijem en macchiato na dan. In kolegi ter
stranke nimajo predsodkov glede tega, da si kavo
vbrizgam z brizgo po cevki v želodec. Klepetamo tako,
da zapisujem sproti in pokažem tekst.
O svojih občutenjih, razmišljanjih – tudi intimnih
– v zvezi z boleznijo pišeš blog in objavljaš na druž
benem obrežju Facebook. Kaj želiš sporočiti lju
dem?
Po enajstih letih samostojnega odvetništva sem prišla
do spoznanja, kaj zares šteje: »Biti, in ne imeti.« Zaradi
tega spoznanja se je moj način življenja spremenil in z
življenjem sem postala zadovoljna. Na začetku kariere
so bila moja prizadevanja usmerjena le v »imeti« in
nikoli ni bilo dovolj. Hotela sem več.
Kakšno brezplodno početje!?
Ves čas v stanju »imeti« sem globoko
v sebi čutila, da sem se pustila ujeti v
zanko, ki me je vedno bolj utesnjevala,
a iz nje nisem znala oditi. Danes na
primer v Slovenj Gradec, jutri v
Maribor in nazaj grede še skok v Kranj
na predavanja, dvakrat v tednu v Novo
Gorico ... Vse poti prek točke Dovolj.
Ko se je moj korak začel ustavljati,
ko na dolge razdalje nisem več
zmogla voziti avtomobila, so v hipu
umrle sanje o »imeti«, tiste nerealne.
Zdaj imam pred seboj odnose, ki jih
želim negovati. Pozorna sem na to,
kakšne lepe obraze in barve glasu
imajo ljudje. Koliko lepih majhnih
trenutkov mi ponuja življenje, brez
katerih sem živela, ko sem se utapljala
v nepomembnih stvareh. Pa da ne bo pomote, »imeti«
ni nekaj slabega, negativnega, saj vendarle ni ideal živeti
v revščini. Imetja si lahko tudi vesel in zanj hvaležen in
ga lahko delimo med seboj. »Imeti« postane nevarno
takrat, ko je pomembnejše od družine, sorodnikov,
prijateljev, odnosov. Pomembno je zavedanje, da je to,
kar imaš, relativno in da lahko v trenutku vse izgubiš.
Ostanejo pa vse tiste vezi, ki so se spletle iz srečanj.
Pri življenju z boleznijo si pomagaš z vero, ki ti je
na neki način osmislila trpljenje, ki ga moraš pre
našati. Imaš kakšen nasvet za bolnika, ki ni veren in
se mu zdita trpljenje in bolečina nesmiselna?
V septembru 2017 po prvem izhodu iz bolnišnične
oskrbe sem bila polna zagona, navdušenja, motivaci
je. V decembru 2017 sem ob poslabšanju zdravstvene
ga stanja za hip obupala. Moji cilji pa so obviseli viso
ko nad oblaki. Bili so »moji cilji«, kar se je odražalo
v mojem razpoloženju, v odnosih do domačih in pri
jateljev, še najbolj pa do moža. Preplavilo me je raz
očaranje, misel, da mi ne bo uspelo. Zbudile so me
besede nevrologinje med hospitalizacijo v decembru:
»Sara, z zdravili ne bomo dovolj uspešni, potrebno je
vaše sodelovanje. Ne sme vam zmanjkati poguma za
boj.« Spet sem se obrnila k sebi in si priznala, da moj
načrt ni najboljši zame.
Svetujem lahko le to, da naj vsak v sebi poišče moč in
prosi za pomoč bližnje. Gre torej za tri stvari: ne boj
se, moč je v tebi, in naj te ne bo sram prositi za pomoč.
Andrej Razdrih
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Kjer so močna čustva, je težko
Janez Starman,
koprski odvetnik, ki spore že vrsto let rešuje tudi z mediacijami,
in podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije1
Janez Starman (1971) v odvetniški pisarni v Kopru nadaljuje družinsko tradicijo. Pove, da se je rodil v
odvetniško družino, v kateri so bili vsi že pred rojstvom malo pravniki in odvetniki. Oče Danijel Starman je zapustil ugledno odvetniško pisarno. Skupaj z odvetnikom Gregorjem Velkaverhom sta jo še
nadgradila, tako da je zdaj med večjimi in boljšimi v tem delu Slovenije. »Dal mi je predvsem to, da v
vsaki stvari, ki jo prevzameš kot odvetnik, poskušaš najti nekaj dobrega, da ne delaš zaradi dela, da
ne škodiš, da poskušaš stvar razumeti in jo rešiti, da je ne vlečeš in sediš na obravnavah v neskončnost,
samo zato, ker je to naše delo,« o drobcu tega, kar mu je poleg pristnega domoljubja zapustil oče.
Že vrsto let sodeluje tudi v postopkih mediacij, lani je kot mediator skupaj z drugimi akterji v primeru
Šilih po skoraj 24 letih zgodbo pripeljal do epiloga, s katerim tudi starša pokojnega Gregorja zdaj
lahko živita naprej. Prepričan je, da ima mediacija veliko prihodnost in kot mediator širi prepričanje,
da moramo sami prevzeti odgovornost za stvari, ki so nam pomembne.
Slovenci veljamo za pravdarski narod, a smo v teh pa ugotoviš, da zadeva le nima toliko soli, kot si mislil.
prazničnih dneh vsi bolj spravljivi. Kako nam lah Tudi to je način, da se pogovorimo o stvareh, o katerih
ko mediacijske tehnike pomagajo v vsakdanjem se nočemo pogovarjati ali se je težko pogovarjati. Ali
življenju, v družini, med številnimi obveznostmi pa nas je strah, kakšen bo odziv, ker smo polni čustev.
in željami?
Veščine, ki se jih nauči mediator, niso neka čarovni O čem pa se je bilo težko pogovarjati v primeru Ši
ja. To je učenje in izobraževanje, tako kot vsaka stvar. lih, ki se je po 23 letih pred letom dni z mediaci
Mediator je lahko dober, če je vešč mediacijskih teh jo uspešno končal?
nik, če se nenehno izobražuje in ima ustrezen pristop Primer Šilih je bil poseben že zaradi prisotnosti zelo
do stvari. Glede družine, najstnikov, je že to, da se na močnih čustev. Družina Šilih skoraj ni imela časa ža
učiš ločiti osebe od njihovih ravnanj, najboljša vešči lovati za izgubo svojega otroka, ker se je takoj po smr
na v mediaciji. Če je najstnik nespoštljiv, zadirčen ali ti Gregorja začela ukvarjati z ugotavljanjem, kaj se je
nemogoč do staršev, mu lahko poveš, da je še vedno zares zgodilo. Družina in posameznik, ki nima časa
dober fant ali dobra punca, da sploh ni vprašanje rad iti skozi proces žalovanja, tvega, da bo tudi sam po
ali ne rad, ampak da je nje
stal na nek način njegova žr
govo ravnanje nesprejemlji
tev in da bo izgubil pravi pri
vo. V trenutku, ko ljudje spo
  Torej, v kakšni državi živimo, da je stop in koncept. Opravljeno
znamo, da smo eno mi, drugo
je bilo veliko dela, veliko za
bil po 23 letih primer Šilih praktično upanja, ki sta ga zakonca Ši
pa so naša ravnanja, in da želi
mo spremembo ravnanj, smo na začetku, kot prvi dan po tem, ko lih, pa tudi Republika Slove
naredili veliko. In to na veli so sprožili civilni postopek.  
nija in vsi udeleženi, naloži
ko področjih, tudi na podro
li mediaciji, da po 23 letih še
čju politike ali še na kakšnem
vedno daš možnost tej isti dr
drugem. Z mediacijami imam že 15 let izkušenj in ne žavi, s katero se 23 let ne uspeš na noben način niti po
kaj sem jih prenesel tudi v družino. Verjetno si kdo od govoriti niti v njej pravno priti do zaključka. Ni bilo več
mojih otrok, tudi moja žena, misli, da je to do dolo vprašanje zmagovalcev in poražencev, šlo je za vpraša
čene mere manipulacija, ampak nimam občutka, da bi nje, ali je dopustno, da po skoraj 24 letih ne prideš do
zaradi tega bilo pri nas kaj manj topline ali pristnosti. epiloga nekega dogodka. Torej, v kakšni državi živimo,
da je bil po 23 letih primer Šilih praktično na začetku,
Zakaj manipulacija?
kot prvi dan po tem, ko so sprožili civilni postopek. To
V mediaciji so določene tehnike, ki pripeljejo do tega, je bilo najtežje za udeležence, predvsem družino Šilih,
da človeka spomniš, kaj mu je pomembno in kaj ne, bilo je težko tudi za državo, ki je morala pokazati po
ga na nek način zmanipuliraš v navednicah, da gre iz gum, da se je izvršna veja oblasti, ministrstvo za pra
svojega okvira, da se zamisli, ali je to, pri čemer vztra vosodje, sploh spustilo v reševanje odprtega spora, ki
ja, res to, kar je v njegovem interesu. V tem pozitivnem ga rešuje druga veja oblasti. Nakazal se je nov način
smislu je to manipulacija. Včasih samo na glas poveš, reševanja v primerih, kjer so prisotne morebitne napa
kako si slišal to, kar ti je nekdo povedal, pa se tisti za ke zdravnikov, kjer imamo žrtve, izgubo življenja, kjer
misli in reče: ne, ne, jaz tega nisem tako mislil. Torej so zadeve lahko res tragične. Ta drugačen način je bolj
že razmišlja o tem, kaj je bilo. Verjetno je že vsak kdaj primeren kot sodni postopki, kjer, kot vemo, lahko že
doživel, da se samemu sebi zdiš zelo pameten, razumen zamuda roka onemogoči, da bi prišli do vsebinske re
in učen, ko to nekdo drug pove ali ko to na glas poveš, šitve oziroma pravilne odločitve.
1
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V preteklosti se skorajda ni govorilo o zdravniških
napakah, zdaj je videti, da se stvari spreminjajo. Na
sodiščih je več takšnih primerov in sodniki odloča
jo tudi v prid bolnikom.
Svet se spreminja in Slovenija z njim. Pojasnjevalna dol
žnost, torej dolžnost vseh, ki delamo z ljudmi in jim
na nek način svetujemo ali zastopamo njihove intere
se ali pa posegamo v njihove dobrine, bodisi odvetni

Predavanje za
odvetnike o
vlogi odvetnika
v mediacijskem
postopku.

ki, zdravniki, do neke mere tudi učitelji, je postala po
membna. Pojasnjevalna dolžnost pomeni, da moraš lju
dem neumorno razlagati, kaj jih čaka, če se lotijo do
ločenega posega. Na primer, če bomo odstranili dolo
čen organ, ima to določene posledice. Največ konflik
tov na tem področju je po moje prav zaradi pomanj
kanja občutka tudi na strani zdravnikov, da je to po
membno. Vprašanje zdravniških napak in dejstvo, da
so tudi zdravniki zmotljivi, kar pa ne pomeni, da niso
potrebni in da ne delajo dobro, je nekaj, na kar se mo
ramo tudi pravniki in ves sistem navaditi. V primeru
Šilih je bila Republika Slovenija obsojena ravno zato,
ker ni premogla nepristranskega sistema, sistemske re
šitve, da vsaj eden od zdravnikov, ki so bili postavljeni
kot izvedenci v tej zadevi, ne bi bil povezan s katerim
od zdravnikom, ki je bil bodisi udeležen v zdravljenju
bodisi je že predhodno presojal, ali je bila storjena na
paka. To je prililo dodatno nezaupanje v celoten primer.
V mediaciji se nismo več ukvarjali s tem, kdo je kriv,
ali je prišlo do napake, kakšna napaka je bila, kdo je
odgovoren zanjo, ampak smo se omejili na tiste stva
ri, ki lahko po 24 letih še pomagajo. To je bilo soču
tje, opravičilo, priznanje, da je bila Gregorjeva smrt ne
pojasnjena. In to je bila cena, ki sta jo morala Šiliho
va in vsa družina Šilih plačati. Sprijazniti se, da si iz
gubil otroka in da ne boš nikdar vedel, ali je ta izgu
ba imela kakšnega odgovornega ali ne. Tu je mediaci
ja zagotovo pomagala.
Ima ta mediacija tudi nek širši pomen?
Eden od dogovorov, ki je bil tudi del mediacije, je za
veza Republike Slovenije, da bo v skladu z odločitvi
jo Evropskega sodišča za človekove pravice vzpostavi
la sistem ugotavljanja ali reševanja morebitnih zdrav
niških napak z zagotavljanjem nepristranskega izve
denca, sistema, da do takšnih primerov, kot je bil pri
mer Šilih, ne bi prišlo. Po mojih informacijah se na
tem dela.
Kako ste se znašli v tem primeru?
Preden sem se odločil za sprejem vloge mediatorja,
sem opravil razgovor z vsemi udeleženimi, z gospo in
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gospodom Šilih, z njunim odvetnikom Francijem Ma
tozom, z odvetnikom bolnišnice Slovenj Gradec An
drejem Kacem, z ministrom za pravosodje in usluž
benci ministrstva, in šele, ko sem videl, kakšna so nji
hova pričakovanja in želje v okviru mediacije, sem se
odločil, da nalogo sprejmem. Če bi njihova pričako
vanja presegala možnost mediacije, tega ne bi sprejel.
Mediacija ne rešuje odnosov, ne spreminja ljudi, medi
acija se omeji na pravne spore. Ko pa pravni spor reši
mo, morda na drugačen način, kot bi ga na sodišču ali
praviloma na drugačen način, ker gledamo iz drugega
zornega kota, obstaja velika verjetnost, da se bodo lju
dje boljše razumeli. To ni terapija, to ni psihoterapija.
Ko mediatorji zaznamo, da v nekem odnosu ni vpra
šanje prava, ampak da je vprašanje drugih, če lahko
tako rečem bolnih razmerij, potem je treba povedati,
da to ni za mediacijo.
Kaj je bilo najtežje?
Ko smo se lotili primera Šilih, je bilo zelo veliko ener
gije in pripravljenosti, da pridemo do uspešnega za
ključka. Pohvaliti moram oba odvetnika. V mediaciji
imajo odvetniki popolnoma drugačno vlogo. V medi
aciji so pomočniki mediatorjev, so tisti, ki imajo bolj
zaupno razmerje s svojo stranko, kot ga ima mediator.
Vmes so bili tudi zapleti, v vsaki mediaciji pride do za
stojev. V konkretni zadevi je vlada skoraj padla. Če bi
vlada padla zaradi zdravstvene reforme, če se prav spo
mnim, potem bi tudi sposobnost države nadaljevati s
to mediacijo splahnela. To je bila okoliščina, na kate
ro niti približno nismo mogli vplivati, niti je predvi
deti. Vključiti je bilo treba tudi državno pravobranil
stvo, zdaj državno odvetništvo. Državno pravobranil
stvo je tisto, ki je v imenu Republike Slovenije pod
pisalo poravnavo, ki smo jo sklenili. Tudi njih moram
pohvaliti, tudi oni so razumeli, da delamo nekaj širše
ga, nekaj boljšega, nekaj drugačnega.
To je bil zagotovo eden težjih primerov, ki sem jih kot
mediator vodil. Največje zadoščenje pa je bilo, da je
gospa Šilih letos privolila, da je svojo zgodbo skupaj z
mano delila tudi z drugimi, in da je predelala vseh teh
23 let slabih misli in občutkov, tudi občutkov prevare.
Je trdna ženska in neverjetno vztrajna. Ta vztrajnost je
pripeljala do tega, da je prišla do zaključka, s katerim
lahko normalno živi.
Ta primer je eden redkih, o katerih se je javno go
vorilo. Ali tudi zato v javnosti ni občutka, da bi se
mediacija uveljavila kot alternativen način reševa
nja sporov?
O mediaciji se po moji oceni premalo govori, tudi o
njenih pozitivnih učinkih. Zakaj? Ker je mediacija do
določene mere težja kot je vložitev tožbe in pravdanje.
Pravdanje pomeni, da vložiš tožbo in rečeš, naj sodnik
odloči o nečem, o čemer se nisem mogel dogovoriti z
nasprotno stranjo. In na nek način ne prevzameš od
govornosti. Zato je mediacija nekoliko problematična
v tem smislu, da je marsikdo ne mara. Tudi nekateri
odvetniki mislijo, da je to zanikanje in odžiranje naše
ga dela. S tem se ne strinjam. Mislim, da je to dodana
vrednost našega dela. Nihče nam ne bo vzel osnovne
ga kruha in osnovnega dela.
Niso vse zadeve za mediacijo oziroma se jih z njo ne
da rešiti. Statistični podatki o uspešnosti mediacij ob
stajajo, veliko jih je. Nanašajo se samo na tiste medi
acije, ki se izvajajo v okviru sodišč, tako imenovane
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sodišču pridružene mediacije. Ko je nek postopek že
na sodišču, sodišče najprej ponudi mediacijo. O ti
stih, ki se izvajajo mimo sodišč, ni veliko podatkov. Se
pa tudi na tem področju stvari spreminjajo na boljše.
Ugotavljam, da je vse več ljudi, ki se obrne na media
torje – odvetnike ali koga drugega, ki se s tem ukvar
ja – in poskušajo, preden se obrnejo na sodišče, iz
črpati te možnosti.
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bo zadovoljila nobene strani. Pogosto se obe ali več
strani pritožijo na isto sodbo. Nihče ni zadovoljen, ker
se v okviru zakona nismo mogli dotakniti pomembnih
vprašanj, tistega, kar je ljudem dejansko pomembno. To
pa je tisto, kar mediacija omogoča, da se pogovorimo o
drugih stvareh, da morda celo združimo več postopkov,
ki jih sicer sodišče ne bi moglo združiti in jih rešujemo
v paketu.

