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13. do 15. oktober 2016 / GH Bernardin, Portorož
četrtek , 13. oktober
1. sekcija • Aktualna vprašanja delovnega prava
vodja: dr. Darja Senčur Peček
Agencijski in napoteni delavci dr. Katarina Kresal Šoltes
Koliko varstva pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi v prihodnje dr. Barbara Kresal
Delovno pravo v dobi i nformacijske tehnologije dr. Luka Tičar
ZDR-1 v luči novejše sodne prakse Biserka Kogej Dmitrovič
Vpliv prava EU na slovensko delovno pravo dr. Darja Senčur Peček

2. sekcija • Posebni del kazenskega prava – aktualna vprašanja
teorije in sodne prakse vodja: dr. Damjan Korošec

Kritična analiza modelov upravljanja v javnem sektorju v RS: državna in javna podjetja,
javni zavodi, javne agencije, javni skladi dr. Rado Bohinc
Upravljanje državnih podjetij v lasti SDH, pravna razmerja do ustanovitelja,
kadrovski postopki ter implementacija priporočil in kodeksov upravljanja
mag. Anja Strojin Štampar
Modeli upravljanja javnih podjetij v lasti občine: pogodbeni koncern, holding
dr. Borut Bratina
Odgovornost države ali občine kot kontrolnega, večinskega delničarja v javnih podjetjih
in podjetjih v javni lasti dr. Peter Podgorelec
Odprta vprašanja upravljanja javnih zavodov dr. Bojan Tičar

4. sekcija • Ureditev istospolnih partnerstev in družin
v slovenskem in tujih pravnih redih
vodji: dr. Barbara Rajgelj in dr. Neža Kogovšek Šalamon
Primerjava pravic, dolžnosti in pravnih položajev partnerjev istega in različnega
spola v Republiki Sloveniji dr. Barbara Rajgelj
Posvojitev otrok v istospolnih partnerstvih v slovenskem pravnem redu
dr. Barbara Novak
Postopek posvojitve in najboljša korist otroka Sendi Murgel
Pravice istospolno usmerjenih oseb in njihovih otrok v praksi ESČP in Sodišča EU
dr. Neža Kogovšek Šalamon
Odločitve avstrijskega ustavnega sodišča na področju pravic istospolno usmerjenih oseb
dr. Helmut Graupner

Sodno varstvo zoper odločitve Državne revizijske komisije dr. Rajko Pirnat
Dostopnost pravnega varstva pred Državno revizijsko komisijo Tanja Bratina
Omejena uporaba pravil OZ v pogodbah o javnem naročanju dr. Vesna Kranjc
Vpogledi v dokumentacijo Borut Smrdel
Možne zlorabe pri dopolnjevanju ponudb mag. Uroš Škufca

8. sekcija • Odvzem premoženja – med pravom in voljo večine
vodji: Nika Hudej in Iztok Ščernjavič
Naše pravo in pravo ljudstvo: kako braniti ustavno demokracijo pred populizmom
dr. Matej Avbelj
Četrta veja oblasti: kdo jo izvoli dr. Ali Žerdin
Odprta vprašanja obdavčitve nenapovedanih dohodkov po 68.a členu ZDavP-2
dr. Jernej Podlipnik
Ustavne dileme odvzema premoženja nezakonitega izvora po ZOPNI
Nika Hudej, Iztok Ščernjavič
Ali je odvzem premoženjske koristi v kazenskem postopku premalo učinkovit Miha Šošić

Okrogla miza 2 • Pravna ne-odgovornost odločevalcev
za odločitve, tudi sodnic in sodnikov

Ali res ni pravno pomembne razlike med (dopustnim) »pravnim stališčem«
in (nesprejemljivo) »očitno pravno nevzdržno odločitvijo«

vodja: dr. Andraž Teršek
Sodelujejo: dr. Matej Avbelj, dr. Jurij Toplak, dr. Saša Zagorc, Tomaž Pavčnik, dr. Marko Novak

sobota , 15. oktober

9. sekcija • Nova prostorska in gradbena zakonodaja
vodja: Franci Gerbec

Temeljna izhodišča, cilji in načela nove prostorske in gradbene zakonodaje Luka Ivanič
Mehanizmi in ukrepi zemljiške politike na območjih stavbnih zemljišč Leon Kobetič
Ključni poudarki novega sistema urejanja prostora dr. Aleš Mlakar
Vloga poklicne zbornice na področju graditve objektov in gradbenega inženirstva
mag. Barbara Škraba Flis
Postopki sprejemanja občinskih in državnih prostorskih načrtov mag. Jelka Hudoklin
Postopek za izdajo gradbenega dovoljenja, strokovno izvedenstvo in varovanje javnega
interesa Franci Gerbec

10. sekcija • Nove dimenzije urejanja zapuščin
vodja: dr. Vesna Rijavec

Evropsko potrdilo o dedovanju – pravna narava in učinki (vprašanje ustreznosti potrdila
za vpis spremembe lastnika v javnih registrih) dr. Vesna Rijavec
Novi režim načrtovanja dedovanja s čezmejnim elementom – pomen Evropske uredbe
o dedovanju dr. Tjaša Ivanc
Dednopravne pogodbe s poudarkom na sporazumu o odpovedi neuvedenemu dedovanju
Bojan Podgoršek
Problematika zadolžene zapuščine (npr. separatio bonorum) dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

Okrogla miza 1 • (Kazenska) odgovornost bankirjev za slabe
bančne kredite vodja: dr. Franjo Štiblar

Sodelujejo: dr. Franjo Štiblar, Nastja Kvas, dr. Zvonko Fišer, dr. France Arhar, dr. Lojze Ude

petek , 14. oktober
5. sekcija • Finančna zavarovanja vodja: dr. Renato Vrenčur
Uveljavitev zastavne pravice s prodajo dr. Nina Plavšak
Uveljavitev zastavne pravice s prevzemom zavarovanja dr. Renato Vrenčur
Uveljavitev finančnih zavarovanj v praksi Marko Zaman
Ureditev finančnih zavarovanj v primerljivih pravnih redih mag. Miha Šlamberger

6. sekcija • Izbrana vprašanja begunske in migrantske krize
vodji: dr. Vasilka Sancin in dr. Saša Zagorc

prijave!

7. sekcija • Odprta vprašanja javnega naročanja
vodja: dr. Vesna Kranjc

Spolno kazensko pravo dr. Damjan Korošec
Kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost dr. Katja Filipčič
Nekateri teoretični in praktični vidiki zavarovane dobrine pri menedžerskem deliktu
po 240. členu KZ-1 mag. Jože Kozina
Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1 Uroš Čop

3. sekcija • Korporativno upravljanje v javnem sektorju
vodja: dr. Rado Bohinc

Popust za zgodnje

Kotizacija za udeležbo na Dnevih slovenskih pravnikov 2016 znaša 440,00 EUR
brez DDV (536,80 EUR z DDV). Če se jih boste udeležili dva dneva, je kotizacija
380,00 EUR brez DDV (463,60 EUR z DDV). Dodatna ugodnost za udeležence:
naročilo revije Pravnik po posebni ceni, in Pravni rokovnik 2017.
Ne prezrite popusta za zgodnje prijave!
Za zgodnje prijave in plačilo do 15. avgusta 2016 vam priznamo 10-odstotni popust.

Uvodni nagovor: mag. Vesna Györkös Žnidar, ministrica za notranje zadeve
Mednarodnopravni okvir begunske in migrantske problematike dr. Vasilka Sancin
Preselitve in premestitve beguncev: prevroč kostanj za Evropo? dr. Saša Zagorc
Perspektive razvoja skupnega evropskega azilnega sistema: med človekovimi pravicami in
nadzorom dr. Neža Kogovšek Šalamon
Izbor izzivov ESČP in Sodišča EU na področju mednarodne zaščite beguncev
in tujcev v postopkih vračanja, v povezavi s sodno prakso v Sloveniji dr. Boštjan Zalar
»Blišč in beda« azilnega prava mag. Matevž Krivic

SPONZORJI

MEDIJSKI SPONZORJI

Zveza društev pravnikov Slovenije / Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije / IUS Software, d. o. o., GV Založba

Informacije: dnevipravnikov@gvzalozba.si /
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Ljuba Zupančič Čokert

odvetnica in članica upravnega odbora OZS

»Odvetnica sem«
Odvetništvo je samostojna in neodvisna služba.