Kakšni spori se rešujejo z mediacijami?
Kje kot odvetnik in mediator vidite največje težave
Z mediacijo se večinoma rešujejo manjši, medsosedski našega pravosodnega sistema?
spori, pa tudi težji, recimo družinski spori, ko gre za Kot odvetnik pravno državo razumem kot servis.
dogovore o delitvi premoženja, o dodelitvi otrok, Gre sicer za eno najpomembnejših vrednot vsake dr
stikov ... To so spori, ki so v mediaciji bistveno lažje žave. Odvetnik uporablja vzvode pravne države, da
rešljivi že zato, ker je mediacija zaupen, tajen postopek. ščiti interese svojih strank, predvsem na področju
človekovih pravic. Odvetnik
Pri njem ni novinarjev, ni
je neodvisen od države rav
javnosti. Tam se vzpostavi
  Odvetnik ne sme biti lačen, ne no zato, da lahko res ne
vzdušje, v katerem stranke
ne smejo imeti strahu, da bi sme biti nekdo, ki mora na nek način pristransko in neodvisno za
ščiti svojo stranko. To državi
to, kar bi povedale, nekdo
uporabil proti njim. V sodnih barantati za svoje delo. Odvetniška ni vedno všeč, kar je pravilno.
dvoranah govorimo predvsem tarifa ni zato, da bi ščitila odvetnike. Zato imamo razne vzvode, na
odvetniki, sodniki, tožilci, Odvetniška tarifa je namenjena temu, kakšen način neodvisnost od
vetništva vzpostaviti v okviru
stranke pa so praviloma tiho,
pravne države. Me
nim, da
ker lahko kaj narobe povejo, da daje ugled našemu poklicu.  
smo verjetno pri kadrovanju
kar ni skladno s konceptom,
ki smo si ga pravniki zamislili. V mediaciji pa vprašam nosilcev funkcij pomembnih gradnikov pravne države
ljudi, v čem je problem, povejte, kako živite, povejte naredili nekaj napak. Ne uspemo iti prek tega, da ni
pomembno, čigav je nekdo, pomembno bi moralo biti,
mi, kaj je za vas pomembno.
Ljudje so praviloma presenečeni, ker jih nihče, niti da je v interesu vseh nas, da ta sistem deluje. Mislim, da
lastni odvetnik, tega pogosto ne vpraša. Odvetniki, se morajo stvari izboljšati. Nekatere se že izboljšujejo,
pravniki, smo usmerjeni v to, da takoj potegnemo sodniki se že zavedajo, ne vsi, kaj je njihova vloga.
iz neke zgodbe samo tiste stvari, ki so relevantne, Sodnik si od zjutraj, ko vstaneš, do večera, ko greš spat,
nekomu pa to sploh ni relevantno, ampak so mu še ponoči moraš sanjati kot sodnik. To je po mojem
relevantne popolnoma druge stvari. Morda mu je mnenju pravi sodnik, zgled, vzor.
odnos s sosedom pomembnejši od tega, kje stoji
mejnik, pet centimetrov levo ali desno. Po moje je Pred časom ste rekli, da bi moral odvetnik stranki,
treba dati ljudem možnost, da povedo. Ni nujno, da pa ne le njej, včasih znati reči ne. Kaj ste hoteli s
tem povedati?
uspe, ampak vsaj imeti morajo to možnost.
To sem rekel v Državnem svetu RS, ko smo imeli
posvet o stanju in prihodnosti odvetništva. S tem
Kateri primeri so najtežji?
Tam, kjer so močna čustva, tam je težko. Ko so prisotna sem imel v mislih predvsem ekonomsko ter s tem
močna čustva, je potrebno ločiti med ravnanji, med povezano moralno in etično neodvisnost. Odvetnik
besedami, osebo kot tako in tem, kar počne. Zelo ne sme biti lačen, ne sme biti nekdo, ki mora na nek
zahtevne so, ko ugotovimo, da je prisotno nasilje. To način barantati za svoje delo. Odvetniška tarifa ni zato,
so stvari, kjer smo zelo občutljivi in takrat prekinemo da bi ščitila odvetnike. Odvetniška tarifa je namenjena
mediacijo. Mediacija, kjer je prisotno nasilje, ne more temu, da daje ugled našemu poklicu. Naša cena je
biti uspešna, ker je nekdo v preveč podrejenem položaju. predpisana, določimo si jo sami, potrdi pa jo država.
V mediaciji zelo pazimo na to, da imajo stranke, ki Potem tukaj ni več vprašanj, koliko popusta mi daš.
so udeležene, enako moč. Tudi delovni spori so zelo Vsa Evropa, ne samo mi, tlači odvetništvo v storitveno
zahtevni. Če ima delavec na drugi strani direktorja, je dejavnost. Pozabljajo, da je odvetništvo več kot
ta premoč, ta neenakost moči, velik faktor za to, na kaj samo to. Je tudi javna služba, ki zagotavlja varovanje
bo nekdo pristal. Zato mediator soglaša z mediacijo človekovih pravic v razmerju do države. Ne moremo
ali pa umakne soglasje. To se mi je že kar nekajkrat biti kot vodoinštalaterji ali drugi obrtniki, pa nimam
zgodilo. Strankam rečem, da to za zdaj še ni zrelo. Zato nič proti njim, saj opravljajo krasno delo. Biti
tudi ne more biti neuspešne mediacije, saj je nikoli ne moramo finančno samostojni ali dovolj plačani, da
zaključimo tako, da nekoga okaramo, da kaj si misli. smo finančno samostojni. Sicer ne moreš biti dovolj
Mediacija se zaključi tako, da se pove, hvala za zaupanje, izobražen, ker si tega ne moreš privoščiti, razen če
očitno ni še zrelo, da bi zadevo rešili sporazumno, niste si res tako discipliniran, da boš hodil na brezplačna
še pripravljeni toliko popustiti, da bi tudi druga stran izobraževanja, pa teh skorajda ni več. Ne moreš biti
niti samozavesten. Človek, ki si ne more doma vsega
to tako dojela in da bi prišli do dogovora.
urediti ali privoščiti vsaj osnovnih stvari, ne more biti
Kakšna je razlika med zmago na sodišču in uspešno samozavesten ali dober sogovornik, ker ga boš takoj
podredil. Ne moreš reči ne.
končano mediacijo?
Gre za popolnoma drugačen koncept. Velikokrat Odvetnik pa mora biti v položaju, da stranki, ki mu
zaznam, da tudi sodnik čuti, da njegova odločitev ne predstavi določen problem, za katerega on meni, da je
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na meji ali pa celo čez mejo zakona, a mu lahko za to določenih primerih misleč, da lahko drugi senat
ponudi zelo dobro plačilo, reče ne. To ne pomeni, da sodnikov nekega drugega sodišča primer drugače
je vse v odvetniški tarifi, je pa to osnova. Odvetniška obravnava in drugače odloči. Celo senati istega sodišča
storitev je absolutno premalo vrednotena. Predvsem v enakih ali podobnih primerih drugače odločijo.
v tistem delu, kjer je plačnik država. Popolnoma Sodnik ne sme biti uradnik. Sodnik je pri nas – čeprav
razumem, da ima država interes urediti to področje, ni več norme, so pa časovni standardi – še vedno
zaprt v sobico s svojimi
ki je financirano iz proračuna,
ampak ne more biti tako,
  Kot mediator širim koncept, da je spisi, tam se trudi, namesto
da bi bral tudi poljudno
da tisti, ki ni financiran iz
proračuna, za isto storitev prevzemanje odgovornosti za stvari, literaturo, poezijo, šel na
dobi dvakrat več.
ki so ti pomembne, bistveno bolj od- izlet, ker to je del širine, da
lahko umestiš odločitve v
Ali se zato včasih zdi, da govorno početje, kot da to prepustiš čas in prostor, v katerem si.
odvetnik v postopku s nekomu, sodniku, sodni veji oblasti, ki Pravo ni prepisovanje, copypaste, pravo je ustvarjalno.
stranko predolgo vztraja v
nekem postopku, pa čeprav nima pojma in niti ne sme imeti pojma In sodniki so tisti, tudi
se zdi izid neizbežen? Ali je o tem, kaj je zate pomembno, ampak odvetniki, ampak predvsem
sodniki, ki ustvarjajo, ki
to morda zaradi neenotne
se mora držati zakonskih pravil.  
iz določenega zakonskega
sodne prakse?
Nedvomno. V Sloveniji smo
določila izpred 20 let
glede neenotne sodne prakse v težavah. V odvetništvu ustvarijo neko odločitev ali pravilo, ki je skladno z
sem začel leta 1996. Prva leta mojega dela v odvetništvu, današnjim blockchain ali bitcoinskim časom. Če niti ne
nekje do leta 1999, sem imel občutek, da so bile stvari veš, kaj je to blockchain ali bitcoin, boš težko umestil
stabilne v tem smislu, da so bila stališča enotna. Nato kakšno odločitev. Opažam, da sodniki hrepenijo in si
se je začelo pod pritiskom sodnih zaostankov v sodstvu želijo imeti tudi ta znanja. Seveda jih določeni imajo,
na veliko zaposlovati, dobili smo leteče sodnike, ki so ker radi te stvari vedo in so v stiku s časom. Ampak
hodili z enega konca države na drugi, razvrednotili ob tej množici dela, ki ga imajo, je prostora in časa še
smo funkcijo sodnika. Sodnik mora biti vrhunski za družine, dodatno izobraževanje, premalo.
intelektualec. Pri nas so premalo plačani. Neenotna
sodna praksa spodbuja odvetnike, da vztrajajo pri Sijan Pretnar
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Maša Kociper

odvetnica v Ljubljani in vodja Mediacijskega centra pri Odvetniški akademiji OZS

Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS
V letu 2017 je zaživel Mediacijski center pri Odvetniški akademiji Odvetniške zbornice Slovenije (OZS).
Prvi mediatorji so bili na listo mediatorjev vpisani junija 2017 in septembra je center prvič pozval odvetnike k odstopanju zadev v mediacijo. Prvi odzivi in rezultati so zelo spodbudni.
V neverjetno hitro spreminjajočem se svetu se po
leg preostalega uveljavljajo tudi novi načini reševa
nja sporov. V zadnjih desetletjih se je na tem po
dročju najbolj uveljavila mediacija kot »alternativ
ni«, dodaten način reševanja sporov in tudi v Slove
niji smo jo odvetniki lepo sprejeli. Do zdaj smo se
z njo srečevali zlasti na slovenskih sodiščih, v okvi
ru sodišču pridruženih programov. V zadnjem času
pa se mediacija vedno bolj uveljavlja tudi na zunaj
sodnem področju in tudi odvetniki smo se v okvi
ru OZS odločili sprejeti izziv ter ponuditi mediaci
jo kot svojo storitev.
Mediacijski center pri Odvetniški akademiji OZS
pomeni dodatno možnost mirnega reševanja
sporov za stranke ter po drugi strani možnost
mediacijskega dela za odvetnike, ki jih to zanima.
Center je zamišljen kot nevtralen posrednik med
sprtima stranema in ponudnik mediacij v sporih
pred in na sodišču, z dolgoročno vizijo, da postane
največji zunajsodni zasebni mediacijski center, ki ga
ponuja kakšna institucija.

V katerih sporih je mediacija mogoča
in kdo jo lahko predlaga?
Mediacija v našem centru je že na podlagi Zakona o
mediacijah v civilnih in gospodarskih zadevah (ZM
CGZ) mogoča:
– v vseh sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, de
lovnih, družinskih in drugih premoženjskopravnih
razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi lahko stranke
prosto razpolagajo,
– tudi v drugih sporih, kadar to ustreza naravi raz
merja, razen če jo zakon izključuje,
– pred in po vložitvi tožbe.
Mediacija je možna po dogovoru med strankami oziro
ma odvetniki, na predlog ene od strank pa lahko me
diacijo eni ali obema strankama ponudi tudi cen
ter. V tem primeru poskuša center pridobiti soglasje
od nasprotne stranke oziroma strank.
Predhoden sporazum strank, da bodo medsebojne
spore, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, re
ševale z mediacijo oziroma z mediacijo pri centru, ni
predpostavka za začetek postopka. Vsekakor pa pre
dlagamo, da odvetniki že v pogodbe s strankami doda
jo medicijsko klavzulo, v kateri se strankam predlaga,
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da spor poskušajo najprej rešiti z mediacijo v našem
centru.

Prioriteta centra so gospodarski in
zahtevnejši civilni spori
Glede na vrsto sporov se želimo v centru usmeriti
predvsem na gospodarske in zahtevnejše civilne spo
re, pa tudi spori iz stečajev so zelo primerni. Pri teh
sporih, še zlasti gospodarskih, je lahko mediacija tudi
bistveno hitrejša in cenejša rešitev, sploh če do nje
pride še pred sodnim postopkom in odpade plačilo ta
kse. Gospodarskim subjektom sta običajno pomemb
na hitrost in zaupnost postopka.
V družinskih zadevah je mediacija na sodiščih brez
plačna, poleg tega je pri teh poravnavah potrebna še
naknadna presoja sodnika, zato center v teh sporih v
večini primerov verjetno ne bo konkurenčen.

Učinek mediacije na zastaralne in
prekluzivne roke (17. člen ZMCGZ)
Zastaranje zahtevka, ki je predmet mediacije, med
trajanjem mediacije ne teče! Če se mediacija konča
brez sporazuma o rešitvi spora, se zastaranje nada
ljuje od trenutka, ko je postopek končan brez spora
zuma o rešitvi spora. Čas, ki je pretekel pred začet
kom mediacije, se všteje v zastaralni rok, ki ga dolo
ča zakon. Če je s posebnim predpisom določen rok
za vložitev tožbe, se ta rok v zvezi z zahtevkom, ki je
predmet mediacije, ne izteče prej kot 15 dni po kon
cu mediacije.

Kako se mediacija začne?
Stranka, ki bo predlagala mediacijo, bo o svojem pre
dlogu po elektronski poti obvestila center in sočasno
sporočila kontakte druge stranke ter kratek opis (vrsto)
spora. Mediacijski center bo strankam poslal v podpis
soglasje za mediacijo in če bo v 15 dneh druga stran
podala soglasje ter soglašala s tarifo in mediatorjem,
bo imenovan mediator, ki bo v 15 dneh razpisal prvo
mediacijsko srečanje.
Velika prednost mediacije pred našim Mediacijskim
centrom je, da si lahko stranke same izberejo
mediatorja!
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Postopek imenovanja mediatorja poteka tako, da
stranke sporazumno izberejo mediatorja z liste medi
atorjev centra, in sicer:
1. da se sporazumno odločijo za enega mediatorja;
2. stranka, ki je podala predlog za mediacijo, predlaga
dva do tri mediatorje, stranka, ki je mediacijo spre
jela, pa izbere med njimi;
3. če sporazumna izbira mediatorja ni mogoča, me
diatorja določi vodja centra glede na vrstni red
mediatorjev z liste mediatorjev centra, izjemoma
in s soglasjem strank pa po lastni presoji glede na
specifičnost zadeve.
Izjemoma – na željo strank ali na predlog vodje cen
tra in s soglasjem strank – je lahko mediator tudi ose
ba, ki ni na listi mediatorjev centra. Mediator lahko
ob soglasju strank izvaja mediacijo tudi skupaj s ko
mediatorjem.
Obveznosti mediatorja pri mediaciji prek 		
centra:
– Prevzeti mediacijo ali sporočiti konflikt interesov (v
3 dneh).
– Delovati hitro in ažurno (ko je obveščen, da mu je
bila dodeljena zadeva, mora v 15 dneh s strankami
uskladiti termin prvega sestanka).
– S strankami podpisati dogovor o mediaciji, ki
med drugim definira tarifo, mediatorja, zaupnost,
najdaljše trajanje …
– Pripraviti osnutek (sodne) poravnave.
– Sodelovati s centrom in posredovati informacije ter
obrazce.

Pavšalni znesek omogoča strankam večjo
predvidljivost glede plačila, saj same vnaprej težko
ocenijo, koliko ur bo potrebnih za rešitev zadeve.
Stranke plačajo stroške dela mediatorja po enakih
delih, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.

Stroške dela mediatorja v skladu s tarifo in njegove po
tne stroške plača stranka neposredno mediatorju, na
podlagi računa, ki ga izstavi mediator. Stranke plača
jo tudi morebitne potne stroške mediatorja. Od vsa
ke dodeljene mediacije, ki jo mediator dobi prek cen
tra, mediator za kritje administrativnih stroškov de
lovanja centra plača 10 odstotkov pavšalnega zneska,
določenega s tarifo.

Mediacijska tarifa
Najpogosteje se uporabljata tarifni številki 1 in 2. Prva
definira tarifo v sporih med fizičnimi osebami (oziro
ma ko je vsaj ena stranka samostojni podjetnik – s.
p.), druga pa v sporih, kjer so stranke pravne osebe.
Tarifna številka 1

Mediacije se praviloma izvajajo na sedežu centra, s so
glasjem vodje centra pa tudi v drugih primernih pro
storih.

Plačilo dela mediatorja v sporih, kjer so stranke fizič
ne osebe ali je vsaj ena stranka s. p.:
– Stranke za mediacijo plačajo pavšalni znesek v višini
400 evrov. Pavšalni znesek zajema do 6 mediacijskih
ur.
– Vsaka nadaljnja začeta ura mediacije se obračuna
50 evrov na uro.
– V primeru uspešno zaključene mediacije se obra
čuna še nagrada za uspeh in pripravo sporazuma v
višini 200 evrov.

Kakšen je zaključek mediacije?

Tarifna številka 2

Mediacija se lahko zaključi s sklenitvijo sporazuma, iz
javo o neuspešni mediaciji ali umikom soglasja. Posto
pek mediacije lahko traja največ 90 dni, s pisnim so
glasjem strank pa se lahko tudi podaljša.

Plačilo delo mediatorja v sporih, kjer so stranke prav
ne osebe (razen s. p.):
– Stranke za mediacijo plačajo pavšalni znesek v višini
600 evrov. Pavšalni znesek zajema do 6 mediacijskih
ur.
– Vsaka nadaljnja začeta ura mediacije se obračuna
80 evrov na uro.
– V primeru uspešno zaključene mediacije se obra
čuna še nagrada za uspeh in pripravo sporazuma v
višini 300 evrov.

V primeru dogovora se lahko stranke sporazumejo,
da se sporazum sestavi v obliki zunajsodne
poravnave, neposredno izvršljivega notarskega
zapisa ali sodne poravnave. Pri podpisovanju sodnih
poravnav bomo sodelovali z okrajnimi sodišči.
Krajevno pristojno okrajno sodišče najpozneje v
sedmih dneh pripravi sodno poravnavo in pisne
odpravke. (Prednost: strankam ni treba osebno na
sodišče.)