tudi poročila o delu OZS, disciplinskih organov, zborničnem zaključnem računu, pregledu finančnega posloPoklicna organizacija odvetnikov, ki opravlja z zako- vanja, nadalje obravnavanje in sklepanje o poročilih in
nom določene naloge za delovanje in razvoj odvetni- predlogih organov in komisij – torej vsa bistvena in poštva ter zastopa poklicne in socialne interese svojih čla- membna vprašanja, povezana z aktivnostmi zbornice,
nov, je Odvetniška zbornica Slovenije (OZS).
ki jih izvaja in opravlja za prav vse slovenske odvetnike – se je skupščine udeležilo zgolj 63 odvetnikov. Na
Na internetni strani OZS smo v svoji predstavitvi med predlog nekaterih kolegov je bil na skupščini sprejet in
drugim zapisali, da je odvetništvo častivreden poklic, v javnostih vse prevečkrat negativno obravnavan sklep
ki izvira že iz antičnih časov. Kot takšen se je ohranil o povišanju vpisnine odvetniškim kandidatom za vpis
do danes – pa se je res?
v imenik odvetnikov. Nekateri naši kolegi, pobudniki in
goreči zagovorniki sprejema predlaganega sklepa o poKolega Peter Čeferin je v svoji knjigi Odvetništvo na višanju vpisnine, so pozneje na vnovično sklicani skupSlovenskem,1 ki je pred kratkim izšla, zapisal, da je bil ščini 1. junija 2016 v Ljubljani pozabili na svoje predže v času habsburške monarhije, kot del Decembrske hodne predloge, argumente, stališča ter ravno tako goustave, leta 1868 uveden Odvetniški red. Najpomemb- reče z govorniškega odra predlagali − in to zagovarjali −
nejša pravila in načela, ki jih
da višina vpisnine ostane neje uvedel, so še kako aktualKolege, ki s svojim ravnanjem ne spremenjena. Komentar verna, veljajo še danes. Ena izjetno ni potreben.
med glavnih vsebin tega za kažejo spoštovanja zavez, pravil in naodvetništvo
pomembne- čel, sprejetih v zakonih in drugih doku- S svojim ravnanjem in vedega zakona je bila zapisana
njem, ki ne more biti v čast
v paragrafu 10: »Odvetnik je mentih zbornice, ali jih celo kršijo, pa našemu poklicu, z neudeležsploh zavezan, da s svojo po je treba obravnavati hitro, učinkovito, bo na skupščinah, z neaktivštenostjo in častnim obnaša
seveda zakonito, brez lažne solidar nostjo v organih zbornice,
njem varuje čast in dostojan
z ignoranco do dela zbornistvo stanu.« Od takrat do da- nosti, ter nato tudi ukrepati.
ce, z nespoštovanjem … kones se ni prav nič spremenilegi pravzaprav kažejo svoj
lo. V Kodeksu odvetniške poklicne etike smo se zave- odnos do odvetniškega poklica. Je res mogoče, da odzali enakim načelom:
vetniki nimamo več vrednot, spoštljivega odnosa ne do
svojih kolegov ne do strank, niti do sodišča, temveč celo
»Odvetnik naj pri svojem delu skrbi, da ohrani oseb nasprotno, da smo pogosto žaljivi …? Ali je res mogono čast in čast odvetniškega poklica. Tudi v življenju in če, da vse te zaveze in pravila, ki smo jih sami zapisadelu, ko ne opravlja odvetniške dejavnosti, naj se varu li, za katere smo se sami zavezali, da jih bomo spoštoje, da ne bi škodoval ugledu odvetništva.
vali, vedno bolj ostajajo le črka na papirju? Na skupOdvetnik naj vselej upošteva pravila o lepem vedenju. ščini OZS, ki je potekala 16. aprila 2016 v Portorožu,
Odlikuje naj se v humanosti in spoštovanju človekove nam je kolega disciplinski tožilec posredoval v razmiga dostojanstva. Prizadeva naj si za višjo kulturo v od slek navedbo nekega drugega kolega, ki je v svoji vlonosih med ljudmi in za uveljavljanje vzgojnih vplivov. gi zapisal, da po njegovem mnenju nasprotna stranka
Po tem pravilu naj ravna tudi tedaj, ko preneha oprav očitno bolj potrebuje (za pomoč) »može v belem kot
ljati odvetniški poklic.«
pa može v črnem«. Je to korektno, etično in moralno
ravnanje? Je tako pravdanje pošteno, korektno in zakoS sprejetjem in zapisom teh načel in pravil smo se od- nito? So res dovoljena prav vsa sredstva?
vetniki samostojno in neodvisno zavezali, da jih bomo
spoštovali, se po njih ravnali tako v poklicnem kot Pravdanje je lahko in celo mora biti ostro, jasno, vztrajosebnem življenju. Žal pa se vse večkrat zgodi, da ni no, nepopustljivo, če je to seveda potrebno, nikakor pa
tako in da so vsa lepo zapisana načela le črka na pa- ne žaljivo, nepošteno in celo popolnoma neutemeljepirju. Tako se mi vedno pogosteje zastavljajo vprašanja no Vse prepogosto se dogaja, da premalo skrbimo za
o našem poklicu, ugledu, ki ga smo ali nismo deležni, svoj ugled, da se med seboj ne spoštujemo. Beseda,
morali, etiki, spoštovanju kolegov, sodišč, strank …
dana kolegu, pogosto ne pomeni nič. Ko bo – vključno
z vsemi drugimi spremembami – dana beseda postala
V drugi polovici aprila je v Portorožu potekala redna zaveza, ki bo tudi udejanjena, bom lažje in spet z optiletna skupščina OZS. Vabilo smo prejeli vsi člani, torej mizmom verjela v ugled našega poklica. Dejstvo je, pribistveno več kot 1000 odvetnikov. Kljub dejstvu, da so znajmo si, da je odvetniški poklic vse manj cenjen, da
bila na dnevnem redu skupščine poleg formalnih točk nas javnost, celo strokovna, ocenjuje in vrednoti vedno
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slabše. In zakaj je tako? S svojim ravnanjem in vedenjem smo sami povzročili, da imamo v družbi ugled,
kakršnega pač imamo. Nizek »ugled« ni le posledica
stanja duha v družbi, temveč žal tudi posledica našega
ravnanja, naših razmišljanj in našega vedenja.
Ne dovolimo si, spoštovane kolegice in kolegi, da bi
zaradi ravnanja, vedenja in nastopov nekaterih naših
kolegov brez ponosa in samozavesti predstavljali svoj
poklic, da ga ne bi spoštovali in da ga ne bi ugledno
zastopali. Večina nas verjame in se ravna po načelu, da
je odvetništvo častivreden poklic. Posredujmo naprej

Odvetnik 76 / poletje 2016

svoj pozitiven odnos in pogled na naše delo in na naš
poklic, bodimo korektni, etični, moralni in spoštljivi
do vseh in vsakogar, s komer se srečamo bodisi v poklicnem bodisi v zasebnem življenju. Kolege, ki s svojim ravnanjem ne kažejo spoštovanja zavez, pravil in
načel, sprejetih v zakonih in drugih dokumentih zbornice, ali jih celo kršijo, pa je treba obravnavati hitro,
učinkovito, seveda zakonito, brez lažne solidarnosti, ter
nato tudi ukrepati.
Verjamem, da bom lahko tudi v prihodnje vedno s ponosom dejala: »Odvetnica sem.«

Uvodnik / Editorial
		 Ljuba Zupančič Čokert

3 »Odvetnica sem« / »I am an attorney«

Beseda urednika / Words from the editor
		 Andrej Razdrih
6 Vpisnina / Registration fee

Članki / Articles
		 dr. Boštjan M. Zupančič

7 Minervina sova (8. del): Razlaga pravnih precedensov in sodb Evropskega sodišča za
človekove pravice / The Owl of Minerva (Part 8): Interpretation of Legal Precedents and the Judgments of
the European Court of Human Rights

		 dr. Nina Plavšak

17 Novela ZFPPIPP-G / The novel ZFPPIPP-G (Act Amending the Financial Operations, Insolvency
Proceedings and Compulsory Winding-up Act)

		 Marko Rajčević Lah

23 Pranje denarja kot »politični delikt« / Money laundry as a »political offence«

		 mag. Miha Kranjc

27 Kazalniki obračanja / Indexes of turning

		 Jasna Zakonjšek

29 Kje bi morala biti meja pri medijskih posegih v zasebnost politikov? / Where should be the
boundary of media invasion of privacy of politicians?