Strošek mediacije
Plačilo dela mediatorja določa Mediacijska tarifa Me
diacijskega centra, sprejeta februarja 2017. Plačilo po
tarifi je sestavljeno iz pavšalnega zneska ter nagra
de za uspeh in pripravo sporazuma. Morebitne do
datne ure (nad 6 ur) se obračunajo dodatno, po po
sebni ceni.
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Plačilo mediatorja (pavšalni znesek in nagrada po
tarifni številki 1 ali 2) se poveča:
– v sporih med več strankami – 20 odstotkov za vsako
dodatno stranko s samostojnim zahtevkom,
– v posebej zahtevnih zadevah – kjer je vrednost spor
nega zahtevka oziroma spora definirana oziroma jo
je mogoče definirati in znaša več kot 50.000 evrov,
se poveča za 100 odstotkov.
Za 50 odstotkov se tarifa poveča:
– kadar je izrecno potrebno in zahtevano poznavanje
določenega področja,
– kadar je potrebno znanje in uporaba tujega jezika,
– za rešeno pridruženo zadevo.
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Lista mediatorjev
Pogoji za uvrstitev na listo mediatorjev pri centru
so:
– mediator je vpisan v register odvetnikov ali odve
tniških kandidatov pri OZS,
– ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– je opravil najmanj 40-urno izobraževanje za medi
atorja pri OZS, Okrožnem sodišču v Ljubljani, Mi
nistrstvu za pravosodje ali pri drugem ponudniku,
ki ga potrdi svet Odvetniške akademije OZS,
– je pred začetkom dela opravil vsaj dve samostojni
mediaciji ali vsaj dve observaciji mediacijskega po
stopka pri centru ali pred sodiščem,
– bo letno opravil vsaj 12 ur dodatnega izobraževanja
za mediatorje.

Odvetnik 84 / pomlad 2018

leto ponudi kakovostna nadaljevalna izobraževanja
po konkurenčni oziroma zelo ugodni ceni.

Izzivi, s katerimi se sooča center
• Pridobivanje zadev za mediacije.
• Zagotavljanje kakovosti dela mediatorjev.
• Prepoznavnost in promocija – odvetniki morajo
biti dobro poučeni o delovanju centra, da lahko
možnost mediacije pred centrom primerno pred
stavijo strankam in jih prepričajo, da se odločijo za
mediacijo.
• Prostori in internetna stran.
• Zagotavljanje administrativne podpore.
Za prepoznavnost centra v širši javnosti si bomo
morali prizadevati vsi odvetniki oziroma zlasti tisti,
ki želimo, da center resnično zaživi.

Zavedati se je treba, da obstajajo ljudje, ki bodo v svo
jih sporih vedno želeli odločitev sodišča – bodisi ker
potrebujejo precedens bodisi ker si ne želijo ali pa ne
znajo sami odločati. Vedno več pa je ljudi, ki želijo
sami odločati o zanje življenjsko pomembnih zadevah,
na primer o svojem otroku, odnosu s partnerjem, o
svojem podjetju, poslovnih odločitvah ... Mediacija pa
omogoča vpliv ne zgolj na odločitev, ampak tudi na
proces njenega sprejemanja.
V večini primerov je mediacija še vedno veliko
hitrejša in cenejša, kot je sodno odločanje.
Povprečen spor, ki se v mediaciji rešuje v našem
centru, se reši v dveh mesecih!

Maša Kociper je
Mediacijski center
pri Odvetniški
akademiji OZS
predstavila tudi
ljubljanskim
odvetnikom.

Uvrščanje na listo se bo opravljalo dvakrat letno, spo
mladi in jeseni. Mediacijski center v dogovoru s so
dišči pomaga pri izvajanju observacij in v tej zvezi za
zdaj ni večjih težav.
V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nadaljevalnega iz
obraževanja pa Odvetniška akademija OZS vsako

Najpomembnejše za delovanje centra pa je, da ga kot
koristno dodatno možnost reševanja nekaterih sporov
sprejmemo tudi odvetniki in začnemo odstopati svoje
zadeve v mediacijsko reševanje. Pri tem naj nas vodi med
mediatorji uveljavljeno pravilo: 		
»Ne obstajajo spori, ki niso primerni za mediacijo, obstajajo pa taki ljudje! Vendar bomo take stranke gotovo
znali prepoznati.«

Navodila avtorjem
1. Prispevki naj bodo jedrnati. Obseg naj ne bo večji od 25.000 znakov s presledki in opombami. Za daljše
prispevke se je treba dogovoriti z odgovornim urednikom. Če želi avtor v prispevku objaviti fotografijo, mora
biti prispevek primerno krajši, in sicer za 1.000 znakov s presledki za vsako fotografijo.

navodila avtorjem

2. Fotografija avtorja ob prispevku ni nujna, vendar pa je zaželena. Avtor lahko – če fotografije v uredništvu še
nimamo – pošlje svojo fotografijo v digitalni obliki odgovornemu uredniku po elektronski pošti ali v fizični
obliki na naslov revije Odvetnik (v tem primeru jo skeniramo in vrnemo).

Odvetniška zbornica Slovenije, Pražakova 8, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 / 300 34 20, faks: 01 / 300 34 32,
e-pošta: andrej.razdrih@siol.net
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mag. Zoran Hajtnik
odvetnik v Domžalah

Poročilo o Dnevih odvetniške pravne pomoči
pro bono 2017
Tudi letos smo slovenski odvetniki v okviru Dneva odvetniške pravne pomoči pro bono brezplačno
ponudili svoje storitve socialno šibkim posameznikom. Tokrat smo akcijo izvajali kar teden dni – med
18. in 22. decembrom 2017. Vsak dan smo tako pomagali na območju enega območnega zbora. Med
22. in 29. decembrom 2017 smo v Odvetniški zbornici Slovenije (OZS) ponovili spletno anketo, s katero
smo od odvetnic in odvetnikov pridobili povratne informacije o tem, kakšne so bile izkušnje odvetnikov z letošnjim dnem pro bono.
Na anketo se je odzvalo in si prvo stran spletnega vpra
šalnika ogledalo 133 odvetnikov, dokončno pa jo je iz
polnilo 91 odvetnikov. Ugotavljamo, da je odziv odvetni
kov na povabilo za izpolnitev ankete vsako leto slabši.1
Tudi letos se je večina, kar 93 odstotkov odvetnikov,
ki so na anketo dogovorili, dnevu pro bono tudi pri
družila.
Ali ste sodelovali na dnevih pro bono pravne pomoči?
DA
NE

93 %

7%

Graf 1: Ali ste sodelovali na dnevih pravne pomoči pro bono?
(n = 97)

Velika večina odvetnikov se je odločila za
sodelovanje na dnevu pro bono. V povprečju smo
odvetniki osebno svetovali nekaj več kot štirim
strankam.

Po 14 odvetnikov je svetovalo 1 ali 4 strankam, ne
kaj manj pa 2 ali 3. Po en odvetnik je odgovoril, da je
svetoval 12, 20, 25, 30 in 45 strankam. Malo verjetno
je, da so vsi ti odgovori pravilni, ker je povprečen po
svet trajal približno pol ure in bi tako odvetnik fizič
no v enem dnevu težko svetoval več kot 20 strankam,
kar je ekstremno veliko. Verjetno so to odgovori večjih
odvetniških pisarn in veljajo za celotno pisarno, ne pa
za osebno svetovanje respondenta, zato si ne upamo
trditi, da je povprečno število osebnih svetovanj toč
no. Gotovo pa drži, da je v povprečju odvetnik oseb
no svetoval približno 4 strankam. Zanimivo je, da kar
7 odvetnikov ni izvedlo osebnega svetovanja, pač pa
so svetovali na druge, sodobnejše načine.
Q4

Kolegi, ki pri dnevu pro bono niso sodelovali, so za
to navedli naslednje razloge: eden ni utegnil, podob
no kot lani pa so tudi navedli, da že sicer delujejo pro
bono. En odvetnik je povedal, da ne sodeluje v akci
ji iz protesta zaradi ignorantskega odnosa države do
odvetnikov. Zanimivo je, da nihče ni odklonil sodelo
vanja iz razloga, ker akcije ne podpira. Nihče od njih
tudi ni napovedal, da se bo akcije udeležil naslednje
leto: eden se ne bo, dva pa še ne vesta. V večjih pisar
nah se odvetniki odločajo, da kot predstavniki pisarne
le določeni med njimi sodelujejo v akciji.
Ugotavljamo, da je v vseh minulih letih zelo malo od
vetnikov, ki v akciji sicer niso sodelovali, pa so potem
svoje mnenje o aktivnosti pro bono podali z odgovo
ri na spletni vprašalnik. To pomeni, da so podatki, ki
so na ta način dobljeni, nezanesljivi in ne predstavlja
jo nujno reprezentativnih stališč večine odvetnikov, ki
niso sodelovali.

Veljavni

Koliko stankam ste v okviru akcije osebno svetovali?
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativno
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12
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Graf 4: Koliko strankam ste na dnevu osebno svetovali? (n = 85)

1

Upad števila izpolnjenih anket v zadnjih treh letih:
–– 2015 – 231 v celoti izpolnjenih vprašalnikov,
–– 2016 – 190 v celoti izpolnjenih vprašalnikov,
–– 2017 – 91 v celoti izpolnjenih vprašalnikov.
–– Če podatek primerjamo še s porastom števila odvetnikov v Sloveniji, ugotovimo, da je v relativnem smislu (glede na število populacije, to je vseh odvetnikov) upad še večji.
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Modernim časom navkljub je osebno svetovanje (s
povprečno štirimi strankami) še vedno prevladujoča
oblika komuniciranja, kar nas – odvetnike iz prakse –
ne bi smelo presenetiti. Odvetniki so strankam sveto
vali tudi po telefonu – povprečje števila takih sveto
vanj oziroma strank je 2,5, kar je občutno več kot lani
(povprečje je bilo 1,4). Strankam smo svetovali tudi
po elektronski pošti – povprečje števila takih svetovanj
oziroma strank je 1,3 in ta oblika svetovanja je že tre
tje leto zapored v porastu. Večina, torej več kot polo
vica strank, se je pri odvetnikih predhodno naročila –
povprečje števila takih strank je kar 2,4.
Koliko strank se je predhodno naročilo?
Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni
0
18
19 %
21 %
1
19
20 %
22 %
2
13
13 %
15 %
3
15
15 %
18 %
4
7
7%
8%
5
7
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8%
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8
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2%
20
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Iz katerih pravnih področij je bilo največ vprašanj? (n = 85)
0%

Kumulativno
1%
4%
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11 %
30 %
49 %
52 %
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80 %
85 %
92 %
94 %
95 %
99 %
100 %

Graf 5: Koliko časa ste v povprečju porabili za eno svetovanje?
(n = 84)

Odvetniki so največ svetovali v zvezi s klasičnim civil
nopravnim področjem – največ vprašanj je bilo pove
zanih s področjem obligacijskega, družinskega, stvar
nega, dednega in delovnega prava. Struktura pravne
ga svetovanja po področjih je že vsa leta zelo podob
na. Pomoč pa so nudili tudi na socialnem, upravnem,
kazenskem, izvršilnem, celo gospodarskem2 in prekr
škovnem področju.
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V povprečju smo odvetniki tudi letos potrebovali ne
kaj manj kot pol ure za svetovanje posamezni stranki,
in sicer 27 minut.

2

5%

Obligacijsko pravo

Q7

Koliko časa ste porabili v povprečju za eno svetovanje?
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Kazensko pravo
Izvršilno pravo
Gospodarsko pravo
Prekrški

S katerih pravnih področij je bilo največ vprašanj?
Frekvenca Odstotek
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Graf 6: Število vprašanj v zvezi s posameznimi pravnimi področji
(n = 85)

Kolegi so tudi letos lahko na koncu ankete navedli svo
je predloge, pobude ali kritike.
Še vedno imamo odvetniki pogosto občutek, da po
pomoč ne pridejo samo socialno šibki, torej tisti, ki
jim je namenjena.

Nekateri pričakujejo konkretna opravila (vloge), dru
gi pa pridejo samo na pogovor, brez namere, da bi od
vetniške storitve tudi uporabili. Stranke naj se v pri
hodnje opozori, naj pridejo na posvet pripravljene, z
dokumentacijo.
Več odvetnikov ponovno izpostavlja neprimernost
termina (datuma) in predlagajo, da bi se našlo
primernejši datum, ko smo odvetniki manj
obremenjeni (na primer v januarju).

Kar je zanimivo glede na siceršnji namen, da se odvetniške storitve približa socialno šibkejšim slojem.
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Zavzemajo se za še močnejšo medijsko podporo.
Nadalje je bilo navedenih nekaj mnenj glede organizacije
po območnih zborih (nepreglednost) in opozorjeno
je bilo na to, da je sodišče zaradi neenotnega dne po
območnih zborih na dan, namenjen svetovanju pro bono,
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Nekaj odvetnikov ponovno opozarja, da bi velja
lo svetovanje omejiti na osebno svetovanje, ker je
vprašanj veliko, podpisi pa naj bi bili večinoma iz
mišljeni. Tudi letos so se ponovila opozorila kolegov,
da nekatere stranke dan pro bono izrabljajo za pri
dobivanje dodatnih mnenj o zadevah, ki jih že vo
dijo drugi odvetniki. Enako velja za pripombe gle
de naročanja strank, saj ob ustrezni organizaciji ne
bi prihajalo do slabe volje in tudi odvetniki bi se
lažje pripravili na konkretne probleme (pričakova
nja) strank, hkrati pa bi se vprašanja lahko delila
po specializaciji.
Prav tako je bilo izpostavljeno, da bi bilo bolje, če bi
bila spletna stran OZS bolj pregledna in bi omogoča
la lažji dostop do informacij.
Nekatere pripombe so bile tudi bolj hudomušne nara
ve, na primer ta, da je takšno početje po luninem mla
ju nevarno, ker se med stranke pomešajo tudi tisti, na
katere luna močneje vpliva.
Predlog, naj se anketa izvede takoj po dnevu pro bono,
torej brez odlašanja, je bil letos upoštevan, saj smo z
anketiranjem začeli že na zadnji dan, tj. 22. decem
bra 2017.

Odvetnik Anton Pregelj svetuje stranki v okviru dneva pro bono v veliki sejni dvorani
na ljubljanskem Magistratu.

razpisovalo obravnave. Nekateri so bili z izvajanjem
pomoči na terenu (na primer MOL) zadovoljni, drugi
ne. V Kopru si želijo delati na ta dan na več lokacijah.

Največ odgovorov pa je usmerjenih v podporo
dogodku in veliko kolegov dodatnih predlogov
sploh nima.

Alenka Košorok Humar

odvetnica v Ljubljani in direktorica Odvetniške akademije OZS

Otvoritev sodnega leta v Parizu
V začetku decembra 2017 sem se kot predstavnica Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) udeležila
otvoritve sodnega leta v Parizu (Pariška zbornica).
S tem dogodkom vedno
sovpada tudi vrh konfe
rence Pariške zbornice,
na kateri vsako leto sode
luje dvanajst mladih od
vetnikov s temo obram
be, na primer kazenske
ga zagovora zelo obču
tljivih obdolžencev. Vseh
dvanajst mladih odvetni
kov je bilo odličnih go
vorcev. Najboljša dva sta
Slovesen podpis pisma o
sodelovanju z Odvetniško
zbornico Hong Kong:
podpredsednik Law society of
Hong Kong Amirali B. Nasir in
predsednik OZS mag. Roman
Završek.
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nato nastopila na otvoritveni slovesnosti sodnega leta
Pariške zbornice, ki je 1. decembra 2017 ob prisotno
sti več sto predstavnikov zbornic z vsega sveta poteka
la v dvorani Radia France, kjer nas je slovesno nagovo
rila tudi županja Pariza Anne Hidalgo.
V dvorani nacionalnih francoskih zbornic (Conseil National des Barreaux) je pozneje v organizaciji in ob
vodstvu kolega odvetnika Marca Joberta, sicer dol
goletnega prijatelja slovenske OZS, za našo delegaci
jo potekala predstavitev platforme oziroma posebne
aplikacije za vse francoske odvetnike, katere uporab
nost se je do zdaj že izkazala.
Predsednik slovenske OZS mag. Roman Završek je
tistega dne podpisal tudi pismo o sodelovanju z Od
vetniško zbornico Hongkong (Law Society of Hong
Kong).
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Dne 19. decembra 2017 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:
Manuela Bencak
odobren vpis: 1. januar 2018
sedež: Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika 6,
2000 Maribor

Katja Černivec
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Cms Reich-Rohrwig Hainz –
Podružnica v Sloveniji)

Emina Gjerek
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Kranjčeva ulica 22,
9220 Lendava

dr. Maja Menard
odobren vpis:
29. november 2017
sedež: Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana
(vpiše se v Imenik tujih
odvetnikov OZS po 34. č členu
Zakona o odvetništvu)

Suzana Ogrinc
odobren vpis:
22. december 2017
sedež: Savska cesta 20,
1230 Domžale

Tamara Počivavšek
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Komenskega ulica 36,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniki Šelih &
partnerji, o.p., d.o.o.)

Petra Primic Petrov
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Komenskega ulica 12,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku
Jožetu Oberstarju)

Kaja Škerjanc
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Beethonova ulica 7,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi
Brezovec, o.p., d.o.o.)

Spomenka Vodopivec
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Tepanje 28b,
3210 Slovenske Konjice
(zaposlena pri odvetnici Nini
Sirc Fijavž)

Rok Berden
odobren vpis: 1. januar 2018
sedež: Partizanska cesta 20,
2000 Maribor

Anže Hobič
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Resljeva cesta 25,
1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetniku Borutu
Rangusu)

Rok Pleterski Puharič
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Slovenska cesta 56,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Fašun, Melihen, Milač, Strojan,
o.p., d.o.o.)

Jernej Pusser
odobren vpis:
19. december 2017
sedež: Trdinova ulica 4,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Zaman in partnerji, d.o.o.)

Jernej Radež
odobren vpis: 19. december 2017
sedež: Taborska cesta 13,
1290 Grosuplje
(zaposlen v Odvetniški družbi
Čeferin in partnerji, o.p.,
d.o.o.)
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Dne 6. februarja 2018 so pred predsednikom
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli:
Maja Klemenčič
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Vodnikova ulica 2,
2250 Ptuj
(zaposlena pri odvetniku
Stanislavu Klemenčiču)

Zlata Kojić
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Ulica Ob Parku 2,
6000 Koper
(zaposlena v Odvetniški družbi
Matoz, o.p., d.o.o.)