		 Maša Kociper

32 Po čem prepoznam dobrega mediatorja (2.) / How do I recognize a good mediator (Part 2)

Članki – odmev / Articles – echos
		 Tina Šubic in Andrej Žmitek

35 Pravica do zdravljenja ali potreba po zdravljenju – pogled zdravnika / Right to medical treatment
or need for medical treatment – medical examination

Članki – primerjave / Articles – comparisons
		 dr. Karlo Primožič

37 Umor v prometni nezgodi / Murder in a car accident

Intervjua / Interview
39 Hinko Jenull: Tiste, ki verjamejo v teorijo zarot, noben argument ne more prepričati
(mag. Emil Zakonjšek in Andrej Razdrih) / Hinko Jenull: Those who believe in conspiracy theories, cannot be
persuaded with any argument
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44 dr. Jay Folberg: Mediator z vsako mediacijo postane boljši (mag. Zoran Hajtnik in
Andrej Razdrih)/ dr. Jay Folberg: With each mediation mediator becomes better

Odvetniška Zbornica Slovenije / Bar Association of Slovenia
46 Zapisnik s skupščine Odvetniške zbornice Slovenije / Minutes of the general meeting of the
Bar Association of Slovenia

49 (Izredna) skupščina OZS (Andrej Razdrih) / Extraordinary general meeting of the
Bar Association of Slovenia

		 mag. Zoran Hajtnik

50 O zadovoljstvu odvetnikov z Odvetniško šolo / About satisfaction of attorneys with
the Bar school 2016

52 Utrinki z Odvetniške šole 2016 (A. R.) / Impressions from the Bar school 2016
53 Prisege / Oaths
53 Statistika OZS / Statistics of he Bar

Grafologija / Graphology
		 mag. Marijana Jazbec

55 Starejši pišejo počasi – priložnosti za ponarejevalce podpisov / Elderly write slower – opportunity
for forgers of signatures

Jezikovni kotiček / Language corner
		 Duša Fischinger

59 Nekaj o slovenščini za advokate / Something about Slovenian language for attorneys

Fakulteta / Faculty
		 Boštjan Koritnik

62 Študenti ljubljanske Pravne fakultete najboljši na svetu / Students of the Ljubljana Faculty of Law
the Best in the World

Pravna Terminologija / Legal Terminology
		 Stanislav Fortuna

63 Šestjezični pravni slovar (6.) / Six-lingual legal dictionary (6.)

Knjige / Books
64 dr. Andraž Teršek: Pravna ignoranca škodi 2 (mag. Igor Karlovšek) /
dr. Andraž Teršek: Legal ignorance is harmful 2
66 Gabriela Babnik: Intimno (dr. Luigi Varanelli) / Gabriela Babnik: Intimate
67 dr. Ali Žerdin: France Bučar (Andrej Razdrih)

Mediji o odetništvu / Attorneys in Media
68 Poseg v finančno samostojnost odvetnikov pomeni poseg v samostojnost in avtonomijo
odvetništva (A. R.) / Interference with the financial autonomy of attorneys means interference with the
autonomy of the Bar

Pravna zgodovina / Legal History
		 Stanislav Fortuna

69 Jernač 'z Loke / Jernač of Loka

Pridružite se jim s svojim prispevkom v Odvetniku št. 4 (77) – jesen 2016!
Prevodi v angleščino: Uroš Dolinar in Dean Zagorac.
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Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani in odgovorni urednik Odvetnika

Vpisnina

Foto: Boštjan Vrhovec

»Z nerazumnim ravnanjem so si odvetniki nakopali srd države. Politika jih bo kaznovala.«
(Majda Vukelić, Delo, 9. junij 2016)
Po neprespani noči (proslavitev uspešne Odvetniške šole)
je petdeset utrujenih obrazov zrlo skozi veliko stekleno panoramsko steno kongresne dvorane v hotelu Bernardin v Portorožu, mežikalo
v aprilsko sonce in zdolgočaseno čakalo, da se zaključi redna
skupščina Odvetniške zbornice Slovenije (OZS). Običajen
dnevni red, monotono podajanje poročil o delu organov
zbornice in nezanimiva vsebina dnevnega reda. Pri 8. točki,
ki je predvidevala sprejem finančnega načrta za leto
2016, se je k razpravi prijavil sam delovni predsednik,
ki že nekaj let resda avtoritativno, a zelo uspešno vodi
odvetniške skupščine.
S svojim sonornim glasom je prebudil občinstvo, z izvrstnim retoričnim nastopom ga je ogrel in z učinkovitim zaključkom govora udeležence skupščine povsem
navdušil. Dramaturško precizno je ubesedil vse stiske
in strahove, ki jih čutimo odvetniki, in ponudil rešitev: »Zakaj moramo sprejemati v svoje vrste tiste prav
nike, ki zaradi svoje nesposobnosti ne morejo nikjer dru
gje dobiti službe, ali tiste, ki so neuspešni na svojih de
lovnih mestih? Ali res lahko vsakdo za majhen denar
vstopi v elitno organizacijo z infrastrukturo, ki so jo po
magale zgraditi generacije odvetnikov? Prihajajo k po
grnjeni mizi, ne da bi za udeležbo kaj prispevali. In kaj
naredi država za nas? Nič, celo jemlje nam pristojnost.
Če ne bomo poskrbeli zase sami, ne bo za nas poskrbel
nihče.« Predlagal je torej dvig vpisnine za nove člane,
in sicer bi ta primarno znašala 12.000 evrov in potem
podrejeno 9.000 in 7.000 evrov. Buren aplavz je zgovorno pokazal, da so bili kolegi navdušeni nad njegovimi besedami, vse je preveval občutek zanosa, da bomo
državi končno pokazali svoje nezadovoljstvo in svojo
moč, vse je bilo ubrano v stilu maksime: »Danes so
dovoljene sanje, jutri je nov dan.«
Neki starejši odvetnik je sicer potarnal ali pogodrnjal,
opozoril je na negativen odziv javnosti, na možnost, da
se vmeša država, na to, da bi ukrep pomenil onemogočanje potencialnih odvetniških kandidatov pri njihovem dostopu do dela, in na dejstvo, da več kot 5.000
evrov ne znaša vpisnina prav nikjer v Evropi. A takoj
je slišal odgovor, da je čas socializma minil.
Sprejet je bil »kompromisen« predlog 9.000 evrov in
skupščina se je zatem hitro končala.
Ni trajalo dolgo, pa se je usulo: najprej so protestirali ogorčeni odvetniški kandidati (»zvišanje je
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v nasprotju z ustavno pravico do dela in s svobodno
gospodarsko pobudo«), potem praktično vsi mediji, ki
niso izbirali besed za obsodbo, nato še politične stranke, Ministrstvo za pravosodje in končno Agencija za
varstvo konkurence.
Predsednik zbornice in upravni odbor sta se hitro odzvala in pripravila ter sklicala izredno skupščino, na kateri je bila vpisnina znižana na prvotno predlaganih
3.000 evrov, vendar je bilo že prepozno.
Državni zbor je sprejel predlog Ministrstva za pravosodje in 16. junija 2016 noveliral Zakon o odvetništvu (ZOdv-E) tako, da se višina vpisnine zdaj določi
v statutu, h kateremu daje soglasje vlada. Dokler zbornica tega ne naredi, ostane vpisnina v dosedanji višini 2.500 evrov.
Svoj revolt smo odvetniki plačali z izgubo enega od atributov naše samostojnosti, saj ne moremo več sami določati vpisnine za nove člane. Ali je to huda kazen ali
ne, je vprašanje tiste vrste, na katero si mora vsak član
zbornice odgovoriti sam. Spomniti pa velja, da je bila
samostojnost pri določanju vpisnine ena novejših pridobitev v zvezi z odvetniško samostojnostjo. Vpisnine
pokrivajo povečane stroške zbornice zaradi velikega priliva novih članov: več administrativnega dela, več zaposlenih, kar vse zahteva tudi dodatne poslovne prostore.
Poslovne prostore zbornice smo člani pred več kot 30
leti kupili s pomočjo namensko določenega posebnega
prispevka vsakega odvetnika, prav bi bilo, da dodatne,
ki so nujno potrebni, plačajo mlajši in novi člani z vpis
nino. Do zdaj smo o tem odločali sami, zdaj pa bo to
»nadzorovala in regulirala« država, da se ne bi, kot so
zapisali v STA, »ekscesni primeri kdaj ponovili«.
Od skupščine, ki je potekala 16. aprila, do sprejetja novele ZOdv-E z dne 16. junija sta minila natanko dva
meseca. V tem kratkem času je slovensko odvetništvo
izgubilo majhen del samostojnosti in velik del težko
pridobljenega ugleda v javnosti. In ne glede na to ceno
je ostala vpisnina nespremenjena, 2.500 evrov.
Eden od naukov te zgodbe je gotovo, da je treba v času,
ko je družba izredno senzibilizirana za vse revolucionarne poteze ali drastične reforme, morebitne spremembe dobro pretehtati in uveljavljati postopno, tudi
če njim prid govorijo še tako dobri argumenti.
V tej številki objavljamo zapisnike z obeh sej, redne
z dne 16. aprila 2016 in izredne z dne 1. junija 2016.
Uredništvo Odvetnika vam želi dolge in sproščujoče
počitnice, zaslužili ste si jih!
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Boštjan M. Zupančič 1

dr. pravnih znanosti (Harvard), profesor prava, nekdanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice in Ustavnega sodišča RS

Minervina sova (8. del)
Razlaga pravnih precedensov in sodb
Evropskega sodišča za človekove pravice
V nasprotju s sporočilom, zajetim v klasičnih pojmih sodne prakse,2 ki sem ju zajel v naslovu tokratnega prispevka – koncept »sodbe« in doktrina »pravne razlage« – sodba načeloma ni nekaj, kar je
ali bi bilo sploh treba razlagati. Ravno nasprotno! Konkretna sodba inter partes – in to še zlasti velja
za evropsko pravno tradicijo – mora razlagati abstraktno pravno normo.3 Sodba mora biti torej že po
definiciji nedvoumna in jasna, tako da razlaga sploh ne bi smela biti potrebna. Še več, sodbo ki dopušča različne razlage, ter sodbo, ki ima več različnih pomenov in ki je dvoumna, je težko ali pa sploh
nemogoče izvršiti. Namen sodne odločbe, katere bistvo je dokončna odločitev o pravnem sporu, je,
da se jo izvrši, ne pa razlaga. Ta namen izhaja iz potrebe po pravni gotovosti in varnosti.4 Pravnomočnost sodbe, katerekoli sodbe, se odraža v maksimi rimskega prava res iudicata pro veritate habetur;
neovrgljivo domnevo (včasih kot fikcijo) pravo vzpostavi prav zavoljo preprečitve nadaljnjih razlag
tako sodbe kot tudi resnice o z njo povezanem zgodovinskem dogodku.
Vendar življenjska sila prava izvira iz njegovega neposrednega in empiričnega stika s spori, ki jih mora reševati. Evropsko sodišče za človekove pravice in ustavna
sodišča držav prevajajo empirično stvarnost teh sporov (v katerih je država toženka) v pravno »stvarnost«
svoje lastne razlage bodisi Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP) bodisi svojih ustav. Pri tem
ta sodišča ustvarjajo in poustvarjajo navidezno resničnost svojih pravnih sistemov.
Še več, s širšega vidika danes nikakor več ne moremo
trditi, da je sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice preprosto ločena navidezna resničnost, ki
je pač nad sistemi, ki jih neprekinjeno gnetejo nacionalna ustavna sodišča, in onkraj njih. Z drugimi besedami, čeprav je tehnične pravne vidike (ne)združljivosti med državnimi in mednarodnimi sistemi najbolje
obravnavati analitično oziroma od primera do primera,5 vsebujejo te posamezne (ne)združljivosti tudi širši
sintetični vidik. Evropsko sodišče v Strasbourgu v tem
procesu, ki mu pravimo tudi usklajevanje (harmonizacija), sodeluje že zadnjega pol stoletja.6

Sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice seveda nikoli niso imele neposrednih in dramatičnih posledic, kot jih imajo sodbe ustavnopravne presoje v smislu učinka erga omnes in neustavnosti. Zato je bil postopek določanja kategoričnih imperativov človekovih
pravic v Evropi postopen. Razlog za tako postopnost
se nam razkrije z vpogledom v pripravljalna dela glede sredstev, ki so bila sodišču dana na voljo (današnji
41. člen EKČP).7 V njih zaznamo veliko zaskrbljenost
držav podpisnic za lastno suverenost in zavrnitev ideje,
da bi bile lahko sodbe sodišča neposredno zavezujoče
in bi zato učinkovale erga omnes. Z vsebinskega vidika
je tako imenovano polje proste presoje obrnjen ustavni standard tega, kar je »temeljno«.8 Sodišče sebe dojema kot mednarodno sodišče in je zato pri razlagi in
nalaganju Evropske listine človekovih pravic ves ta čas
previdnejše, morda celo preveč previdno.
Kljub temu imamo zdaj zbirko nabrane sodne prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice, ki že sama po
sebi deluje kot pravcat pravni sistem. Ta sistem se nenehno prenaša v domače pravne sisteme držav članic

Copyright © 2008 Boštjan M. Zupančič. Vse pravice pridržane. V nadaljevanjih objavljamo prirejene odlomke iz knjige dr. Boštjana M. Zupančiča Minervine sove
– Eseji o človekovih pravicah, ki je izšla pri založbi Eleven, International Publishing. Iz angleškega izvirnika jih je prevedel Dean Zagorac, avtor pa jih je redigiral.
Sodna praksa je olepševalen izraz, ki se je uveljavil v slovenskem in jugoslovanskem pravu. Gre za del ideologije, po kateri imajo sodišča zgolj svojo prakso, ki pa nikogar ne zavezuje, v nasprotju s francoskim izrazom jurisprudence, ki je kompromis med sodno prakso na eni ter pojmom zavezujočega case law na drugi strani. Po drugi
strani imamo pri nas tretji odstavek 1. člena Zakona o ustavnem sodišču, ki pa le enigmatično določa: »Odločbe ustavnega sodišča so obvezne,« ne pove pa za koga,
koliko, ali gre za pravni vir itd. Tu je govor o t. i. zavezujočem učinku ustavnosodnih odločb, ki je lahko 1. učinek de facto, 2. učinek de iure ali 3. učinek pravega pravnega
vira – torej erga omnes. Ta materija bi pri nas zagotovo spadala v Ustavo.
3
Glej sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v zadevi Rekvényi proti Madžarski z dne 29. maja 1999, točka 34: »Številni zakoni so neizogibno ubesedeni z bolj ali manj določnimi izrazi, katerih razlaga in uporaba sta stvar prakse (glej Sunday Times proti Združenemu kraljestvu (št. 1), sodba z dne 26. aprila 1979, točka
49; in Kokkinakis proti Grčiji, sodba z dne 25. maja 1993, točka 40). Naloga sodišč, ki jim je zaupana vloga sodne presoje, je natanko v tem, da razblinijo
take dvome glede razlage, ki lahko še ostanejo (glej smiselno Cantoni proti Franciji, sodba z dne 15. novembra 1996, točka 32).« (Poudaril B. M. Z.).
4
Potreba po pravni varnosti je tukaj retrospektivna; nanaša se na zgodovinski dogodek (spor), ki ga je treba nepreklicno urediti, rešiti, določiti. Kot bomo videli, doktrina precedensov prospektivno obravnava potrebo po pravni varnosti. Potreba po razlagi sodb ESČP izvira iz potrebe po predvidenju njegovih odločb.
5
Glej izvrsten prispevek na to temo, ki ga je pripravil nekdanji sodnik ESČP profesor Benedetto Conforti Community Law and European Convention on Human
Rights: A Quest for Coordination.
6
S primerjalnopravnega vidika je ta proces podoben vprašanjem, ki izvirajo iz 14. amandmaja k ustavi Združenih držav Amerike. V teh zadevah je ameriško Vrhovno
sodišče določilo, katere ustavne pravice so tako »temeljne«, da je bilo treba pravna pravila in na njih utemeljeno prakso posameznih zveznih držav zavrniti ter spremeniti. To se je nanašalo na vse – od kazenskega postopka, ki je v ZDA večinoma predmet ustavnega prava, do materialnega in procesnega dolžnega pravnega ravnanja,
enakosti pred zakonom (prepoved diskriminacije), svobode misli, govora, tiska in združevanja itd. Glede na to, da so sodbe ameriškega Vrhovnega sodišča neposredno
zavezujoče in imajo na zvezne države učinek erga omnes, so te dolžne svoje zakonodaje spremeniti tako, da jih uskladijo z razlago zvezne ustave, kot jo podaja Vrhovno
sodišče.
7
Glej sodbi v zadevah Lucca proti Italiji z dne 27. februarja 2001 ter Scozzari in Giunta proti Italiji z dne 13. julija 2000. V njih je obravnavana zavezujočnost sodb
ESČP.
8
Izraz »temeljno« uporabljam nanašajoč se na sodno prakso ameriškega Vrhovnega sodišča na podlagi 14. amandmaja k ameriški ustavi. Vendar smiselno podobna
merila uporablja tudi ESČP. EKČP že sama po sebi pomeni ustanovitev temeljnih in minimalnih standardov človekovih pravic v Evropi.
1
2
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Sveta Evrope. Podpisnice EKČP te minimalne standarde človekovih pravic v svoje pravne sisteme prenašajo
seveda na različne načine. Menim, da je najboljši način
takega prenosa prek ustavnih sodišč. Slednja nenehno
kritično motrijo svoje pravne sisteme in v njih ugotav
ljajo neskladnosti z ustavo in nadrejenimi mednarodnimi določbami. Uporaba minimalnih (kvazi-ustavnih) standardov, ki jih je postavilo Evropsko sodišče
za človekove pravice, je tako del njihovega strokovnega modus operandi.
Še več, za državo z neodvisnim ustavnim sodiščem, ki
pozna sodno prakso Evropskega sodišča za človekove
pravice, je precej manj verjetno, da bo obsojena zaradi
kršitve EKČP, še zlasti če njena ustava omogoča posamično ustavno pritožbo – šp. amparo ali nem. Verfas
sungsbeschwerde ali kakorkoli drugače poimenovano.
Take posamične ustavne pritožbe ustavnemu sodišču
zadevne države omogočajo obravnavo zatrjevanih kršitev človekovih pravic, preden taka pritožba sploh doseže Strasbourg. Sodna presoja ustavnih pritožb še vedno
omogoča razvoj in nadaljnjo notranjo diferenciacijo lastnega ustavnega prava. Medtem pa je ta ustavni razvoj
nenehno usklajevan – na analitični osnovi od primera do primera – s sodno prakso Evropskega sodišča za
človekove pravice. Z drugimi besedami, zdi se mi, da
je obstoj instituta ustavne pritožbe v pravnem sistemu
posamezne države najboljši medij za vzajemno delovanje med ustavnim pravom in pravom Evropskega sodišča za človekove pravice. V nadaljevanju si bomo ta
postopek usklajevanja in razlage sodb sodišča pogledali nekoliko podrobneje.