Damijan Donko
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Rapočeva ulica 9,
2000 Maribor

Tine Frlan
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Slovenska cesta 55a,
1000 Ljubljana

Robert Jerman
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Kersnikova ulica 12,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Žibret, d.o.o.)

Matic Kramar
odobren vpis: 1. marec 2018
sedež: Železna cesta 8a,
1000 Ljubljana

Andrej Perme
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Rudarska cesta 6,
3320 Velenje
(zaposlen pri odvetnici Maji
Grebenšek)

Aleš Sevšek
odobren vpis: 6. februar 2018
sedež: Plinarniška 4,
3000 Celje

Iz odvetniškega imenika – 15. februar 2018
1736 odvetnikov, 172 kandidatov, 329 pripravnikov, 269 odvetniških družb in
9 civilnih odvetniških družb
Odvetnice/ki
– vpisanih 1736 – med njimi 939 odvetnikov in 797 odvetnic
– od 5. decembra 2017 do 15. februarja 2018 se jih je vpisalo 20 – 10 odvetnikov in 10 odvetnic
– izbrisalo se jih je 11 – 7 odvetnikov in 4 odvetnice.
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 172 – med njimi 56 kandidatov in 116 kandidatk
– od 5. decembra 2017 do 15. februarja 2018 se jih je vpisalo 19 – 4 kandidatov in 15 kandidatk
– izbrisalo se jih je 19 – 9 kandidatov in 10 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 329 – med njimi 126 pripravnikov in 203 pripravnic
– od 5. decembra 2017 do 15. februarja 2018 se jih je vpisalo 27 – 4 pripravniki in 23 pripravnic
– izbrisalo se jih je 31 – 9 pripravnikov in 22 pripravnic.
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 269 odvetniških družb in 9 civilnih odvetniških družb.
Imenik tujih odvetnikov
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 17 – 10 odvetnikov in 7 odvetnic.
Poslovili so se od nas:
– Mihajlo Milić, upokojeni odvetnik iz Lendave
– Stanislava Štiglic Zlatnar, upokojena odvetnica iz Ljubljane
– Aleksander Dovidija, upokojeni odvetnik iz Maribora.
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dr. Konrad Plauštajner
odvetnik v Ljubljani

Petja Plauštajner
odvetnica v Ljubljani

Plenarna seja CCBE v Bruslju
Druga in hkrati zadnja plenarna seja Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE) v letu
2017 je s spremnimi sejami odborov potekala 23. in 24. novembra v Bruslju. Prvi dan
sva bila prisotna kot opazovalca na seji komisije, na kateri se je razpravljalo o prihodnosti pravne stroke (Future of the legal profession and legal services), in potem na seji
posebne komisije za brexit (Brexit Tusk Force). Drugi dan sej je bil namenjen plenarni
seji CCBE, ki ji je prisostvoval tudi gost naše delegacije, podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije
(OZS) odvetnik Janez Starman.

Razvoj pravne stroke
Na seji odbora za razvoj pravne stroke je potekala
predvsem načelna razprava, ki se ni mogla izogniti kon
kretnim problemom. Najbolj je bilo to mogoče videti
pri vprašanju, kako bo nova informacijska tehnologija
(IT) vplivala na delo odvetnikov. Pojavilo se je vpraša
nje, ali bodo »stari« odvetniki še imeli delo. Pod poj
mom »stari« je mogoče razumeti odvetnike, ki stare
ga načina dela v analogni tehniki ne bodo zamenjali
z digitalnim. Nova tehnologija bo imela vpliv na delo
pravnikov na vseh področjih njihove aktivnosti, torej
niti malo niso izvzeti na primer sodniki, notarji in po
dobno. Eden od razpravljavcev je opisal, kako bi se z
domačega kavča praktično izvedla navadna notarska
overitev. Vsi razpravljavci so opozarjali na vpliv stro
jev na odvetniško delo, kar se zdaj enači z vplivom ro
botov. Ti bodo, ali so že, pripravljeni na dajanje manj
zahtevnih pravnih nasvetov.
Nedvomno bo prišlo do vpliva novih tehnologij na
splošno pravno in specialno delo pravnikov, kot je de
nimo odvetniško delo. Marsikaj tehničnega, kar bo po
nujeno, ne bo praktično uporabno, vendar bo marsi
kaj tudi ostalo. Odvetnik, ki je v živem stiku s stranko,
se mora znati pravočasno odzvati na te izzive in sledi
ti tudi zahtevam strank. To bo omogočilo, da stranke
odvetnikov ne bodo izločale iz procesov pravnih to
kov, kreiranja pravnih besedil in aktov, pa tudi iz od
ločanja o tem, kaj se jim zdi smiselno uporabiti pri
vsakdanjem delu.
Razpravljalo se je tudi o vsebini in definiciji pravnega
svetovanja ter pravnih nasvetov, glede česar imajo de
legacije različna stališča. Soglasne so bile samo v tem,
da je pravna situacija odvetnikov širši pojem od daja
nja pravnih nasvetov. Odvetniško pravno svetovanje pa
je del odvetniškega poklicnega privilegija, pri čemer −
denimo pri nas v Sloveniji − lahko pravno svetovanje
brez omejitev opravlja praktično vsakdo.
Obramba odvetnikov je lahko zgolj v kakovosti nji
hovega dela, v zaupnosti odnosa s stranko in na pri
mer tudi v zavarovanju odvetniške odgovornosti, če
sar vse drugi ponudniki takšnih storitev ne poznajo. Pri
nas v Sloveniji so velik problem odškodninske družbe,
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ki dobesedno ropajo stranke, sicer za majhne zneske,
ki pa jim glede na številnost prinesejo velike dobičke.
V zvezi z vprašanji prihodnosti pravih, zlasti
odvetniških poklicev bo v času plenarne seje leta
2018 v francoskem Lillu (29. novembra 2018)
odvetniška zbornica Lilla organizirala poseben
kolokvij. Kolokvij bo potekal v več panelih.

Ostra razprava o brexitu
Zelo ostra je bila razprava v odboru, ki se ukvarja
z brexitom. Zagovorniki stališč, da mora delegacija
Združenega kraljestva (UK) sodelovati v razpravi o
brexitu, so trčili ob nemška, pa tudi francoska stališča.
Vendar je to mogoče šteti za posledico razpok med
članicami CCBE, prisotnih od vsega začetka. CCBE
je omenjeni odbor oziroma skupino s posebnim na
menom ustanovil, ko je Evropska komisija od njega
zahtevala, naj pripravi stališče in smernice glede od
vetništva za pogajanja v sklopu temeljnih pogajanj
med EU in UK. CCBE se je tako znašel v situaciji,
ko naj bi ob dejstvu, da je Zveza odvetniških zbornic
UK še vedno članica CCBE, razpravljal in sprejemal
odločitve brez navzočnosti delegacije UK. Doslej je
veljalo pravilo, da o nobenem vprašanju ni mogoče
razpravljati ob izključitvi katerekoli delegacije CCBE.
Pri tem tudi ne gre spregledati skupnega stališča od
vetniških zbornic EU 27. To ne predstavlja uradnega
dokumenta o stališču CCBE, saj o tem ni bilo formal
nega glasovanja znotraj CCBE. Posamezne zbornice
CCBE tudi niso predložile svojega uradnega stališča
(Irska, Češka, Italija, Ciper), Estonija pa se ni hote
la priključiti večinskemu stališču držav članic EU 27.
Vendar je očitno, da so interesi EU 27 v neskladju s
stališči delegacije UK.
Če bi ostalo pri stališčih, ki jih zagovarjata predvsem
Francija in Nemčija, bi »solicitorji« in »baristerji«
ostali brez možnosti zastopanja pred evropskimi so
dišči in upravnimi organi, na škodo kontinentalnih
odločitev pa tudi ne bi bilo več možnosti njihove
ga zastopanja v UK. Nizozemska, ki podpira stališče
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delegacije UK, je predlagala, da bi lahko vsak odve
tnik, registriran po t. i. »Establisment Directive«, de
loval kot doslej, kar naj bi veljalo tudi za tiste, ki so
sicer registrirani, a trenutno ne delujejo tako. Ta pre
dlog je naletel na ostra nasprotovanja Nemcev, ki med
drugim trdijo, da je ta problematika povezana tudi s
konkretnimi vprašanji. Avstrija pa opozarja, da so v
novi dokumentaciji nekatere novosti, ki zahtevajo te
meljit razmislek. Za katere novosti naj bi šlo, je osta
lo skrito veš čas trajanja seje. CCBE je namreč pri
pravil nova stališča, ki so bila posredovana zgolj čla
nom odbora, in nikomur drugemu. Tega dokumen
ta delegacije torej niso dobile, kar je pri delu CCBE
svojevrsten precedens.
Končno stališče CCBE o brexitu, čeprav obstaja že
omenjeno stališče držav članic EU 27, tako ostaja
nedodelano. Menimo, da gre v tem primeru
za konflikt političnih stališč, in ne pravnih.
Razumevanje Evropske komisije se bo zato lahko
razlikovalo od stališč CCBE.

Plenarna seja: proračun za leto 2018
in financiranje ELF
Plenarni seji CCBE je bil namenjen celoten petkov dan
(24. november), vendar se je prvič zgodilo, da se po
svečanem kosilu zaradi razigranega vzdušja seja ni na
daljevala. Kljub temu so bile glavne točke seje obdela
ne že pred tem in sprejeti tudi ustrezni sklepi. Razen
razprave o finančnih vprašanjih CCBE in njegovih te
les drugih debat ni bilo, niti splošne debate.
Kot ponavadi se je seja začela s protokolarnimi zadevami
in nagovori. Predsednik povabljene Odvetniške
zbornice Kazahstana se je v svojem nagovoru zahvalil
CCBE za sodelovanje in pomoč, zlasti v obrambi
pravic odvetnikov te dežele. Po njegovem mnenju
je Kazahstan most med EU in državami centralne
Evrope. Predsednik organizacije mladih odvetnikov
(AIJA) David Frolich je poudaril, da delujejo
globalno in da posvečajo posebno skrb izobraževanju
mladih odvetnikov.
Zanimiv je pregled slavnih dogodkov, ki so se jih ude
ležili člani predsedstva CCBE v tem letu: kongres IBA
v Sydneyju, kongres UIA v Torontu, kongres Zveze
evropskih odvetniških zbornic v Londonu, konferen
ca UNBA – CCBE v Kijevu. Udeleževali so se tudi do
godkov navedenih zbornic; tako se je Antony Mokry
udeležil našega Dneva slovenskih odvetnikov v Mo
ravskih Toplicah in se v osebnem razgovoru OZS še
posebej zahvalil za gostoljubnost.
Osrednji temi plenarne seje sta bili vprašanji proračuna
CCBE za leto 2018 in problem financiranja ELF (European Lawyers Foundation). Proračun CCBE 2018 je za
Slovenijo še sprejemljiv, vendar bi se o finančnih vidi
kih in vsebini dela CCBE lahko razpravljalo, saj je oči
tno, da CCBE širi svojo dejavnost s premajhnim pou
darkom na finančnih vidikih takega pristopa. To se je
lepo pokazalo tudi v zvezi s financiranjem ELF, ven
dar o tem nekoliko pozneje. K proračunu 2017, ki je

ODVETNIK st-84-okey1_.indd 69

69

znašal 2.055.800 evrov, je Slovenija prispevala koti
zacijo 15.244 evrov, kar se v letu 2018 zviša na pro
računsko vrednost 2.007.928 evrov, ob naši kotizaciji
15.396 evrov. Če našo kotizacijo primerjamo s kotiza
cijo primerljive članice Slovaške, je za nas ugodna, saj
morajo Slovaki za leto 2018 plačati 25.408 evrov, Hr
vati pa 20.200 evrov.
Ko se je pred leti ustanavljala fundacija ELF, je bilo
kar nekaj pomislekov o prevelikih finančnih breme
nih za njeno delovanje. Gre namreč za konkretno iz
vajanje projektov, bodisi lastnih bodisi v sodelovanju
z Evropsko komisijo ali z drugimi institucijami. Ka
dar v projektu sodeluje tudi EU, sofinanciranje zaje
ma največ 80 odstotkov. Ko se je ELF ustanavljal, je
bilo rečeno, da je njegov obstoj odvisen predvsem od
njegove lastne finančne uspešnosti in da se lahko ELF
tudi ukine. Na to se je seveda pozabilo; ELF zdaj vodi
odbor direktorjev (Board of Directors) in svetovalno
-nadzorni odbor (Advisory Board), ki se krčevito bo
rita za obstoj ELF. Vodstvo ELF je predlagalo, da se
posojilo CCBE v višini 115.000 evrov spremeni v do
nacijo in da se s povsem konkretnimi denarnimi vlož
ki zagotovi nadaljnje delo fundacije. Po burni razpravi
in različnih analizah, ki so jih podale posamezne de
legacije, se je glasovalo o teh med seboj povezanih fi
nančnih vprašanjih. Prvič, da se posojilo CCBE v vi
šini 115.000 evrov spremeni v darilo. Upoštevajoč fi
nančno stanje ELF, ki posojila tudi v podaljšanem roku
ne bi bil sposoben plačati, je bil predlog o konverziji
posojila v darilo sprejet.
Potem ko je bilo najprej v igri kar nekaj finančnih op
cij glede financiranja ELF, se je izoblikoval predlog,
po katerem bi se odobrilo nadaljnje financiranje ELF
v višini 40.000 evrov. Ta predlog je na glasovanju po
gorel in ker je bil ugodnejši od drugih možnosti, se o
slednjih ni glasovalo.
Priprave za Evropsko konvencijo o odvetniškem
poklicu se nadaljujejo. Konvencija bo odvetnike
ščitila pod neupravičenimi posegi oblasti. CCBE je
v septembru 2017 glede tega izdal dokument in ga
posredoval oblastem EU. Parlamentarni zbor Sveta
Evrope (PACE) bo sprejel priporočilo v korist kon
vencije, zato CCBE nacionalne zbornice poziva, naj
lobirajo pri svojih predstavnikih tega telesa EU, da
se o sprejemu dokumenta pozitivno odloči. V orga
nizaciji CCBE bo 24. januarja 2018 v palači Sveta
Evrope v Strasbourgu potekal posvet o temi ogroža
nja evropskih odvetnikov (Threatened Lawyers: The
End of the Rule of Law). V tej točki dnevnega reda
so se vključili Poljaki in predlagali, da CCBE inter
venira pri poljski vladi zaradi kršitev poljske usta
ve ter poljske odvetnike zaščiti pred močjo politike.
Tako nameravajo poljske oblasti ministrstvu za pra
vosodje dati pooblastilo, da lahko anulira kateroko
li sodno odločbo.
Ameriškemu podjetju Microsoft je CCBE interveni
ral na njegovi strani v sporu Microsoft proti vla
di USA. Američani so namreč v poslovnih postopkih
Microsofta v Dublinu leta 2013 zasegli e-dokumenta
cijo njegovega podatkovnega centra. Pri zveznem sodi
šču ZDA je vlada ZDA dobila pokritje za to, da so do
ločbe t. i. Stored Communications Act nad zasebnostjo
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informacij. CCBE je interveniral na strani Microsofta
in poudaril, da je bil s takšnim posegom kršen evrop
ski javni interes pa tudi načelo o odvetnikovem varo
vanju zaupnosti strankinih podatkov in načelo avtor
ske poslovne tajnosti.
Odbor PECO, ki ga vodi Čeh Čermak, je bil tudi
letos aktiven. V fokusu njegove dejavnosti so bile
države, kot so Ukrajina, Gruzija, Srbija, Moldavija,
BiH in Armenija. V začetku novembra 2017 je bila
v Kijevu organizirana skupna konferenca ukrajinske
odvetniške zbornice in CCBE. Odbor je na pobudo
članic izdal enajst podpornih pisem. Vzpostavljeni so
bili prvi kontakti z odvetniki Kazahstana, Uzbekistana
in Kirgizije. Predstavniki PECO odbora so se udeležili
tudi dogodkov nacionalnih zbornic.

Nagrada za človekove pravice
Kot vsako leto na zadnji plenarni seji je bila tudi le
tos podeljena prestižna nagrada za prizadevanje odve
tnikov v zvezi z obrambo človekovih pravic (Human
Rights Award). Tokrat jo je prejel Zaza Khatiashvili,
odvetnik in predsednik Odvetniške zbornice Gruzi
je. Je velik borec za človekove pravice, pa tudi brez
kompromisen glede zaščite odvetnikov pred samo
voljo oblasti. Ta je bila v Gruziji do odvetnikov gro
ba in nasilna, nemalokrat so končali v zaporu, samo
da bi jih utišali. Zaza Khatiashvili je prav tako vlo
žil veliko protestov v gruzijski parlament. Zaradi ne
pravilnosti v kazenskih zadevah je bil uspešen tudi s
pritožbami na Evropsko sodišče za človekove pravi
ce (ESČP) v Strasbourgu.
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Predsedstvo CCBE v letu 2018
Izvedene so bile tudi volitve članov predsedstva
CCBE. Pri volitvah tretjega podpredsednika sta bila
dva kandidata, Nemka Margareta Gräfin von Galen in
Irec James Maguill. Najprej je odpovedala tehnika in
je bilo glasovanje treba izvesti z lističi. Potem je pri
šla napoved, da se bodo volitve ponovile. Ves ta cir
kus je presekal Irec, ki je umaknil svojo kandidaturo.
Tako je tretja podpredsednica CCBE postala Nemka.
Predsedstvo 2018 bodo torej predstavljali:
– Čeh Antony Mokry, predsednik CCBE,
– Portugalec Jóse do Fraitas, prvi podpredsednik,
– Hrvat Ranko Pelicarović, drugi podpredsednik,
– Nemka Margareta Gräfin von Galen, tretja pod
predsednica.
Določeni so bili tudi datumi sej stalnega odbora in
plenarnih sej v letu 2018: prva plenarna seja bo tako
18. maja 2018 v Pragi, druga pa 29. novembra 2018
v Lillu.
Na koncu naj omeniva še pozornost Fincev. Vsakega
udeleženca seje je ob prihodu na pisalni mizi čakala
njihova znana čokolada, kot darilo ob 100-letnici
samostojnosti Finske. 			
Glede na to, da v letu 2018 praznujemo 150-letnico
delovanja OZS, bi morda podobno naredili tudi mi,
na primer s piransko soljo.

dr. Tjaša Strobelj
odvetnica v Ljubljani

Dan odprtih vrat
Za vsak državni praznik (z izjemo dneva spomina na mrtve) v Uradu predsednika RS pripravijo dan
odprtih vrat, ko si ljudje lahko ogledajo prostore predsedniške palače. Izkoristila sem eno takšnih
priložnosti in si tako 23. novembra 2017 palačo ogledala tudi od znotraj. Obiskovalce sta nagovorila
predsednik republike Borut Pahor in odvetnica Tanja Pečar.
Po kratkem kulturnem pro
gramu je sledil vodeni ogled
čudovito praznično okrašene
palače. Nemalo sem bila pre
senečena, ko me je v pred
sedniški sobi kolegica Tanja
Pečar posadila kar na pred
sedniški stol. Če se malo po
šalim, sem torej nekaj minut
celo vladala državi.

dr. Tjaša Strobelj in
Tanja Pečar
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Tri tedne po obisku v pred
sedniški palači, 13. januar
ja 2018, sem si prav tako

na dnevu odprtih vrat ogledala še notranjost stav
be Državnega zbora RS, ki jo je sredi prejšnjega
stoletja zasnoval arhitekt Vinko Glanz. Strokovno
vodstvo je bilo odlično, najbolj pa me je navduši
lo preddverje velike dvorane, ki jo zaznamuje fre
ska akademskega slikarja Slavka Pengova Zgodovi
na Slovencev od naselitve do konca druge svetovne
vojne. Fresko dopolnjuje januarja 2008 odprta stal
na razstava na steklu Zgodovina slovenskega parla
mentarizma, ki prikazuje razvoj parlamentarizma od
ustoličevanja knezov v karantanski kneževini naprej.
Obe stavbi sta vredni ogleda, saj ju med drugim kra
sijo tudi dela pomembnejših slovenskih umetnikov.
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Klavdija Kerin
odvetnica v Krškem

Litovski odvetniški dnevi 2017 v Vilni
Decembra 2017 so v Vilni, glavnem mestu Litve, potekali litovski odvetniški dnevi, ki so litovskim
odvetnikom ponujali različne aktivnosti kar teden dni, vabljenim gostom iz tujine pa 7. in 8. decembra.
Prvi dan je potekala mednarodna konferenca z naslo
vom Lawyer's social responsibility, ki jo je z uvodnim
pozdravnim govorom odprl predsednik Odvetniške
zbornice Litve prof. dr. Ignas Vegele. V nadaljevanju
so svoje prispevke predstavili predvsem tuji udeleženci
z različnih področij, večina med njimi pa je bila seve

da odvetnikov. Tematika in v nadaljevanju tudi krajše
razprave so se nanašale na koncept družbene odgovor
nosti, zlasti v povezavi s t. i. nalogami odvetnikov pri
nudenju pomoči v okviru družbene odgovornosti, in
sicer v smislu korporacijske družbene odgovornosti in
vprašanja, zakaj bi se odvetniki morali na ta način iz
obraževati, ter na širitev prakse pro bono v svetovnem
okviru. Prikazan je bil tudi konkreten primer – Evrop
ski odvetniki in projekt Lezbos − ki se je nanašal na
begunsko problematiko in volontersko delo pri nude
nju pravne pomoči. Zanimivo temo je prav tako pred
stavila švedska odvetnica, in sicer v razpravi o temati
ki zagovornikov otrok, gledano s švedske perspektive.
Predavateljica je opisala švedski način obravnave mla
doletniške tematike in publika se je strinjala, zlasti pa
Litovci, da je tak pristop treba vzeti za zgled. V nada
ljevanju sta potekali dve okrogli mizi, prva o učinko
vitem in kakovostnem zagotavljanju državne brezplač
ne pravne pomoči, druga pa o institutu zagovorništva
otrok v Litvi. Na delovnem srečanju smo si izmenjali
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izkušnje, primerjali dobre prakse in deloma določili
področja medsebojnega sodelovanja.
Kot predavatelj in udeleženec okrogle mize je sode
loval tudi predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
mag. Roman Završek, in sicer s prispevkom Sistem
brezplačne pravne pomoči v Slove
niji, ki jo zagotavljajo slovenski od
vetniki (Free legal aid system in Slovenia provided by Slovenian lawyers).
V prispevku je ta sistem celostno
predstavil, in sicer zakonodajno
ureditev, način izvajanja brezplač
ne pravne pomoči, plačilo odvetni
kom, davčno ureditev ipd. Slušate
ljem je bil prispevek izjemno zani
miv in mag. Završku so zastavili vr
sto vprašanj, saj jim marsikaj, zlasti
glede odnosa države do te pereče te
matike, ni bilo razumljivo.
Litovski kolegi so bili krasni gostite
lji. Naslednji dan smo gostje izkori
stili povabilo zbornice in se udeleži
li vodenega ogleda po Palači velikih
litovskih vojvod, ki je bila zgrajena v
15. stoletju, vendar skozi zgodovino
skoraj podrta do tal, zdaj pa jo re
konstruirajo na podlagi starih zapi
sov in bojda ustnega izročila. Tega
dne so nas prijazno sprejeli tudi na
Vrhovnem sodišču, kjer sta nam dve
vrhovni sodnici opisali njihov pravni sistem, ki je v
mnogih pogledih za nas tujce tako zanimiv kot mor
da tudi malce poseben.
Litovska Narodna opera in balet sta nas gostila zadnji
večer. Srečanje je seveda odprl dr. Ignas Vegele, sle
dilo je nekaj pozdravnih govorov in potem podelitev
nagrad odvetnikom ter novinarjem. Pripravili so nam
čudovit baletni program, namenjen prav odvetnikom,
z naslovom Kafkov proces. Sprva smo se vsi prisotni
spraševali, ali je táko temo sploh mogoče predstaviti
z baletom, vendar smo si bili na koncu enotni, da so
bili umetniki več kot izjemni. Zaključnega večera se je
udeležilo lepo število domačih odvetnikov.
Srečanje smo sklenili z družabnim večerom, kjer smo
resnejše teme postavili na stran in dali prednost prije
tnemu druženju, izmenjavi stališč in potrebi po med
sebojnem sodelovanju.
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dr. Tjaša Strobelj
odvetnica v Ljubljani

Mediacija v družbi
7. dnevi mediacij
Družba za mediacijo in reševanje sporov je s številnimi partnerji (Društvom mediatorjev Slovenije,
Gospodarsko zbornico Slovenije, Evropsko pravno fakulteto, Evropskim centrom za reševanje sporov,
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS), Inštitutom za mediacijo Concordia, Mediacijskim centrom pri Odvetniški zbornici Slovenije, Skupnostjo centrov za socialno delo, Slovenskim zavarovalnim
združenjem, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, Združenjem mediacijskih organizacij Slovenije, Združenjem delodajalcev Slovenije, Zavodom RAKMO – Center za mediacijo in obvladovanje
konfliktov in Združenjem ELSA) 30. novembra in 1. decembra 2017 pod častnim pokroviteljstvom
predsednika RS Boruta Pahorja v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani organizirala že 7. dneve mediacij 2017 z naslovom »Mediacija v družbi«.
Vsem sodelujočim je bil skupen en sam cilj: da se po
speši napotovanje na mediacijo, ne pa v sodni spor. La
stnosti dobrega mediatorja so neodvisnost, proaktiv
nost, razmišljanje in razumevanje mediacijskih aktiv
nosti. Prednosti mediacije pa so predvsem nizka cena,
hitrost in rezultat ter še zlasti zadovoljstvo uporabni
kov. Iz izkušenj mediatorjev lahko povzamemo, da je
že golo dejstvo, da udeleženci v mediaciji poslušajo
drug drugega, korak naprej, ki vodi k uspehu.
V pregledu stanja na področju mediacije v Sloveniji
je mag. Gordana Ristin izpostavila problematiko sa
mooklicanih mediatorjev in njihovega nepoznavanja
zakona (na splošno) ter neupoštevanja temeljnih na
čel. Mag. Nina Betetto je povedala, da v okviru de
lovne skupine EU pripravljajo nove smernice in po
skušajo izdelati dodatna orodja za boljšo mediacijo
(na primer standardizirani kurikulum usposabljanja).
Dr. Srđan Šimac je poudaril, da mediacija ni zgolj se
stanek, temveč celoten proces, ki se začne s predstavi
tvijo vključenih oseb, in da je kot mediator pomemb
no biti predvsem človek.
Udeleženci smo bili vnovič navdušeni nad predava
njem psihoterapevta dr. Zorana Milivojevića, ki se
je razgovoril o čustvenih vidikih mediacije, o psiholo
giji nastajanja čustev in o čustveni inteligenci. S svojim
razlogovanjem posameznih besed je bil prava atrakci
ja. Poskrbel je, da nam v dvorani ni bilo dolgčas, in
nam ves čas zastavljal vprašanja, pri čemer pa slušate
ljem v prvi vrsti ni dovolil odgovarjati, češ da so tam
itak sami piflarji. V prvi vrsti sta poleg mene sedela še
dr. Tanja Pia Metelko in Andrej Razdrih.
Dogodek se je nadaljeval z okroglo mizo, udeleženci
katere so poskušali odgovoriti na vprašanje, kako
zagotoviti kakovost mediacije in ali naj bo mediacija
poklic ter ali naj gre pri mediaciji res zgolj za pravni
spor. Praksa je namreč pokazala, da obstajajo še številni
drugi spori, ki jih je možno rešiti z mediacijo.

Družinska sekcija
Marko Iršič z Zavoda RAKMO je kot pomembno iz
postavil stališče, v skladu s katerim mediacija ne bi bila

ODVETNIK st-84-okey1_.indd 72

povezana neposredno s pravom, ampak s komunikaci
jo, oziroma stališče, da za začetek postopka mediaci
je ni potrebno, da gre za pravni spor. Potrdil je moja
prepričanja, da je komunikacija v partnerskem odno
su najbolj pomembna, saj nerazrešeni konflikti vpliva
jo na odnos med partnerjema, otroci pa so vedno žr
tev, kar zagotovo ni v njihovo korist. Prav tako se stri
njam z Dubravko Hrovatič iz CSD Novo mesto, ki je
nazorno opisovala nasilje v družini in njihovo ukrepa
nje v takih primerih. Sendi Murgel je pojasnila pro
blematiko neposrednega vključevanja otrok v družin
sko mediacijo. Opozorila je, da otrok v teh postopkih
včasih nima nikogar, niti zaupne osebe, kaj šele zago
vornika, včasih pa se tam pojavi cela gora raznih stro
kovnih delavcev. Naj ob tem dodam, da je bila verje
tno mišljena postavitev zagovornika – glas otroka z li
ste zagovornikov pri Varuhu človekovih pravic, ki se je
po moji oceni v praksi izkazala za daleč najboljšo obli
ko zastopanja otrok.
Odvetnica Karmen Pavlin je izjemno dobro opisa
la delo odvetnikov v mediacijah, in sicer opolnomo
čenje stranke pred prvim mediacijskim srečanjem in
nato pomoč stranki na tem srečanju. To pomeni, da
se stranke spodbuja k mediaciji in k temu, da se tam
aktivno poslušajo. Spor v družinskem postopku naj ve
dno rešujeta zakonca ali druga udeleženca sama, od
vetnik je le njihova opora in v bistvu podaljšana roka
mediatorja − odvetnik naj bi stranke sprejemal in jih
usmerjal k mediacijam, ne pa nasprotoval mediaciji.
Ni lepšega od tega, ko udeleženci v družinskih sporih
sami dosežejo soglasje in se mirno razidejo.

Mediacija v kmetijstvu in gozdarstvu
V sosednji dvorani je potekal opis mediacije v kme
tijstvu in gozdarstvu. Andreja Krt Stopar (KGZS) je
predstavila izzive in priložnosti za mediacijo na tem
področju. Povedala je, da je na tem področju največji
problem motivacija, saj bi z njo lažje presegli druga
dva problema oziroma omejitvi, ki sta neusposoblje
nost za mediacijo ter pomanjkanje kadra in denarja.
Malce težje bi po njenem mnenju samo z motivacijo
presegli omejitve sedanje ureditve (častno razsodišče
KGZS in stalna arbitraža KGZS).
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Sekcijo je nadaljeval odvetnik Andrej Razdrih, ki je
predstavil tri temeljne načine reševanja sporov, in si
cer: (1) po načelu močnejšega, (2) po načelu kdo ima
prav in (3) po načelu mirnega reševanja sporov. Zadnji
način je mediacija, ki je najprimernejša.
Sekcija se je končala s sklepom, da bi bili v kmetij
stvu in gozdarstvu najbolj potrebni civilna in družin
ska mediacija.
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lahko mediatorju psihoterapevtska znanja in veščine
koristijo pri njegovem delu. Psihoterapija in mediaci
ja seveda nista enaka postopka, vendar ima mediacija
z rešitvijo problema podobne učinke kot psihoterapija.
Govorec je poudaril, da so ključni dejavniki za uspeh
v veliki meri zunaj vpliva mediatorja.
Kot odvetnica, mediatorka in psihoterapevtka sem
nato predstavila pomembnost napotitve na mediaci
jo. Opisala sem začetke prostega sojenja ob nastanku
sodišč združenega dela, laično sodstvo in neformalno
delovanje. Vse to se je končalo z začetkom uporabe Za
kona o pravdnem postopku na sedanjih sodiščih. Po
vedala sem tudi, da od strank slišim pritožbe, saj po
njihovem mnenju ni pošteno, da so mediatorji sodni
ki in da se mediacije izvajajo na sodiščih.
Sekcijo je zaključila Tanja Smrečnjak Pelicon z In
špektorata za delo RS, ki je povedala, da so februarja
2016 začeli s šestletnim projektom na tem področju.
Delovanje inšpektorja za delo je v bistvu najbolj učin
kovito, saj zaključek mediacije pred inšpektoratom za
delo predstavlja izvršilni naslov. Inšpektor za delo ima
največje možnosti za to, da stranke pobota in s tem za
gotovi, da ni treba izreči sankcij ali opomina, zato lah
ko v prihodnje pričakujemo večjo uspešnost pri skle
panju poravnav.

O kakovosti mediacij so na panelu razpravljali mag. Gordana Ristin, dr. Srđan Šimac,
mag. Zoran Hajtnik in mag. Primož Šporar.

Delovnopravna mediacija v
gospodarstvu v praksi
Sekcijo je v začetku drugega dne odprla mediatorka in
voditeljica mediacijske skupine pri Gospodarski zbor
nici Slovenije Metka Penko Natlačen, ki je med dru
gim dejala, da opaža manko kakovostnih list arbitrov
oziroma mediatorjev. Opozorila je na razliko med in
dividualnim in kolektivnim delovnim sporom ter na
vprašanje izbire pravne podlage pri nesodnem reše
vanju spora. Poudarila je fleksibilnost mediacije, ki
pri reševanju sporov pušča odprte številne možnosti
in stranke ne omejuje na zahtevek. Z njo je mogoče
preprečiti eskalacijo številnih sporov, katerih vzrok je
porušena komunikacija.
Aljoša Čeč iz KSS Pergam je predstavil pogled sindi
katov na mediacijo. Opisal je, na kakšen način sindi
kat posreduje, ko se delavec obrne nanj. Sindikat naj
prej vzpostavi stik s kadrovskimi in pravnimi služba
mi delodajalca, vendar po govorčevem mnenju sindi
kat ne more biti pravi mediator, saj bi moral biti ena
kopraven na obeh straneh.
Gorazd Čibej (član mediacijske skupine pri GZS) je
opisal prednost mediacije pred reševanjem sporov na
sodišču, ki je po njegovem mnenju v tem, da je pri
mediaciji več prednosti kot slabosti. Prednosti so hi
trost, cena in zadovoljstvo strank, slabost pa je pred
vsem možnost zlorabe, ki se lahko kaže v podaljševa
nju postopka in ribarjenju informacij.
Robert Klun, mediator in psihoterapevt, zaposlen v
koprskih zaporih, je nato izjemno dobro pojasnil, kako
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V okviru sekcije so Andrej Razdrih, Andrej Ravtar,
dr. Tanja P. Metelko in Anka Patru predstavili (za
igrali) primer iz prakse. Poudarili so, naj se mediaci
ja začne s predstavitvijo stališč vseh strank, potem naj
ta predstavitev iz skupnega pogovora preide v pred
stavitev njihovih posameznih stališč ter pozneje nji
hovih interesov in prek tega na koncu do rešitve. Od
prlo se je vprašanje glede ločenih srečanj s strankami.
Tudi glede tega so bila mnenja mediatorjev različna,
vendar jih je več podpiralo skupna srečanja, vsi pa so
poudarili, da so v nekaterih primerih ločena srečanja
nujno potrebna oziroma neizogibna.

Študij ARS
Dr. Peter Jambrek je na koncu predstavil predme
tnik akademskega študija alternativnega reševanja
sporov na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.
Navzoči sta bili tudi profesorici mediacije na ome
njeni fakulteti, in sicer mag. Ristinova in dr. Metel
kova. Oglasila sta se še dr. Alan Uzelac, profesor na
zagrebški Pravni fakulteti, in dr. Jelena Arsić, ki sta
predstavila študij mediacije v svojih državah, tj. na
Hrvaškem in v Srbiji.