Doktrina precedensov
Razlaga sodb Evropskega sodišča za človekove pravice
sledi več različnim pravnim diskurzom, ki so jih razvili sodniki iz različnih pravnih izročil. Tako pridejo
do izraza tako anglosaški kot tudi kontinentalni pravni sistemi. Anglosaško dinamično pojmovanje konstitucionalizma nam daje vidik vladavine prava, ki je pragmatičen, ozemljen in demokratičeno, od bolj statičnega kontinentalnega sistema, ki sledi Kelsnovi piramidi pravnih aktov, pa dobimo prevzeten, psevdometafizičen9 in avtoritaren pristop. To lahko nazorno opišemo z naslednjo prispodobo.
Predstavljajte si arhitekta urbanista, ki snuje srednje velik park v središču mesta. Sedi za svojo risalno mizo
in se skuša odločiti, kam postaviti drevesa, grmičevje, klopi, na katerih bodo sedeli ljudje, itd. Poleg tega
se mora odločiti, kje bo vrisal steze, ki jih bodo ljudje uporabljali, ko bodo izbirali destinacije znotraj parka ali ko bodo skušali s prečkanjem parka zgolj priti z enega konca mesta na drugega. Tipičen arhitekt
bo izdelal simetrično risbo, ki je videti logična iz ptičje perspektive, torej z gledišča risalne mize. Zatem bo
načrt predstavil lokalnim veljakom in ker bodo tudi
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oni lahko gledali zgolj načrt ali maketo, bodo verjetno z njima zadovoljni.
Kljub temu pa obstaja drugačen, empirični, način za
pripravo načrta parka. Je nekoliko manj eleganten in
brezhiben, vendar je učinkovit in funkcionalen. Manj
avtoritaren ali prevzeten in bolj praktičen arhitekt, ki
mu je glavna skrb dobro ljudi, bo lokalnim oblastem
predlagal, naj stez in poti sprva sploh ne predvidevajo. Dejal bo: »Če smem, bi predlagal, da na začetku
preprosto po vsem parku posejemo travo in prepustimo ljudem, da po parku hodijo križem kražem po svojih lastnih nepravilnih poteh, potkah, stezah, prehodih in bližnjicah. Šele ko bodo te poti postale očitne,
jih bomo utrdili. Tako bomo zanesljivo vedeli, da te
poti skozi park resnično služijo najboljšim interesom
lokalnih ljudi.«
Ta zanimiva prispodoba prihaja izpod peresa Lona L.
Fullerja, znamenitega harvardskega pravnega filozofa.
Gre za resnično zgodbo in zadeva Cambridge Common, park v središču Cambridgea iz ameriške zvezne
države Massachusetts. Iz žabje perspektive sploh ni
očitno, da so potke, ki so zdaj seveda tlakovane, nepravilne.10
To prispodobo lahko uporabimo za primerjavo med
evropsko sintetično in deduktivno kartezijansko racionalnostjo11 v pravu na eni strani ter pristopom empiričnega in analitičnega prebijanja od primera do primera v anglosaški pravni tradiciji. V slednji se ni razvila nikakršna prefinjena pravna doktrina v povezavi
z razlago pravnih precedensov. Običajno gre zgolj za
dve preprosti pravili.
Prvo pravilo je, da je treba o enakih primerih odločiti enako.
Drugo pravilo je, da je precedens zavezujoč samo, kolikor odločitev (sodna odločba) in ratio decidendi sodbe izhajata iz pravnorelevantnih dejstev te zadeve. Vse ostalo so obiter dicta.
Vendar zavajajoče preprosto načelo, v skladu s katerim »je treba o enakih primerih odločiti enako«, pomeni korenit prelom s silogistično logiko, na katero
so kontinentalni pravniki tako zelo navajeni. Pravzaprav je utemeljeno na lateralnem sklepanju z iskanjem
podobnosti med primeri z uporabo analogije. Kontinentalno pravno sklepanje pa je zvesto vertikalni logični subsumpciji.12
Sklepanje po logični subsumpciji konkretnih dejstev
pod zgornjo premiso temelji na abstraktni (in ne konkretni!) skladnosti; predpostavlja strogo vertikalno
razločevanje med abstraktnim in konkretnim. Načela zakonitosti, pravne določnosti (lex clara in lex cer
ta) itd. so izraz zaupanja v predeterminirane pravne

9

Gre za namigovanje na kantovski izvor Kelsnove Grundnorm.
   Fotografija parka je dostopna na spletu: <www.ne.jp/asahi/mayumi/watanabe/rtw/18/ccommond/ccommond.htm>.
   Glej na primer Kohak: »Zahodna misel 20. stoletja je zašla v slepo ulico, ker je domnevala, da obstajata le dve alternativi: tista, pri kateri gre za tehnično oziroma
čisto kvantitativno racionalnost in ki iz strokovnega proučevanja izključuje vrednostna vprašanja ter vprašanja pomena (tako imenovana kartezijanska racionalnost, ki jo
predstavljajo avtorji, kot je denimo Reichenbach s svojim delom Vzpon znanstvene filozofije), ali pa tista, ki je utemeljena na iracionalnosti in se odpoveduje vsakršnemu sklicevanju na kritično misel (kot denimo pri Heideggerju ali nedavno pri različnih post-modernistih).« Erazim Kohak, Kira Conference 2000.
12
   Te razlike so seveda predstavljene zelo shematično in pretirano. S predstavitvijo dveh weberjanskih »idealnih tipov« želim pojasniti vprašanje razlage sodb. Če bi
bile razlike tako pomembne, kot so predstavljene tukaj, med predstavniki obeh pravnih sistemov ne bi bil možen nikakršen tvoren dialog. Zanimiv vidik ESČP je prav
priložnost za razvoj pravnega diskurza med sodniki iz različnih pravnih tradicij.
10
11
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rezultate (pravni determinizem), torej osrednjega zaupanja v vladavino prava. Zrcalna slika tega je seveda
strah pred samovoljo človeka na oblasti.13
Vendar tudi ta način pravnega sklepanja zahteva različne načine razlage: razlago besed (pojmov), slovnično, sistemsko, zgodovinsko in predvsem teleološko, torej razlago pravega namena normodajalca. Potreba po
razlagi in še zlasti po teleološki razlagi dokazuje, da
vertikalen silogistični način sklepanja, ki je utemeljen
na skladnosti med abstraktnim in konkretnim, ni tako
predeterminiran, kot si to večina želi.14
Ni treba poudarjati, da se za ustavna sodišča in druga sodišča zadnje stopnje ta način sklepanja izkaže
za skoraj povsem neuporabnega. Sodniki teh instanc
se morajo namreč ukvarjati s subsumiranjem konkretnih dejstev pod najabstraktnejšo normo. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice je dokaz
za to, torej za potrebo po zapolnitvi velikanske vrzeli med abstraktnim pomenom norme EKČP in dejstvi konkretne zadeve.15 Ta prazni prostor je pred sodiščem zijal pred pol stoletja, nato pa ga je zapolnilo z vmesnimi plastmi lastne sodne prakse oziroma
precedenčnega prava (angl. case law). Prava vsebina
EKČP je zdaj v kazuistični sodni praksi. To je tisto,
kar potem povzroča potrebo po razlagi sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, in ne
abstraktne določbe EKČP.
Poglejmo si zdaj alternativni lateralni način pravnega
sklepanja po analogiji med posameznimi primeri, ki je
bil nekoč značilen zgolj za anglosaški pravni sistem. Ta
način sklepanja se počasi uveljavlja tako v ustavnih pravih posameznih držav kot tudi v mednarodnem pravu
človekovih pravic.
Načeloma je izbira precedenčnega primera, ki je podoben obravnavanem primeru, odvisna od meril podobnosti. V jeziku formalne logike to lahko pomeni (pod
predpostavko, da izberemo prava merila podobnosti za
primerjavo), da je katerikoli primer podoben drugemu
primeru in, kot bi dejali Francozi, la comparaison n'est