Sklep
Za to, da so že 7. dnevi mediacije potekali brezhibno,
je zagotovo najbolj zaslužen organizator mag. Primož
Šporar, od katerega se je mogoče ogromno naučiti. Ne
le da je posvet organiziral, otvoril vse sekcije in spreje
mal sodelujoče, temveč je prav vsakemu posamezniku
namenil tudi prijazno besedo in skrbel za dobro po
čutje vseh navzočih.
Imela sem občutek, da je šlo za dvodnevno
prijateljsko druženje mediatorjev … Hvala, Primož!
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Dopolnite svojo knjižnico
Upravno procesno pravo

Upravni postopek in upravni spor, 2., spremenjena in dopolnjena izdaja
Avtorja: dr. Erik Kerševan, dr. Vilko Androjna
Knjiga, ki prikazuje teoretične in praktične rešitve upravnega procesnega prava glede uporabe
upravnega postopka pri odločanju pristojnih organov in upravnega spora, vključuje tudi najnovejšo sodno prakso slovenskih in evropskih sodišč. Zato je uporabna ne le kot učbenik univerzitetnega študija prava, temveč tudi kot znanstvena in strokovna opora pri delu uradnikov, odvetnikov in
drugih pravnih strokovnjakov.
Cena z DDV: 87,00 EUR / Število strani: 720 / Leto izdaje: 2017

Rimsko pravo
3., pregledana in dopolnjena izdaja
Avtor: dr. Janez Kranjc
Rimsko pravo je najbolj značilna stalnica pravnega razvoja v Evropi in povsod tam, kjer se je pravo
oblikovalo pod njenim vplivom. Pravni razvoj spremlja in sooblikuje že več kot dva tisoč let. V
tem času se je iz rimskih virov izoblikoval sistem civilnega prava, na katerem temeljijo vsi evropski
pravni sistemi.
Knjiga celovito predstavlja sistem rimskega prava. Ponuja pregled temeljnih pravnih institutov
civilnega prava, ki ga avtor vpenja med rimske pravne vire in njihovo konkretizacijo v sodobnih
civilnih zakonikih. Uvodnemu pregledu rimske politične zgodovine in zgodovine rimskega prava
sledi pregled rimskega osebnega, stvarnega, obligacijskega in dednega prava.
Tretja, pregledana in dopolnjena izdaja vsebuje nekaj novih navedkov literature in virov.
Cena z DDV: 96,00 EUR / Število strani: 920 / Leto izdaje: 2017

Teorija prava
5. izdaja

Avtor: dr. Marijan Pavčnik
Teorija prava je prva monografija te vrste v slovenskem jeziku. Delo obravnava temeljne prvine,
s katerimi se spoprijema teorija prava, njegova ambicija pa je, da prispeva k razumevanju prava.
Kritika je prvo izdajo označila kot »novo slovensko sintezo pravne teorije« (V. Simič) in kot v marsičem izviren prispevek k pravno-filozofskim razpravljanjem, ki so v celoti na ravni nosilnih tujih
sistematičnih del (P. Holländer).
Peta izdaja je kot celota pregledana in dopolnjena, dr. Aleš Novak pa ji je v poglavju o sistemizaciji
prava dodal še nov in obsežen razdelek o velikih pravnih kulturah.
Cena z DDV: 48,00 EUR / Število strani: 666 / Leto izdaje: 2015

LEXPERA d. o. o. (GV Založba), Tivolska cesta 50, Ljubljana
telefon: 01 30 91 820, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si
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extract from land register
disavowal of paternity
probate action

izvod iz matične knjige

izvod iz zemljišne klnjige
osporavanje očinstva
pobijanje testamenta

pobijanje ugovora
osporavanje nadležnosti

pobijati // osporiti
oboriva pravna pretpostavka
izvršenje // ispunjenje
izvršiti obavezu // ispuniti obvezu
poslugoprimac
svedočenje
tužba za ispražnjenje

izpisek iz matične knjige

izpisek iz zemljiške knjige
izpodbijanje očetovstva
izpodbijanje oporoke

izpodbijanje pogodbe
izpodbijanje pristojnosti

izpodbijati
izpodbojna pravna domneva
izpolnitev
izpolniti obveznost
izposojevalec
izpovedba priče
izpraznitvena tožba

izvozna carina

taxe d'exportation, f

relations extra-conjugales, fp l / ~
extramatrimoniales, fpl
commetre un crime / perpétrer un acte criminel
prendre des mesures
exécuter / accomplir
original, m

droit d'agir en justice, m
invention, f
concessionnaire, m
instruction, f / administration de la preuve, f
expert, m
expertise, f
compromis extrajudiciaire, m

être d'accord avec
annulation de décision administrative, f
voie de recours exceptionnel, f / ~~
extraordinaire, f
dispositif du jugement, m
contrat du partage du patrimoine du vivant (de la
personne), m / ~ du partage entre vifs, m / ~ de
cession des biens, m
remise, f
extorsion, f / chantage, f / captation, f / racket, m
expiration, f
recouvrement, m / encaissement, m

Avtorske pravice pridržane.

dazio di esportazione, m

commettere un reato / realizzare ~
adottare norme
eseguire / adempiere
originale, m

convivenza more uxorio, f / famiglia di fatto, f

far valere qcs
invenzione, f
concessionario di servizio pubblico, m
assunzione delle prove, f / raccolta ~, f
perito,m/esperto, m
parere del consulente tecnico, m / ~ del perito, m
transazione straguidiziale, f

consegna, f
estorsione, f / ricatto, m
scadenza, f
riscossione, f / recupero crediti, m

dispositivo, m
contratto di cessione dei beni, m / patto
successorio, m

contestare
presunzione legale relativa, f
soddisfazione, f / adempimento, m
adempire una promessa
comodatario, m
deposizione, f / dichiarazione(del teste), f
azione di sfratto, f / azione di convalida di
intimazione di sfratto, f
acconsentire / approvare
annullamento straordinario di provvedimento, m
mezzo straordinario di impugnazione, m

contestazione di contratto,m
contestazione di competenza, f

estratto dai registri dello stato civile (registro di
nascita / ........ di matrimonio / ........ di morte /), m
estratto tavolare, m
azione di disconoscimento della paternità, f
procedimento d'impugnazione del testamento, m

ITALIJANSKO
certificato del casellario giudiziale, m

Pravna terminologija

Stanislav Fortuna, upokojeni odvetnik iz Ljubljane. 	

export duty

begehen eine Straftat / ausführen eine Straftat
treffen … Maßnahmen/ ergreifen ~
verrichten / erfüllen / durchführen
Urschrift, f (-, en) / Original, n (s, e) / Originalurkunde,
f (-, n)
Ausfuhrzoll, m (e/s, “e)

izvozna carina

commit a crime / perpetrate criminal act
take measures
obaviti
original (text)

izvršiti krivično delo // ~ kazneno djelo
poduzeti mere
izvršiti
original/izvornik

izvesti kaznivo dejanje
izvesti ukrepe
izvesti/opraviti
izvirnik/original

iztožljiva pravica
izum
izvajalec javne službe
izvajanje dokazov
izvedenec
izvedeniško mnenje
izvensodna poravnava

izročitev
izsiljevanje
iztek roka
izterjava/izterjanje

izvenzakonska skupnost

Erteilen eine Zustimmung
Behebung (eines Bescheides) von Amts wegen, f (-, n)
außerordentliches Rechtsmittel, n (s, -)

NEMŠKO
FRANCOSKO
Strafregisterauskunft, f (-, en) /
extrait du casier judiciaire, m
Strafregisterbescheinigung, f (-, en)
Geburtsurkunde, f (-, n) / Heirats ........, f / Sterbe .........., f extrait de naissance, m / certificat de marriage, m
/ extrait mortuaire, m
Grundbuchauszug, m (e/s, “e)
extrait du livre foncier, m
Bestreitung der Vaterschaft, f (-, en)
désaveu de paternité, m
Testamentsanfechtung, f (-, en) / streitiges Testaments- litige en révocation judiciaire du testament, m /
verfahren, n (s,)
action ........, f
Vertragsanfechtung, f (-, en
contestation du contrat, m
Zuständigkeitsanfechtung, f (-, en) /
déclinatoire de compétence, m
Zuständigkeitsbestreitung, f (-, en)
bestreiten
contester
widerlegbare Rechtsvermutung, f (-, en)
présomption légale simple, f / ~de droit simple, f
Erfüllung, f (-, en) / Ausführung, f (-, en)
accomplissement, m
erfüllen eine Verpflichtung
satisfaire à une obligation
Entleiher, m (s, -) / Entlehner, m (s, -)
commodataire, m / prêteur, m
Zeugenaussage, f (-, n)
témoignage, m / déposition, f
Räumungsklage, f (-, n)
action en évacution, f

Spruch, m (es, “e) / Spruchformel, f (-, n)
Vertrag über die Abtrettung und Verteilung
des Vermögens zu Lebenszeiten, m (e/s, “e) /
Vermögensübernahmsvertrag,m (...)
predaja // izručenje
delivery
Herausgabe, f (-, n) / Lieferung, f (-, en)
ucenjivanje / iznudjivanje // ucjenjivanje / … extortion / blackmail
Nötigung, f (-, en) / Erpressung, f (-, en)
istek roka
expiration
Ablauf, m (s, »e)
naplata/naplaćivanje // utjerivanje
recovery / collection / encashment
Einziehung, f (-, en) / Einbringung, f (-, en) /
Wiedereinbringung, f (-, en)
utuživo pravo / pravo na tužbu
enforceable legal right / right to stand in justice einklagbare Sache, f (-, n)
pronalazak
invention
Erfindung, f (-, en)
izvodjač javne službe // izvoditelj …
concessionaire
beliehener Unternehmer, m (s, -)
izvodjenje dokaza
taking of evidence / receiving evidence
Beweisaufnahme, f (-) / Beweiserhebung, f (-)
veštak // vještak
expert witness
Sachverständige, m (n, n)
mišljenje veštaka
expert opinion
Sachverständigengutachten, n (s, -)
vansudsko poravnanje
extra-judicial compromise
außergerichtlicher Vergleich, m (e/s, e)/ ~ Ausgleich,
m (...)
vanbračna zajednica
extraconjugal relations / extramarital~
nichteheliche Lebensgemeinschaft, f (-, en)

contest / repudiate / argue
simple legal presumption
fulfil(l)ment
fulfil an obligation
borrower (of anything but money)
testimony / deposition / evidence
action for possession (of premises) / ~ for
emptying an apartment
izraziti soglasje
dati saglasnost // ...
consent to/agree to/ approve of
izredna razveljavitev odločbe vanredno poništenje odluke
annulment of administrative decision
izredno pravno sredstvo
vanredni pravno sredstvo // ~~lijek
petition in revocation of judgment /
extraordinary method of review
izrek
presuda
award / verdict / wording (of judgment)
izročilna pogodba
ugovor o ustupanju imovine za života // ugovor contract of inter vivos transfer / ~ to assign
o ustupu i raspodjeli imovine za života
property

contestation of contract
plea as to competence

ANGLEŠKO // ~ (ZDA)
judicial records / convictious record // ~of
prior convictions
birth certificate / marriage ~ / death ~

SLOVENSKO
SRBSKO // HRVAŠKO
izpisek iz kazenske evidence izvod sudske evidencije o kaznama

Šestjezični pravni slovar (13.)
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Alenka Košorok Humar

odvetnica v Ljubljani in direktorica Odvetniške akademije OZS

Pritisni na tipko Človek
Slast je v tem, da grem1
Profesor dr. Marko Pavliha z zbirko novih esejev gre ustvarjalno naprej in barvito nadaljuje svoje esejistično pisanje izpred treh let.2 Kot zapiše na platnici najnovejše knjige njegov prijatelj in spodbudnik
Evald Flisar, sta esej in esejistična literatura paradni konj dr. Pavlihe.
Esej kot literarno zvrst dr. Pavliha mojstrsko gnete in
nadgrajuje, tako kot vsebinsko – dušno »nad-modru
je« svoja razmišljanja in spoznanja, zabeležena v prej
šnji knjigi esejev, kjer je že v podnaslovu ugotavljal,
da je zdravilo za norost le modrost (nekatere modra
barva pomirja, nekatere pa povzdiguje do modrega
neba). Morda je zdravilo tudi biti
kontrolirano nor ali modro neu
men? Je zdaj, po treh letih, naš av
tor še bolj moder, bolj strasten pri
iskanju odgovorov na večna vpraša
nja duha, ali bolj potrpežljiv, manj
neučakan? Čaka pa ne z vprašanji,
četudi je pri odgovorih modro pre
viden in pušča nebo odprto, razgle
dujoč se po vseh časih in prostorih.

avtor: dr. Marko Pavliha
založba: IUS SOFTWARE, d.o.o.
(GV Založba), Ljubljana 2017,
340 strani

Čas je nadvse relativen. Če je bila
ura vse do te nove knjige dvanajst
pred dvanajsto, koliko pred dva
najsto bije ura zdaj, ko to beremo?
Usodna ura nam odzvanja zaradi
nečloveškega pohlepa in sociopat
stva, a morda vseeno še zmoremo
pritisniti na tipko iz naslova? V vsa
kem dihu, v vsakem poskusu, v vsa
kem eseju se nas dotika naš avtor.
Skrajni čas je, zapoetizira že kar v
uvodu svojega novega dela, da na
poslednjem odrešilnem in huma
nistično uglašenem »računalniku«
pritisnemo na tipko, ki jo sugerira
čez vso paleto esejev.

Dvanajst ostaja magično in božansko število še naprej.
Dvanajst še vedno pomeni popolnost (četudi k vedno
istemu magičnemu številu prihaja le s seštevkom prvih
črk ali igro naključnih na-ključij) in se prepleta tudi v
tokratnih esejih, v katerih se dr. Pavliha zaskrbljeno
sprašuje o razpletu vsesplošne krize, krize na vseh rav
neh, še najbolj na platoju vrednot. Vrednote se preple
tajo v avtorjevem razmišljanju o zasebnem in profesi
onalnem življenju. Vrednote so del učiteljskega krv
nega obtoka in bi morale biti del politične drže tistih,
ki se z neverjetno lahkostjo spustijo v lahnost poli
tičnega obstoja. Profesor pa mora imeti vsaj malo ži
lice za nastopanje. Umetnik ne ustvarja le zase in dr.
Pavliha je rad samoironičen pavliha, kjerkoli je, kjer
koli se spoznava, ko spoznava in študira druge, giba
joč se skozi čas, najraje v domišljijskih, a tudi realnih

potovanjih, tudi na potovanjih na Mars. Z eno samo
majhno, zapolnjeno potovalko Potovalka vsebuje ek
strakt in esenco svetovnega etosa ter spoznanj antič
nih filozofov, zlasti stoikov. Intimna razmišljanja so po
skusi na stotere načine, ki rastejo in vrejo navzven, v
svet, kot bi jih rodil nekje iz morskih pen. Ker človek
postane človek samo v očeh drugega. Motivation, movere, emotion, igra besed, semiotika in semantika, pre
pleteni v neizprosno domišljenih konstruktih. Poskus
kljub navidezni naključnosti in nenačrtovanosti iznaj
de ključ do svoje resnice, ki se na trenutke zasveti in
zažari v otroškem čudenju in pri-sr(e)čnem veselju. Za
srečo sta vedno potrebna ljubezen in delo. Tudi za do
bro. Ni dvoma, da dr. Pavliha veliko ljubi, a tudi veli
ko dela. Tudi dobrega. Ne nazadnje s pisanjem, s po
skušanjem. Eseji so poskusi že dolga stoletja, bolj ali
manj pretenciozni. Znan renesančni esejist Michel de
Montaigne je kresal duhovite misli tudi ob opazovanju
svoje mačke, ne le ob razmišljanju o neskončnih krivi
cah tega sveta in o načinih, kako doseči srečo.
Sreča ni absolutno stanje, pravi dr. Pavliha, »temveč
občasni zaimek epifanije, ki se kot Feniks vzpne iz
dela, družine [kako je avtorju neskončno ljuba in v
oporo] in sebstva.«

Montaigne je pred petsto leti po vzoru antičnih filozo
fov različnih smeri (stoiki, skeptiki in epikurejci) raz
mišljal o eudaimonii – človekovem razcvetu, raju na
zemlji. Kakšen prešeren raj bi lahko imeli pod Trigla
vom, ugotavlja dr. Pavliha (ne-bésa)! V naši domovi
ni, ki jo mojstrsko oriše, s stoterimi pomeni in ne na
zadnje z domoljubjem, vsepovprek zasmehovanim ču
stvom. Ubi patria, ibi bene (človek je lahko zares iz
polnjen le v domovini, ugotavljata z vzornikom B. M.
Z.‑jem, ki se mojstrsko igra, kot vedno, s pomeni in be
sedami). In če se zazre v domovino, se mora tudi čez
mejo, k sosedom, v duhovitem pletenju ljubke fantazij
ske zgodbe o srečanju ministrskih predsednikov dveh
sosednjih držav pri evropskem arbitru. Vsaka sloga je
po razprtiji še slajša.
Vsebinsko obsežna in bogata knjiga avtorjevih esejev
je razdeljena na pet poglavij, naslovljenih z leitmotivom posameznih skupin esejev: Mišljenje in ustvarja
nje (osem esejev), Vred-note za prijetnejšo družbeno
glasbo (deset esejev), Domovina, si prešerna al' bete
žna (šest esejev), Brati, pisati inu modrovati (osem ese
jev) ter Popotovanja iz sedanjosti v prihodnost (dva

1

Janez Menart:
»Vrh gore je bel kažipot očem / In jasen dan žari od vsepovsod / In sreča je, da je pred mano pot, / In to da vem, da slast je v tem, da grem.«
Pavliha, M.: Dvanajst pred dvanajsto, založba UMco, d. d., Ljubljana 2014.