9

pas raison. Znotraj formalne logike je lahko raven pravne predeterminiranosti zelo nizka.16
Posledično to predpostavlja in zahteva večje zaupanje
v sodstvo, njegovo usposobljenost, sodno samoomejevanje, razsodnost itd. Ta neizogibna potreba po verodostojnosti sodstva zdaj prihaja v ospredje kontinentalnih pravnih sistemov, ki so svojim ustavnim sodiščem dali pooblastilo za ustvarjanje precedensov.17 Jasno je, da se je ravnovesje oblasti med njenimi tremi
vejami začelo nagibati proti sodstvu.
V stvarnosti pa ni potrebe, da bi bilo pravno sklepanje
po analogiji kakorkoli manj predeterminirano kot deduktivno kontinentalno abstraktno silogistično sklepanje, in po navadi tudi ni.
Sistem precedensov ima nekaj značilnosti, zaradi katerih je pravno sklepanje zelo transparentno. Sodbe so
objavljene in postajajo del kolektivnega spomina.18 Če
sodniki svoje sodbe utemeljijo intelektualno površno,
so te na voljo akademskemu svetu in laični javnosti, da
jih skrbno pregledajo in kritizirajo. Seveda se ta kritika
nanaša večinoma na sodbe ustavnih, vrhovnih in mednarodnih sodišč, katerih splošno zavezujoče odločbe
pritegnejo veliko pozornost. Poleg tega objavljanje ločenih odklonilnih (in celo pritrdilnih) mnenj praviloma pokaže na šibke točke v utemeljitvi večine.
Še pomembneje je to, da lateralna primerjava in iskanje podobnosti med obravnavanim primerom in ustreznim precedensom nista abstraktna in neoprijemljiva.
Evropsko sodišče za človekove pravice obravnava na
stotine tako imenovanih primerov-klonov, pri katerih
je vzorec dejanskih stanov pravzaprav enak. Tukaj so
še primeri, ki so si podobni, ne pa enaki, in pri katerih nadaljevanje že vzpostavljene sodne prakse ni problem. Na drugi strani se sodišče zelo dobro zaveda,
kdaj je soočeno z novim vprašanjem in kdaj nastane
potreba po vzpostavitvi novega precedensa.
To procesno težavo dobro ponazarja sodna praksa, ki
zadeva Turčijo. Pravilo EKČP o šestmesečnem roku,

13
   Z ideološkega in socialno-psihološkega vidika je bistvo prava seveda prav nezaupanje, torej dvom v moč, ki jo ima sočlovek. Verjetno bi pravilno trdili, če bi dejali, da
je to nezaupanje tisto, ki po navadi pripelje do doktrine zavor in ravnovesij, torej do vzajemnega oviranja recipročne moči v ustavnem pravu, osrednja značilnost zahodne demokratične politične in pravne ideologije.
14
   Glej sodbo ESČP v zadevi Refah Partisi in drugi proti Turčiji, z dne 13. februarja 2003, točka 57: »Glede dostopnosti zadevnih določb in predvidljivosti njihovih
učinkov Sodišče vnovič poudarja, da izraz ‘določeno z zakonom’ zahteva najprej, da mora imeti napadeni ukrep temelj v domačem pravu. Prav tako se nanaša na kakovost zadevnega zakona, ki mora biti taka, da je njegova vsebina dostopna njegovim pravnim naslovnikom in da je oblikovana dovolj natančno, da lahko ti – če je to
potrebno tudi ob strokovnem nasvetu – tako natančno predvidijo posledice svojega dejanja, kot je v danih okoliščinah to sploh mogoče. Kljub temu izkušnje kažejo,
da je pri pripravi zakonov absolutno natančnost nemogoče doseči, še zlasti na področjih, na katerih se situacija spreminja skladno z razvojem stališč
družbe. Zakon, ki omogoča diskrecijo, sam po sebi s to zahtevo ni neskladen, pod pogojem, da sta obseg diskrecije in način njenega izvajanja tako
jasno določena in upoštevajoč legitimen cilj, da posamezniku nudita ustrezno varstvo pred samovoljo.« (Poudaril B. M. Z.).
15
   Glej na primer sodbo ESČP v zadevi Rekvényi proti Madžarski, z dne 29. maja 1999, točka 34: »V skladu z dobro uveljavljeno sodno prakso Sodišča je eden od
pogojev izraza ‘določen z zakonom’ predvidljivost. Tako neke norme ne moremo šteti za ‘zakon’, če ni oblikovana tako določno, da lahko državljan ravna v skladu z njo:
zmožen mora biti – če je to potrebno tudi ob strokovnem nasvetu – tako natančno predvideti posledice svojega dejanja, kot je v danih okoliščinah to sploh mogoče. Ni
nujno, da je mogoče te posledice predvideti z absolutno gotovostjo, izkušnje namreč kažejo, da tega ni mogoče doseči. Vendar čeprav je gotovost zelo zaželena, lahko
prinese tudi preveliko togost, saj mora biti zakon v koraku s spreminjajočimi se okoliščinami. Zato je veliko zakonov neizogibno zapisanih z bolj ali manj nedoločnimi
pojmi, katerih razlaga in uporaba sta stvar prakse (glej sodbi v zadevah Sunday Times proti Združenemu kraljestvu (št. 1), z dne 26. aprila 1979, točka 49, in Kokkinakis
proti Grčiji z dne 25. maja 1993, točka 40). Vloga sojenja, ki ji zaupana sodiščem, je prav v tem, da razblinijo tiste dvome glede razlage, ki so še prisotni (glej smiselno
sodbo v zadevi Cantoni proti Franciji, z dne 15. novembra 1996, točka 32). Stopnja določnosti, ki se zahteva od domače zakonodaje – ki seveda ne more predvideti prav
vseh okoliščin –, je večinoma odvisna od vsebine zadevnega akta, področja, ki ga zajema, ter količine in statusa pravnih naslovnikov (glej prej navedeno sodbo v zadevi
Vogt, točka 48). Zaradi splošnosti ustavnih določb se zanje zahteva nižja stopnja določnosti kot za zakone.«
16
   V tem je nekaj resnice, zaradi česar so Združene države Amerike v 70. letih prejšnjega stoletja sprejele zdaj slovit Vzorčni kazenski zakonik (Model Penal Code –
MPC), verjetno najnaprednejši kazenski zakonik z izpopolnjenim sistemom med seboj povezanih pravil, doktrin in načel. V kazenskem pravu, v katerem je zahtevana
stopnja določnosti najvišja v vsakem pravnem sistemu (načelo zakonitosti, 7. člen EKČP), je sklepanje po analogiji najmanj primerno. Še več, zaradi porotne sodbe brez
obrazložitve je možnost za pritožbo na podlagi materialnega kazenskopravnega načela zakonitosti zelo omejena, večina pritožb je torej vloženih zaradi procesnih razlogov.
Zato je materialno kazensko pravo – v nasprotju s procesnim – ostalo slabše razvito in je bila kodifikacija MPC neizogibna. Kodifikacija je daleč presegla zgolj preprost
naknaden zapis dotedanjih precedensov in precej črpa iz kontinentalne pravne teorije. Sporočilo tega je, da ima tudi precedenčni pristop svoje resne pomanjkljivosti.
17
   Na primer socialno-politični razvoj hitro napreduje v nekaterih nekdanjih komunističnih državah (Sloveniji in Madžarski ter na Češkem, Slovaškem itd.), v katerih je
pred približno četrt stoletja prišlo do nenadnega preobrata k vladavini prava. Nesporno spoštovanje odločb ustavnih sodišč je postalo ideološka zapoved, ki si ji politiki
(izvršilna in zakonodajna veja oblasti) ne upajo oporekati.
18
   Izbor sodb za objavo so nekoč delali zasebni pravni poročevalci (v Angliji in tudi v Združenih državah Amerike). Danes se pravzaprav vse sodbe vnaša v Lexis, Westlaw in HUDOC Evropskega sodišča za človekove pravice. Internet je do vsega tega pravnega gradiva omogočil širok dostop. Elektronski iskalniki po pravnih aktih prav
tako zelo olajšajo dostop do relevantnih primerov. Ugotavljanje relevantne sodne prakse je zdaj torej zelo natančno.
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v katerem je treba podati zahtevo za obravnavo pred
Evropskim sodiščem za človekove pravice,19 temelji na
predpostavki, da je datum pravnomočne domače odločbe jasen. Po navadi začne šestmesečni rok teči, ko
se pritožniku vroči zadnja domača odločba. V državah,
v katerih se odločba ne pošilja kot priporočena pošiljka (na primer v Turčiji in Italiji), ampak se jo preprosto deponira pri tajništvu kasacijskega sodišča, lahko
nastanejo dvomi glede točnega dne, ko začne teči šestmesečni prekluzivni rok. V kazenskih zadevah je pritožnik že v zaporu, kar pomeni, da se mu lahko prepreči tako seznanitev z objavo odločbe kot tudi njena
vročitev. Če ima odvetnika, je v njegovi milosti; če ga
nima, pa lahko za sodbo sploh ne zve.
Potem sta tukaj še ključni odločbi v zadevah Akuş pro
ti Turčiji in Aķa proti Turčiji,20 ki so jima sledili številni
drugi analogni primeri. V vseh teh primerih je morala
biti osnova za izračun dodatne škode stopnja inflacije in
ne zakonsko določenih zamudnih obresti. V takih primerih ni težav z razlago, ker so dejanski stanovi klasični in
jasni ter ker je odločitev sodišča v obeh primerih jasna.
Kljub temu pa tako jasne odločitve ne bi mogli deducirati iz abstraktne norme prvega odstavka 1. člena Protokola k EKČP.21 Primeri sami so torej razlaga te določbe.
Na podoben način so sodbi v ključni zadevi Kalaç pro
ti Turčiji sledili njej enaki nadaljnji primeri.22
Vse tri omenjene zadeve so dobra ponazoritev jasne
razlage. Ključne sodbe vseh treh vsebujejo bistven odstavek, ki ga je preprosto prepoznati. Kljub temu je
možno v vseh treh primerih podati nadaljnjo teoretično razlago. Na primer, za zadevo Kalaç proti Turči
ji bi lahko rekli, da se je sodišče oprlo na predhodno
soglasje pritožnika Kalaça, zaradi katerega je bilo omejevanje njegove svobode verskega izražanja sprejem
ljivo. Pravni teoretik bi se lahko na primer spraševal,
kako daleč bi lahko tako implicitno soglasje seglo, da
bi še opravičevalo omejevanje ustavnih in človekovih
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pravic.23 Taka nadaljnja teoretična razlaga je pomembna, ker sodiščem (tako domačim kot tudi mednarodnim) daje dragoceno povratno informacijo in tako
odločilno pripomore k nadaljnjemu razvoju pravne
znanosti. Vendar je treba tako ustvarjalno razlago šteti za drugačno od ožje razlage o zavezujoči naravi posamičnega precedensa.
Seveda obstaja nekaj primerov na obrobju uveljavljene
sodne prakse, kot so na primer tisti, ki zadevajo evtanazijo,24 pravico do poznavanja istovetnosti svojih staršev,25 okoljevarstvena vprašanja,26 materialna in procesna merila glede mučenja,27 pozitivno dolžnost države glede zaščite življenja,28 naravo pogojnega izpusta,29 dolžnost države, da status quo ante restituira in
integrum30 itd.
Vprašanja razlage tukaj ne moremo posploševati. V zadevi Selmouni proti Franciji se je sodišče značilno odločilo razjasniti lastna merila (glede mučenja), odločilo se je torej podati lastno avtoritativno razlago. Po
drugi strani pa v zadevi Scozzari in Giunta proti Italiji
razlaga 41. člena,31 ki jo je podalo sodišče, naslovljencem otežijo razlago 41. člena. Le čas bo pokazal, ali
bodo države v prihodnje dolžne (in v katerih primerih bodo dolžne) restituirati situacijo, ki je povzročila
kršitev EKČP, in integrum. Učinek v zadevi Pretty proti
Združenemu kraljestvu je jasen, torej da vprašanja evtanazije ni predmet EKČP. To ne zahteva nobene dodatne razlage. Zaradi različnih razlogov (tako imenovanega prostega polja presoje, angl. margins of appre
ciation) je učinek morda podoben v povezavi s pravico posvojene osebe, da izve identiteto svojih staršev.
Vendar pa obrazložitev sodbe (ter številna ločena mnenja) v zadevi Odièvre proti Franciji puščajo odprte možnosti za drugačno odločitev Evropskega sodišča za
človekove pravice v prihodnosti (in v drugačnem zakonodajnem okviru). Tudi to je zelo težko razlagati zgolj
na podlagi zadevne sodbe.32 Verjetno je nemogoče