2
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eseja) − skupaj kar 34 esejev, zlitih v celoto z eno samo
namero: realizacija pritiska na tipko ČLOVEK.
Dr. Pavliha nadaljuje tudi s svojim spogledovanjem z
literaturo, ker je pisanje hkrati smisel in ključen pogoj
za srečo (h kateri se vedno znova vrača). Zato spet ni
na-ključje, da so v vseh časih pravniki tudi pisali lite
raturo in pišejo (pišemo) tudi danes ter s tem doda
jajo (dodajamo) svoj delež k razcvetu (pravne) kultu
re. Je med pišočimi premalo kolegic, se sprašuje avtor?
Smo manj ustvarjalne ali si premalo upamo publicirati,
si torej le manj upamo, pa pravimo, da smo pogumne?
Dr. Pavliha na več mestih postavlja več vprašanj kot
daje odgovorov, kar esejem vdihne svežino, za bralce
pa je ustvarjalen izziv. Zelo posrečeno (spet izpeljan
ka iz »sreče«). Sprašujem se, torej sem. Na različne
načine. V esejih je marsikaj dovoljeno, od Montaigna
naprej. Izbereš si svoj stolp, vzameš pero, papir, raz
mišljaš, začneš pisati, ne vedoč, kam te bo potovanje
tvojih misli in zapisov poneslo, odneslo ... A zdi se, da
dr. Pavliha to precej natančno ve. Oziroma vsaj bolj ali
manj hitro ali počasi »šteka«. Nič čudnega, ob takšni
bogatiji prebranega opusa vseh žanrov, krajev in časov,
pa najsi bodo to pravnofilozofska dela, poljudne moj
strovine, poezija ali karkoli drugega napisanega, posku
šanega in okušanega, od antičnih časov naprej. Aristo
tel, Sokrat, Platon, pa vsi avtorji na C kot Cicero, Cer
vantes, Cankar, Capuder, potem tudi naš pronicljivi dr.
Borut Ošlaj, pa sloviti sodobni psiholog, Nobelov na
grajenec Daniel Kahneman.
Eseje odlikuje tudi igranje z besedami (kot vedno lep
»pavlihovski jezik«) in s premori (najpomembnejše
so pavze), ko avtor posluša tišino in molči. Med izdi
hom in vdihom je najbolj pomemben tisti vmesni pro
stor. Da lahko potem zapiše presledke med mislimi, v
katerih se loteva vsega in vsakogar, znanega ali malo
manj znanega. Kje je meja, kje konec? Eseji se berejo
kot učbenik življenja (vedno znova mu je blizu večni
Martin Kojc, starosta slovenske duhovne in »čuječ
nostne« misli) in vedrine, odprtih oken prijaznosti.
Prepolni so treninga »psihonevroendokrinoimunolo
gije«.3 Kako boljša družba bi bili, če bi vsak pri sebi
obrezal suhe veje neuresničenih ambicij in se oprl na
svoje dosežke in ljubezen ter predvsem vrednote, ki
vlečejo voz življenja in sveta naprej (in nazaj).
Dr. Pavliha se vedno znova vrača k svetovnemu eto
su (»evropsko etično ogrodje« – nekakšna univer
zalna etika), katerega sestavni deli so humanost, mo
drost, življenje, narava in zdravje, skrb za sočloveka,
3
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pravičnost, univerzalizem, integralnost, delo in krea
tivnost, tradicija, kultura (tudi srčna in splošna). A
kljub vsemu ostaja tudi pravnik, zato ne more mimo
prava (kot mogočnega drevesa), pravnih načel in
pravnofilozofskih vprašanj, kot nekdanji politik pa
tudi zaželenih vrlin (in nezaželenih hib) vsakega po
litika iz mesa in krvi. Znanje in inteligenca spadata
med glavne pogoje, ki jih mora izpolnjevati dober po
litik. Pa ne kakršnakoli inteligenca, ampak tudi du
hovna, čustvena in socialna. Pa prijaznost (»Kariz
ma je božje darilo«), zanesljivost, točnost, častnost,
odzivnost. Poklicanost in poslanstvo, primeren način
življenja. Kako se to naučiti? Od dobrega, predane
ga učitelja, kakopak.
V tibetanski tradiciji velikega učitelja odlikujejo tri vr
line: znanje, moralna integriteta in prijaznost. Ne dvo
mim, da je dr. Pavliha tudi dober učitelj. Kot so bili
njegovi vzorniki, ki jim nameni sklepne esejistične mi
sli. Zaslužni profesor dr. France Bučar mu je naro
čil, naj posluša svoje srce, spoka kufre in gre v tujino.
Kozmopolitski zgled mu je legendarni profesor dr. Er
nest Petrič, s pravno argumentacijo in univerzalno ši
rino tudi vedno prešeren in iskriv profesor dr. Janez
Kranjc, ki z bistroumno nikoli pozabljeno latinščino
dokazuje, da je resnično veselje resna stvar. Pa sloviti,
tudi meni več kot ljub B. M. Z., omenjen na več me
stih knjige, ter ne nazadnje prijatelj Evald Flisar, nje
gov bodrilec pri pisanju. Kar preberete, se bere napeto,
skoraj kot kriminalka: Od kod prihajamo? Kdo smo?
Živimo zase, za drugega? Kam gremo? …
Če ne drugam, potem skozi trnje do zvezd – »Per aspe
ra ad astra«, moj najljubši esej. Poskus, da spoznam
samo sebe, čeprav je duhovna pot pravzaprav vedno
križev pot. Pot človeka gre skozi trnje do zvezd, kate
rih šelestenje sliši samo tisti, ki prisluhne z levo in de
sno polovico možganov.
Spomnimo se, ponovno se naučimo biti veseli in
smejmo se! Nomen est omen, dr. Pavliha. Ne morete
brez tega, da ne bi bili vsaj vedri, četudi pavlihovstvo
odpade, ker se dotikate preresnih tem, z zelo resni
mi besedami. V molu in duru, v katerem je uglašena
pavlihovska duša, ki tako kot slehernik potuje k svo
ji Itaki. Samo da se ne sestrelite na Mars!
Pa ne pozabite, kot pravi Montaigne, da se nam
najboljše v življenju zgodi, ko ne dobimo tistega,
kar mislimo, da si želimo.

Tu sem si dala malo duška s svojimi znanji, ki se lepo prilegajo nekaterim avtorjevim mislim iz knjige.
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Tina Šnajder Paunović
odvetnica v Ljubljani

Umori na slovenskem podeželju
Moje obdobje branja kriminalk, v glavnem Agathe Christie in Edgarja Wallacea, se je končalo v osnovni šoli. Sledil je dolg premor, napolnjen z zahtevnejšo literaturo, ki je od bralca terjala več kot zgolj
ubadanje z vprašanjem, kdo je morilec. Nato so se kriminalke s knjižnih polic preselile na male zaslone
– Hercule Poirot, Mrs. Marple, Umori na podeželju … – in po rednem gledanju je princip postal jasen:
morilec je tisti, ki najmanj izstopa in noben sum ne pade nanj. Ta pristop je, vsaj v osnovi, ohranjen
tudi v sodobnih kriminalnih romanih.

Serija kriminalk
In tako me je pred približno desetimi leti na knjižnem
sejmu prijateljica opozorila na »simpatično« (izraz
za ne preveč zahtevno, pa vendar vredno
branja) knjigo Olje na balkonu mariborskega
pisatelja Avgusta Demšarja. Šlo naj bi
za kriminalko, ki se dogaja v Mariboru.
Avgust Demšar pa je psevdonim profesorja
na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru
dr. Tomaža Zupančiča. Dovolj zanimiva
kombinacija, da sem knjigo kupila.

avtor: Avgust Demšar
založba: Založba Pivec,
2016, 328 strani

V naslednjih letih je mariborski pisatelj
vsako leto napisal nov roman in tako je
nastala serija kriminalnih romanov: Olje na
balkonu (Sanje, 2007), Retrospektiva (Sanje,
2008), Tanek led (Sanje, 2009), Evropa
(Sanje, 2010), Hotel Abazzia (Sanje, 2011),
Obsedenost v času krize (Sanje, 2012),
Miloš (Založba Litera, 2013) in Pohorska
transverzala (Založba Pivec, 2016).
V njih je pisatelj ustvaril lik višjega kri
minalističnega inšpektorja Martina Vren
ka. Vrenk je umirjen, preudaren, širokih
obzorij, liberalen, zdravega razuma, v do
brem odnosu s svojo ženo, pomirjen sam s
seboj, profesionalen, kritično distanciran od
politike, zvest svojim načelom. Ob njem so
mlad pomočnik Marko Breznik malce na
zadnjaških nazorov, višja kriminalistka Iva
na Premk in še nekaj drugih oseb, ki se po
javljajo skozi vse romane in katerih dogaja
nja v življenju spremljamo ob glavni zgod
bi razreševanja umorov.

Vsak nov roman je boljši od prejšnjega,
branje vseskozi napeto, imajo vse, kar do
ber roman tega žanra potrebuje. Vendar pa
Demšarjevi romani niso samo dobre krimi
avtor: Tadej Golob
nalke, pisatelj skozi zgodbo in like podaja
založba: Goga, 2016,
tudi kritiko družbe, v kateri živimo. Bese
524 strani
dila so sociološko obarvana, v vsakem pa
pisatelj postreže še z dodatnim znanjem;
tako v enem razglablja o umetnosti, v drugem o de
mografiji, poigrava se s statističnimi podatki … Pri
meri se dogajajo v slovenskem okolju, pisatelj opi
suje kraje, ulice, zgradbe, ki jih bralec pozna, kar
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dogajanje v romanu še bolj približa in ga bralec lah
ko ponotranji.
V Demšarjevem predzadnjem romanu Miloš nastopi
višji kriminalistični inšpektor Miloš, ki je popolnoma
drugačen od Vrenka, bolj primaren, čustven, eksplo
ziven. Roman je bolj čustveno obarvan, drugačen od
prejšnjih in še bolj družbeno kritičen.
Vse romane, od prvega do zadnjega, toplo priporočam.
Čeprav gre za samostojne zgodbe, je najbolje začeti
pri prvem romanu in nadaljevati z branjem po vrsti,
saj se dogajanje okoli glavnih likov razvija tudi histo
rično povezano.
V letošnjem letu naj bi izšel njegov deveti kriminalni
roman Otok, prav tako naj bi bile njegove zgodbe
kmalu uprizorjene na malih zaslonih.

Jezero
V istem letu (2016) kot (do zdaj) zadnji roman Avgusta
Demšarja je izšla knjiga Tadeja Goloba z naslovom
Jezero (Goga). Golob je v nasprotju z Demšarjem bolj
prepoznaven slovenski pisatelj, ki se je tokrat prvič
preizkusil s kriminalnim romanom. Vsekakor pa je
Tadeju Golobu treba priznati, da je marketinško veliko
bolj uspešen kot njegov mariborski kolega. O knjigi se je
pisalo povsod, celo kot o prvem slovenskem kriminalnem
romanu, kar je seveda daleč od resnice. Konec koncev
je naša kolegica, odvetnica Ljuba Prenner, leta 1939
izdala kriminalni roman Neznani storilec, še pred tem
pa so že konec 19. stoletja v podlistkih začele izhajati
detektivske zgodbe. Leta 1907 je tudi Fran Miličinski
objavil detektivsko zgodbo Ura št. 55916, nato pa je skozi
zgodovino sledilo še kar nekaj pisateljev z detektivskimi
romani. Zato je pisanje o Jezeru kot prvem slovenskem
kriminalnem romanu bodisi dobra marketinška poteza
bodisi gre za neizobraženost piscev člankov.
Kakorkoli, Jezero je spodobna kriminalka. Slog pisanja
je zelo podoben Demšarjevemu, kar pa Golobu niti
ne gre zameriti, saj so si slogi pisanja sodobnih
kriminalnih romanov bolj ali manj podobni.
Dogajanje je umeščeno na Gorenjsko in v Ljubljano.
Glavni literarni lik je višji kriminalistični inšpektor
Taras Birsa. Inšpektor Taras je drugačen kot Vrenk pri
Demšarju. Manj popoln, čeprav je tudi Birsa umirjen
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in preudaren. Oba sta močna moška lika, le da je
Taras morda realnejši. Kot vsak človek ima tudi Taras
potlačene želje, hobije, ki jih je zaradi družinskih obvez
moral opustiti, skušnjave, ki se jim težko upre, tudi
družinsko življenje ni idealizirano. Taras ima notranje
boje, ki jih Vrenk nima ali pa jih nima več. Tudi on ima
pomočnike in tudi Golob skozi osebnosti pomočnikov
izraža nekatere poglede na družbo ter ljudi v njej. Čeprav
manj očitno, je tudi Golob v romanu Jezero družbeno
kritičen in skozi zgodbo pokaže slabosti sistema.
Jezero obsega več kot petsto strani, kar je vsaj po
mojem mnenju za kriminalni roman verjetno preveč,
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zato tudi ne zmore držati napetosti skozi vso pripoved.
Umorov je več, vsaj eden je morda nepotreben.
Vsekakor je roman velika uspešnica v slovenskem
prostoru in je v zelo kratkem času doživel ponatis, kar
je v današnjem času redkost, v knjižnicah je ves čas
izposojen, obeta se mu filmska uprizoritev.
O vsebini romanov – tako prvega kot drugega
pisatelja – pa bom raje molčala, saj bi pokvarila slast
branja, zato, dragi kolegi, utrujeni od vsakodnevnega
napornega dela, vzemite v roke katero od kriminalnih
zgodb. Verjemite, težko jo boste spustili iz rok.

Novi dan mladosti za osebne podatke zaposlenih
1. Institut sodnika globoko spoštujem. Za sodnika ni

dovolj fakulteta. Imeti mora čvrst značaj in profesionalni
pogum. Imeti mora življenjske izkušnje, pričakuje se, da je
razgledan in načitan. Da vedno ni tako, obstajajo različni
razlogi: prenizke plače sodnikov, premajhno spoštovanje
javnosti in politike do sodniške funkcije pa tudi način in
vsebina izobraževanja na naših pravnih fakultetah.
(Patricia Maličev, intervju z odvetnikom dr. Petrom
Čeferinom z naslovom Naj sestrelimo letalo s 164
potniki, da se izognemo smrti 70.000 ljudi na stadionu?,
Sobotna priloga Dela, 16. december 2017)

2. Skrbi nas, ker se svobodnjaki niso veliko spremenili.

V Avstriji se je zgodilo podobno kot ponekod v Evropi
in ZDA, kjer zdaj vlada desnica. V tem pogledu Avstrija
ni nič posebnega, a to zadeve ne izboljša. Vprašanje torej
ostaja, ali bo mlada neizkušena ekipa znala obvladati
svobodnjake. Kar zadeva manjšinsko politiko, so velike
koalicije zadnjega desetletja zamudile vse možnosti, da
bi odločile kaj v prid manjšinam.
(Celovški odvetnik Rudi Vouk, Delo, 19. december
2017)

3. Ali drži, da se morate izločiti kar iz polovice vseh

zadev, ki pridejo do Strasbourga?
»Ko sem prišel na sodišče, sem se dal izločiti iz vseh
zadev, kjer pritožnike zastopa odvetniška družba Čeferin
in partnerji, ne glede na to, ali so bile vložene v času,
ko sem bil tudi sam odvetnik in partner v tej družbi, ali
morda prej ali pozneje. Prav tako se izločim iz vseh tistih
primerov, ki sodijo v skupino enakovrstnih zadev, pa je
vsaj eno izmed pritožb vložila odvetniška družba Čeferin.
Zato sem bil izločen v vseh zadevah izbrisanih, prav tako
pa sem izločen v zadevi Lekić proti Sloveniji, pri kateri
gre za vprašanje odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih družb. V tej zadevi pritožbe sicer ni vložila
odvetniška družba Čeferin, jo je pa vložila v neki drugi
zadevi, pri kateri gre za enako vprašanje, zato ne morem
biti v sestavi, ki odloča o problemu. Če ne upoštevamo
omenjenega, preostalih zadev, v katerih sem izločen iz
tega razloga, ni več kot za prste ene, morda dveh rok.«
Suzana Kos, intervju z sodnikom na Evropskem sodišču
za človekove pravice v Strasbourgu dr. Markom
Bošnjakom z naslovom Močni sistemi so sposobni
spoznati napake, se iz njih nekaj naučiti, Sobotna priloga
Dela, 27. januar 2018)
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4. Petindvajseti maj je bil včasih dan mladosti. Veliko

ljudi se spominja tistih socialističnih dni kot obdobje,
ko so bili delavci spoštovani in so uživali veliko pravic.
Nova kapitalistična doba, pravijo množice, je prinesla
več zahtev in manj pravic za delavca. Ne glede na to,
ali je ta argument pravilen ali ne, so dobre novice na
vidiku za tiste, ki skrbijo za svoje pravice. Naslednji 25.
maj bodo dobili vsi zaposleni nove pravice na področju
zaščite osebnih podatkov. S tem dnem se namreč začne
v Sloveniji neposredno uporabljati Splošna uredba o
varstvu podatkov, najpomembnejši pravni instrument
EU o varstvu osebnih podatkov.
(Marko Sladojević, pravni svetovalec v Odvetniški
pisarni Drolec Sladojević, v članku Novi dan mladosti
za osebne podatke zaposlenih, Delo, 9. december 2017)

5. Odvetnik Miha Kozinc je pojasnil, da je zastopanje
hrvaških ribičev prevzel na prošnjo predsednika hrvaške
odvetniške zbornice Roberta Travaša, ki ga je za
posredovanje zaprosil hrvaški pravosodni minister. Je
pa za sodelovanje postavil pogoj, da se ne postavlja
pod vprašaj veljavnosti arbitražnega sporazuma oziroma
arbitražne razsodbe, ki je, tako Kozinc, del slovenskega
pravnega reda, ki ga kot slovenski državljan v celoti
spoštuje.
(Al. Ma., v članku Pritožbe hrvaških ribičev pripravljajo
v odvetniški pisarni Mihe Kozinca, MMC RTV SLO, 2.
februar 2018)
6. »Ta primer bi lahko Ustavno sodišče (ki upošteva

strasbourške odločitve, op. p.) napeljalo do zaključka,
da je primer pritožnice (Vesne Györkös Žnidar)
pomembno ustavnopravno vprašanje,« je zapisalo
strasbourško sodišče. Ministrica bi lahko računala na to,
da bi ji na Ustavnem sodišču uspelo, menijo strasbourški
sodniki – med njimi tudi sodnik iz Slovenije dr. Marko
Bošnjak – nakazali, da so argumenti Vesne Györkös
Žnidar v bistvu pravilni in da je mariborska sodnica leta
2012 ne bi smela kaznovati.
(Uroš Škerl Kramberger, v članku Notranji ministrici
Györkös Žnidar v Strasbourgu ni uspelo – morala bi
poskusiti na domačem sodišču, Dnevnik, 9. februar 2018)

Andrej Razdrih
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Stanislav Fortuna

upokojeni odvetnik v Ljubljani

Kafkovo kraljestvo
»Ratio in iure aequitas integra.«1 − Se šalite!

1. dejanje: Zmuzljiva pot
V začetku 20. stoletja je bila Ljubljana še zmerom pro
vincialno gnezdo. Velikopotezne gradnje in ureditve
po uničujočem potresu so sicer že nakazovale možen
razvoj, a mesto se je še vedno trdno oklepalo Grajske
ga hriba. Kar je bilo samo malo dlje, so že označevali
za predmestja: Kapucinsko, Šempetrsko, Trnovsko itn.
Tudi Golovec na drugi strani Gruberjevega kanala je
takrat spadal v predmestje – Kapucinsko predmestje.
Najbrž so mnogi ljudje srednje in starejše generaci
je gledali film Neskončen dan. Za tiste, ki so pozabi
li jedro zgodbe, naj povem, da je pri njej šlo za dan,
ki se je glavnemu junaku venomer ponavljal. Zato je
tudi bil neskončen. In z zgodbo o poti na Golovec je
bilo tudi tako, dokler je ni posrkala in prekrila zgod
ba o ponorelem sodnem aparatu. Sodnem aparatu, ki
ustvarja in vzdržuje Kafkovo kraljestvo, v katerem je
navidezna resnica več od prave resnice, navidezna pra
vica več od prave pravice.
Takrat, ko se osnovna zgodba začne, sta bili tam, kjer
se Gruberjev kanal najbolj približa Golovcu, dve sa
motni poslopji. Prvo je bilo manjši dvorec, drugo pa
njegova pristava. Nad njima so bila polja in travniki
vse do vrha Golovca. Mislim, da so bili takrat vsi v la
sti iste rodbine.
Sredi 20. stoletja je deželo razkosal okupator in prera
čunljivo spodbujal neslogo med različnimi deli naroda,
od katerih je vsak zagovarjal svoj recept za preživetje v
tem težkem času. Kot v posmeh narodni zastavi se je
enemu delu reklo beli, drugemu plavi in tretjemu rde
či. In čeprav je okupator ogrožal vse dele, so se v bra
tomorni vojni, ki se je tako nesrečno spočela, posame
zni deli naroda spopadli na življenje in smrt. Zgodo
vinski nesmisel, strahovita izguba življenj in tragedija
vseh vpletenih, ne glede na to, kateri barvi so pripadali.
Zmagali so rdeči, ki so vojni čas spretno izkoristili za
družbeni prevrat in osvojitev oblasti. In kot se pri ta
kih prevratih rado dogaja, se jih je lotil sindrom boga.
V tem stanju so pri postavljanju osnovnih političnih
in posledično tudi pravnih izhodišč napravili katastro
falno napako, ki je spočela to zgodbo in tudi mno
ge druge.
Pri posegih v zasebno lastnino se čez čas niso več zado
voljili s tako preglednimi ukrepi, kot so bile zaplembe,
podržavljenja in podobni – morda so se jim zaradi spo
ra z gospodarjem Kremlja začeli zdeti preveč podobni
sovjetskim. Po dobrem desetletju vladanja so izumili
1
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t. i. nacionalizacijo zemljišč v vseh mestnih naseljih. S
tem so pogazili pravni aksiom ter prerezali večtisoč
letno popkovino med zemljiščem in stavbo. Poslej je
imelo mestno zemljišče eno usodo, stavba na njem pa
drugo. In tako je bilo tudi z upravljanjem nepremič
nin: z mestnimi zemljišči so upravljale občine in dru
ge družbene pravne osebe, s stavbami na njih pa la
stniki posameznih delov.
Zgodilo se je, kar se je moralo zgoditi. Nekaj časa so
stari uradniki z raznimi zemljiškoknjižnimi triki še
ohranjali navidezno povezavo med zemljišči in stav
bami. A s tem so razkroj samo upočasnili, ustaviti ga
ni bilo mogoče. Tudi zato, ker politiki, ki so problem
zakuhali, niso hoteli priznati, da so se zmotili, pravni
ki, ki so jim pri tem početju sekundirali, pa niso zmo
gli priznati, da bi bili sokrivi polomije.
Rodbina iz dvorca in pristave se je v začetku revolu
cionarne preobrazbe razdelila na dve veji. Tista, ki je
dobila pristavo, je dobila tudi zemljišče, po katerem je
poševno proti vrhu Golovca potekal slab kolovoz. Do
mači in lastnik nekega kmetijskega zemljišča na vrhu
hriba so ga občasno uporabljali za spravilo lesa, sena
in pridelkov. Zato je imel sosed z vrha hriba tudi slu
žnost poti in voženj po tem kolovozu.
Tako stanje je trajalo vse do takrat, ko si je občina z
omejeno razlastitvijo vzela služnostno pravico za po
stavitev drogov električne napeljave. Ne lastnine, ta
krat je hotela samo služnost. A elektrifikacija je časov
no skoraj sovpadla z nacionalizacijo mestnih zemljišč,
zato je nacionalizacija zajela tudi pot. Ko pa je bila na
hrib potegnjena elektrika, so na njem začela rasti raz
košna domovanja. In ta domovanja so potrebovala ko
munalno infrastrukturo.
Služnostna pot ni bila več travnat kolovoz, marveč je
postala makadamska pot, zato je po osamosvojitvi in
ukinitvi družbene lastnine nekdanji lastnik niti ni zah
teval nazaj. Zaradi nepazljivosti uradnika, statistike re
šenih zadev ali kakšnega drugega birokratskega vzro
ka so mu jo kljub temu poskušali vsiliti. Temu poče
tju se je uprl, ministrstvo je dokončno odločilo njemu
v prid in parcela, ki se je oblikovala iz služnostne poti,
je formalno znova postala družbena lastnina. Da počiš
od smeha: to se je zgodilo v času, ko se je na debelo
ukinjala družbena lastnina in ko so se uradniki trudi
li prikazati čim več rešenih denacionalizacijskih zadev.
A vseeno je bila ta upravna odločitev časovna ločnica,
ki je zamejila začetek obdobja, v katerem je naša justica povozila svoj lasten ratio.

»Smisel prava je celovita pravičnost« (stara rimska pravna sentenca).
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Nekdanjemu lastniku je prezgodnja smrt preprečila,
da bi doživel nenavadno nadaljevanje zgodbe. In tudi
vdova je mislila, da je s sklepom o dedovanju, v kate
rem ni bilo služnostne poti, stvar dokončno rešena.
Ubožica kljub znatnim življenjskim izkušnjam ni po
znala nenavadne ustvarjalnosti organov oblasti. Po pet
indvajsetih letih je dobila dodaten sklep o dedovanju,
s katerim je po pokojniku podedovala še služnostno
pot, ki je medtem postala asfaltirana cesta s kanaliza
cijo, odvodnjavanjem, kandelabri, smetnjaki in preo
stalim, kar spada v infrastrukturo javnih cest. Ta so
dni sklep je časovna ločnica, ki je zamejila konec ob
dobja, v katerem je nekdo iz nemarnosti ali pa celo iz
preračunljivosti zapustniku podtaknil parcelo, ki je ni
zahteval in ki je v denacionalizacijskem postopku tudi
ni dobil. Ko pa je bil zapustnik enkrat vknjižen v zem
ljiški knjigi, se je začel ples avtomatizmov, ki je poklic
ne pravičnike odvezal spraševanja o pravilnosti in za
konitosti izhodišča.
Nič ni pomagala pritožba, nič ni pomagalo protestno pi
smo ministru za pravosodje, nič ni pomagalo protestno
pismo ministru za okolje in prostor. Pritožbeno sodišče
se je oprlo na napačno vknjižbo, do katere je prišlo kljub
pravnomočni negativni upravni odločbi o denacionali
zaciji, uradnik ministra za pravosodje se je izgovoril na
nedopustnost vpletanja v sodne postopke, uradnik mi
nistra za okolje in prostor je motovilil z nepristojnostjo.
Je pa pritožbeno sodišče pomodrovalo, da bi lahko vdo
va vložila izbrisno tožbo. Skoraj gotovo pa pred tem ni
prebralo pretkanih določb o izbrisni tožbi v najnovej
šem zemljiškoknjižnem zakonu,2 sicer bi ga bilo sram,
da tako možnost sploh omenja (nemara bi stari Kitajci
avtorja obsodili na dosmrtno tlako v kakšnem poseb
no zafrknjenem zemljiškoknjižnem uradu).
Nepričakovano dedovanje je pred vdovo postavilo
vprašanje, kaj naj počne s potjo, ki ji utegne prinesti
vsaj težave z davčno upravo, čeprav gre pri njej za jav
no cesto z uradnimi oznakami, ob cesti pa so domova
nja z uradnimi hišnimi številkami. Če je že glavno me
sto kolovoz spremenilo v javno cesto, naj jo pač ima.
Ljubljanskim mestnim oblastem je zato ponudila, da
jim pot zastonj prepusti.
A glej ga zlomka, ljubljanski mestni birokrati so dari
lo zavrnili z obrazložitvijo, da te poti nimajo v eviden
ci občinskih cest.3 Skratka, da gre pri njej za pot, ki je
ni, oziroma da tisto, kar misliš, da vidiš, ni tisto, kar v
resnici vidiš. Če se na koncu sam župan ne bi naveli
čal inertnosti podrejenega uradništva, bi bilo tako še
danes. Tako pa je stolno mesto darilo sprejelo in vdo
va se je oddahnila.

2. dejanje: Izhlapela pravičnost
Prezgodaj!
Čeprav so po letih revolucionarne blaznosti celo
komunisti dojeli, da mora država približno pravno
2
3
4
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delovati vsaj na mikroravni – tj. na ravni vsakdanje
ga življenja ljudi – se je ta modrost nekje na poti v
nove čase izgubila. V vdovinem primeru se je še en
krat zagnala pravosodna mašinerija ter si zadala po
membno družbeno in fiskalno nalogo, da zadevo lege
artis zašpili in uvrsti med rešene zadeve ter se nato
pobaha pred kritično javnostjo z novo delovno zma
go. Po sfabricirani vknjižbi zapustnika, po sfabricira
nem dodatnem sklepu o dedovanju, ki ga je sodišče
potrdilo s sklicevanjem na zveličavnost sfabricirane
vknjižbe, je od vdove terjalo še zapuščinsko takso v
vrednosti 45 evrov.
In takrat je vdovi prekipelo. Pritožila se je tudi zoper
plačilni nalog o zapuščinski taksi in sodišče ponovno
opozorila, da upravni organ, ki je odločal o denacio
nalizaciji, pokojniku nikoli ni vrnil poti, da zapuščin
ska sodnica v dodatnem sklepu o dedovanju nikoli ni
navedla listine, ki naj bi bila podlaga vknjižbi, in da je
potemtakem vknjižbo parcele na pokojnika nekdo na
neki točki iz neznanih razlogov umetno ustvaril. Skrat
ka, da parcela po nobeni pravni podlagi ni mogla po
stati pokojnikova last in posledično tudi ne predmet
dedovanja.
In sodiščema, ki sta zvarili ta pravni absurd, je še za
brusila, kako si upata od nje terjati še zapuščinsko
takso za javno cesto ter jo poučevati, da bi morala s
tožbo izpodbijati morebitno napačno vknjižbo. Zo
per koga le? Pred katerim sodiščem? V tožbi moraš
navesti nasprotnika, zanjo moraš plačati takso in si
nakopati še celo vrsto drugih potov in stroškov. Pra
vi nasprotnik v tej zgodbi je ravno sodišče, ki je vse
skupaj scopralo. In še o svojih grehih naj bi odloča
lo. Ne bodite smešni!
Pritožbeno sodišče je tik pred koncem leta brez samo
spraševanja, brez obotavljanja in brez obžalovanja vdo
vine navedbe zavrnilo kot neupoštevne in irelevantne,
saj je bil njen pokojni mož pri sporni poti vendar vknji
žen. In če jo je že podedovala, naj plača še zapuščinsko
takso. Pri taki ponoreli sodni mašineriji manjka samo
še Ravelov »La valse«. Ali pa »Kla-pa-ta, kla-pa-ta,
klapata ... tresk«, ko mašinerijo raznese.

Epilog
Včasih se je državljan lahko obrnil celo na cesarja, v
nekdanji Jugi pa je pisal maršalatu. Zdaj tega ni več.
Ostal je le Kavelj 22.4 A kavelj, na katerega se državljan
lahko obesi, če mu začne država presedati, si mora po
sebej kupiti.
Lahko pa se tudi sprijazni s Kafkovim kraljestvom
in ga začne vdano oboževati, ne da bi še kaj
spraševal ali celo gnjavil s celovito pravičnostjo.
Take ima vladar najrajši. In jim včasih celo vrže
kakšno kost.

Kdor mi ne verjame, naj primerja prejšnje in sedanje besedilo 243. člena Zakona o zemljiški knjigi. Če je pri volji, lahko s primerjavami seže še dlje v preteklost.
Pot je vnesena v zemljevide Geodetske uprave RS in Googla. Po pojasnilu ljubljanskih mestnih oblasti Odlok o kategorizaciji občinskih cest izvira iz leta 2008.
Kavelj 22 oziroma Catch 22 je znameniti film iz polpretekle dobe, ki načenja podoben problem.
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Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sklicuje

Skupščino Odvetniške zbornice Slovenije
v sredo, 21. marca 2018 ob 16.00
v Sivi dvorani Pravne fakultete Univerze v Ljubljani,
Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana.
Dnevni red
1.
2.
3.
4.

Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti, volitve delovnega predsedstva,
zapisnikarja in overovateljev zapisnika
Volitve volilne komisije
Poročilo kandidacijske komisije
Volitve:

•
•
•
•
•
•
•
5.
6.
7.
8.
9.

predsednika zbornice
dveh podpredsednikov zbornice
nadzornega odbora, ki ima 3 člane
disciplinskega tožilca in 5 njegovih namestnikov
disciplinske komisije prve stopnje, ki ima predsednika in 15 članov
disciplinske komisije druge stopnje, ki ima predsednika in 15 članov
liste mediatorjev za mediacijo pri zbornici (76.a in 76.b člen Statuta OZS)

Poročilo overovateljev zapisnika skupščine z dne 16. marca 2017 in
skupščine z dne 18. oktobra 2017
Poročila o delu zbornice, disciplinskih organov, zborničnem zaključnem
računu 2017, o pregledu finančnega poslovanja
Obravnavanje in sklepanje o poročilih in predlogih ter sprejem poročila o
delu zbornice, poročila o delu disciplinskih organov in sprejem zaključnega
računa
Sprejem finančnega načrta za leto 2018
Razno
Vljudno vas obveščamo, da je gradivo za skupščino objavljeno na spletni strani
zbornice www.odv-zb.si v rubriki Dogodki, podrubriki Skupščina, Skupščina
21. 3. 2018 (dostop možen z uporabniškim imenom in geslom). Če nimate
uporabniškega imena in gesla za dostop, ali ste ju izgubili, vas prosimo, da nas
kontaktirate, da vam ju posredujemo.
Principali, obvestite o skupščini svoje odvetniške pripravnike in odvetniške
kandidate.
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
mag. Roman Završek, l.r.
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dr. Vesna Rijavec

dr. Vesna Rijavec

Pojem odvetništva v novi perspektivi

The Notion of Attorneyship in a New
Perspective

Prispevek obravnava opredelitev odvetništva v sedanjih družbenih razme
rah, kjer se pokaže, da sedanji zakonski okvir ni več ustrezen. Gospodarsko
okolje je vse bolj tekmovalno in zahtevno. Pravo je postalo zelo zapleteno
upoštevaje tudi vse pogostejše čezmejne primere in evropsko zakonodajo.
Odvetniki opravljajo svoboden poklic, ki temelji na osebnem opravljanju
storitev, vendar je treba ponovno definirati odvetniško dejavnost in sto
ritve, ki so lastne prav te tej službi. Obravnavan je tudi problem združlji
vosti drugih dejavnosti z odvetniškim poklicem, način statusne organizi
ranosti in upoštevanje trendov liberalizacije pravnih poklicev, vse podpr
to tudi z nekaterimi primerjalnopravnimi zgledi.

83

The article deals with the definition of the bar in the current social
situation, where it appears that the current legal framework is no longer
adequate. The economic environment is increasingly competitive and
demanding. Law has become very complicated, taking into account the
speed of enactment of new legislation, increasing frequency of cross-border
cases and European legislation. Attorneys practice a liberal profession
that is based on the personal delivery of services, but it is necessary
to redefine the profession and its proper services. The problem of the
compatibility of other activities with the legal profession, the manner of
corporative organization and consideration of trends in the liberalization
of legal professions are also addressed, and all are also supported by some
comparative legal examples.

dr. Boštjan Tratar

dr. Boštjan Tratar

Pravne osebe kot nosilke konvencijskih
pravic v praksi Evropskega sodišča za
človekove pravice

Legal Persons as Conventional Rights
Holders in the European Court of Human
Rights Case Law

Avtor v članku predstavlja razvoj prakse Evropskega sodišča za človekove
pravice (ESČP), ki je, ne glede na to, da Evropska konvencija o človekovih
pravicah pravnih oseb kot nosilk konvencijskih pravic – in posledično kot
pritožnic pred ESČP – izrecno ne omenja (tako kot tudi ne ustavna bese
dila večine držav), razširilo učinkovanje konvencijskih pravic tudi na prav
ne osebe (poleg fizičnih oseb kot glavnih nosilcev – titularjev človekovih
pravic). Avtor predstavi začetne primere ESČP s tega področja (Niemietz proti Nemčiji, Societe Colas Est in drugi proti Franciji, Autronic AG proti
Švici) in tudi nekatere poznejše primere iz prakse tega sodišča, pri tem pa
se posebej ukvarja z vprašanjem, na katere pravice se pravne osebe sploh
lahko sklicujejo in na katere se ne morejo. Avtor spomni še na svetovalno
mnenje Medameriškega sodišča za človekove pravice, izdano na zahtevo
Paname, v katerem je sodišče zaključilo, da pravne osebe niso upravičene
do človekovih pravic, zato kot domnevne žrtve ne morejo vložiti peticij.

The author presents the development of the European Court of Human
Rights case law, which, notwithstanding the fact that the European Con
vention on Human Rights does not mention legal persons as convention
al rights holders expressly – and consequently as applications before the
ECHR – (as well as the constitutions of most countries), has expanded
the effects of conventional rights to legal entities (in addition to natural
persons as the main human rights holders). The author presents the early
ECtHR cases (Niemietz v. Germany, Societe Colas Est and Others v. France,
Autronic AG v. Switzerland) and further development of its case law. In
this context, he specifically addresses the question of which rights can be
invoked also by legal persons and which ones cannot. The author also re
calls the Advisory Opinion of the Inter-American Court of Human Rights,
delivered at the request of Panama, in which the Court concluded that le
gal persons are not entitled to human rights, and therefore they cannot
file petitions as alleged victims.
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ZA SVOJE PREMOŽENJE IZBERITE NAJBOLJŠE
Odločite se za ekskluzivno ponudbo NLB Privatno bančništvo. Dobili boste najširši nabor bančnih in finančnih storitev,
oblikovanih samo za vas in vaše potrebe. Za vaše premoženje bo vedno skrbel privatni bančnik, skupaj s skupino vrhunskih
finančnih strokovnjakov.
Zaupa nam že več kot tisoč zelo zadovoljnih strank, kakovost našega dela pa potrjujejo tudi mednarodna priznanja.
Dovolite nam, da vas spoznamo in vam pomagamo plemenititi vaše premoženje.
Pokličite nas na 01 476 23 66 ali nam pišite na infopb@nlb.si.
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