19
   Člen 35 – Kriteriji dopustnosti: »(1) Sodišče sme obravnavati zadeve šele potem, ko so bila izčrpana vsa notranja pravna sredstva v skladu s splošno priznanimi
pravili mednarodnega prava in v šestih mesecih od dne, ko je bila sprejeta dokončna odločitev po notranjem pravu.« (Poudaril B. M. Z.).
20
   V zadevi Akkuş proti Turčiji (sodba z dne 23. oktobra 1997) je pritožnica Akuş zahtevala, da naj bo osnova za izračun dodatne škode stopnja inflacije in ne stopnja
zakonsko določenih zamudnih obresti. Sodba v zadevi Aķa proti Turčiji z dne 23. septembra 1998 je zadevala dejstvo, da so bile zakonsko določene zamudne obresti
nezadostne za nadomestilo visoke monetarne depreciacije med obdobji štirih let in petih let – od dne, ko je bil začet postopek za dodatno odškodnino, do dne, ko je bil
določen znesek dejansko izplačan.
21
   Prvi odstavek 1. člena – Varstvo lastnine: »Vsaka fizična ali pravna oseba ima pravico do spoštovanja svojega premoženja. Nikomur ne sme biti lastnina odvzeta,
razen če je to v javnem interesu v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, in ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava. Ta določba pa nikakor ne omejuje pravice
držav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so potrebni za nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnim interesom ali za zagotovitev plačila davkov, drugih
prispevkov ali denarnih kazni.«
22
   Točka 28 sodbe: »Z odločitvijo za vojaško poklicno pot je pritožnik Kalaç prostovoljno sprejel sistem vojaške discipline, ki že sama po sebi vključuje omejitve nekaterih pravic in svoboščin pripadnikov oboroženih sil, ki bi bile nesprejemljive, če bi jih zahtevali od civilistov (glej sodbo v zadevi Engel in drugi proti Nizozemski z dne
8. junija 1976, točka 57). Država lahko glede svojih oboroženih sil sprejme predpise, s katerimi prepove to ali ono ravnanje, še zlasti tisto, ki lahko škoduje redu, ki je
nujen za izvajanje vojaške službe.«
23
   Z vidika primerjalnega ustavnega prava glej ameriški zadevi South Dakota proti Neville, 459 U.S. 553, 103 S.Ct. 916, 74 L.Ed.2d 748, in Schmerber proti California,
384 U.S. 747 (1966).
24
   Sodba ESČP v zadevi Pretty proti Združenemu kraljestvu z dne 29. aprila 2002, točka 56: »Sodišče tako ugotavlja, da iz 3. člena Konvencije ne izhaja pozitivna
dolžnost države, da možu pritožnice zajamči varstvo pred pregonom, če ji bo pomagal pri samomoru, niti da mora omogočiti katerokoli drugo obliko pomoči pri samomoru. Zato ta določba ni bila kršena.«
25
   Sodba v zadevi Odièvre proti Franciji z dne 13. februarja 2003.
26
   Sodba v zadevi Hatton in drugi proti Združenemu kraljestvu z dne 8. julija 2003.
27
   Sodbi v zadevah Selmouni proti Franciji z dne 28. julija 1999; in Al-Adsani proti Združenemu kraljestvu z dne 21. novembra 2001.
28
   Sodba v zadevi Calvelli in Ciglio proti Italiji z dne 17. januarja 2002.
29
   Sodba v zadevi Ezeh in Connors proti Združenemu kraljestvu z dne 9. oktobra 2003.
30
   Sodba v zadevi Scozzari in Giunta proti Italiji z dne 13. julija 2000.
31
   Glej 41. člen EKČP (Pravično zadoščenje): »Če Sodišče ugotovi, da je prišlo do kršitve Konvencije ali njenih protokolov, in če notranje pravo visoke pogodbenice
dovoljuje le delno zadoščenje, Sodišče oškodovani stranki, če je potrebno, nakloni pravično zadoščenje.« Glej sodbo v zadevi Scozzari in Giunta proti Italiji z dne 13.
julija 2000, točka 250: »Cilj naklonitve pravičnega zadoščenja po 41. členu Konvencije je poskrbeti za odškodnino zgolj za škodo, ki so jo utrpeli oškodovanci, če tak
dogodek pomeni posledico kršitve, ki je ni mogoče drugače popraviti.« (Poudaril B. M. Z.).
32
   Odièvre proti Franciji, točka 49: »Poleg tega ob ohranitvi načela, da lahko matere rodijo anonimno, sistem, ki ga je Francija pred kratkim uvedla, izboljšuje možnosti,
da se bodo odpovedale zaupnosti, kar so lahko, mimogrede, storile tudi prej, pred sprejetjem novega zakona 22. januarja 2002. Nova zakonodaja bo olajšala iskanje
informacij o posameznikovem biološkemu izvoru, saj je bil ustanovljen državni svet za dostop do informacij o osebnem izvoru, to je neodvisen organ, ki ga sestavljajo
sodniki, predstavniki združenj, povezanih s predmetom tega zakona, in predstavniki poklicev z ustreznimi praktičnimi znanji o teh vprašanjih. Ta zakon že velja in pritožnica lahko že zdaj na njegovi podlagi poda zahtevek za razkritje istovetnosti svoje matere, ki je pogojeno s privolitvijo slednje, kar zagotavlja pošteno uravnoteženost
med varstvom slednje in legitimnega zahtevka pritožnice. Možnosti, da bo pritožnici uspelo priti do informacij, ki jih išče, prek tega novega organa, ni mogoče izključiti,
čeprav je ta malo verjetna.
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navesti ali celo na novo iznajti pravilo razlage, ki bi
nekomu v Turčiji ali kje drugje omogočilo, da bi lahko z gotovostjo trdil, ali bi anonimnost poroda vzdržala presojo sodišča v Strasbourgu ali je ne bi.

Kako sodbo brati in jo razlagati
Praktično vprašanje na uporabniški strani sodne prakse je, kako razlagati zadeve, ki prihajajo iz Strasbourga. Namesto napotitve na taka ali drugačna trdna razlagalna pravila bi tukaj raje najprej poudaril, kako brati posamezno zadevo.
Če katerikoli precedens pravno analiziramo, moramo
biti pozorni na tri poglavitne pravne vidike: dejstva,
ki vplivajo na specifično realno prepletanje okoliščin,
v kateri je bila odločitev sprejeta; zadevo, ki ta dejstva postavi v pravni kontekst in jih preoblikuje v pravno vprašanje, ki ga je treba rešiti; in odločitev sodišča, ki domnevno reši to vprašanje in zavzame o primeru jasno stališče.33
Vsaka sodba Evropskega sodišča za človekove pravice
je razdeljena na tri poglavitne dele. Naslov prvega je
Dejstva, drugega Pravo, pri tako imenovanem Operativnem delu na koncu pa gre za odločitev Sodišča glede načina izvršitve njegove sodbe. V primerjavi
z anglo-ameriško tradicijo, v kateri sodniki sami pišejo
sodbe in v kateri ni v naprej določenih pravil o zgradbi sodb, so odločbe Evropskega sodišča za človekove
pravice visoko strukturirane in zato primerjalno pregledne ter razložljive. Sloveča kakovost teh sodb izvira tako iz njihove značilne zgradbe kot tudi iz nenehnih prizadevanj sodišča, da jih naredi razumljive in jedrnate. Za pripravo vsake glavne sodbe, ki jo po navadi izreče veliki senat 17 sodnikov, skrbi poseben redakcijski odbor.
Razprave sodišča pred končnim glasovanjem so pravzaprav večinoma namenjene zaključnemu branju in
redakciji sodbe. Besedilo odločbe naj bi odražalo prispevanje sodnikov v odločilnih prvih razpravah, do
katerih pride takoj po javni obravnavi (takrat, ko do
nje sploh pride). Lahko razberemo tri različne vrste razprav sodnikov o posamezni zadevi. Procesne
obravnave zadevajo vprašanja o dopustnosti zadeve
in razprave o procesno relevantnih dogodkih, včasih
predložitev predlogov v zadnjem hipu in poteku javne obravnave.
Vsebinska razprava zadeva dva glavna vidika. Prvi se
nanaša na veljavno precedenčno pravo in na razpravo

11

o vzporednicah med obravnavano zadevo ter morebitnimi precedensi. Drugi vidik vsebinske razprave se
nanaša na to, čemur Francozi pravijo la qualification
du cas. Tukaj se v splošnem pravnem diskurzu, ki daleč presega razpravo o podobnostih med precedensi
in obravnavano zadevo, določi in tipizira pravno naravo zadeve. Razpravlja, pretehta in premisli se različne
pravne predstave, ki so del naše skupne pravne kulture. Upal bi si trditi, da je to tisti pravni diskurz, ki je
prava vsebina notranje razprave Evropskega sodišča za
človekove pravice.
V delu Pravo vsake sodbe je po navadi ključen odstavek in v njem ena ali več ključnih povedi. Tukaj ne
mislim na namen sodbe inter partes, ki je del zadnjega operativnega dela. Če naj bi razumeli učinek erga
omnes odločbe – to se bo namreč nanašalo na vse prihodnje podobne zadeve –, je jasno, da je zanjo treba
poiskati veljavno podlago.
Po drugi strani je razlaga precedensov kontekstualna.34
Ker je pomen odločitve v sodbi, ki je pogosto zajet
v ključni povedi ali odstavku sodbe, odvisen tako od
dejanskega stanu kot tudi od implicirane pravne kvalifikacije zadeve, ključne povedi nikoli ni mogoče ločiti od primera v celoti (ratio decidendi).35
Doktrina precedensov nam pravi, da odločitev v posamezni zadevi sega tako daleč, kolikor ji dovolijo dejstva.36 To, da je o podobnih primerih treba odločati
enako, pomeni tudi, da odločitve v posameznem primeru ne moremo povzdigniti na raven splošnega načela – ločeno od dejanskega stanu konkretnega primera.
Z drugimi besedami, ko pride do novega primera, bo
uporabnost načela, doktrine ali pravila, vzpostavljenega s precedensom, načeloma veljala zgolj, če je dejanski stan primera enak, podoben, analogen ipd.
To lahko razumemo tudi tako, da primerjamo uporabnost na primer knjige Michela de Salvie37 s primerovnikom (angl. casebook), ki vsebuje vodilne primere Evropskega sodišča za človekove pravice. Knjiga de
Salvie je izvrsten spominski pripomoček za nekoga, ki
je že seznanjen s stotinami sodb sodišča, seznanjen torej tako z njihovimi dejanskimi stanovi kot tudi s pravnim kontekstom. Za začetnika pa je precej bolje, če
se loti branja izbranih ključnih primerov v vsej njihovi kompleksnosti.
Še en način za razlaganje kontekstualnosti precedenčnega prava je, da se vprašamo, ali bi lahko trenutno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove

Francoska zakonodaja si tako prizadeva uravnotežiti nasprotujoče si interese. Glede tega Sodišče meni, da mora biti državam omogočeno, da same določijo sredstva,
za katera menijo, da so najustreznejša za uravnoteženje teh interesov. Skratka, Sodišče meni, da Francija ni prestopila meja proste presoje, ki jih mora imeti glede na
zapleteno in občutljivo naravo vprašanja dostopa posameznika do informacij o svojem izvoru, vprašanja, ki zadeva pravico do poznavanja lastne zgodovine, odločitev
bioloških staršev, obstoječih družinskih vezi in posvojiteljev.«
33
   Shematična delitev na dejstva, zadevo in odločitev je lahko zavajajoča, še zlasti za tiste, ki niso vajeni kontekstualnega pravnega raziskovanja, analize primerov itd.
Pomembno je, da razlik med dejstvi in zadevo primera ne razumemo preveč dobesedno. Treba se je zavedati, da dejstva kot taka sploh ne obstajajo. Dejstva postanejo
resnična le tedaj, ko se jih osvetli skozi določeno pravno prizmo. O tem tukaj ne morem globlje razpravljati, lahko pa parafraziram Hobbesovo slovito izjavo: »Civil laws
ceasing, facts also cease.« Thomas Hobbes: Leviathan (ur. C. B. MacPherson). Penguin Books, Amsterdam 1968, XXVIII. poglavje, točka 3.
34
   V 2. in 3. členu Dunajske konvencije o pogodbenem pravu iz leta 1969 se beseda kontekst nanaša na normativno okolje posameznega pravnega koncepta (besede).
V točki b 3. člena pa je sklicevanje na »poznejšo prakso v uporabi pogodbe.« Seveda je ta kontekstualnost precedenčnega prava drugačna od normativne kontekstualnosti, ki je bila namen normodajalca Dunajske konvencije o pogodbenem pravu.
35
   Chaim Perelman: L’Interprétation Juridique, v: Archives de Philosophie du Droit XVII (1972), str. 29–37, navajajoč Digestae, L. XVII, 1: Non ex regula jus suma
tur sed ex jure quod est regula fiat: »Ni dovolj poznati samo pravna pravila. Ena glavnih nalog pravne razlage je najti rešitev v primeru nasprotujočih si pravil glede na
hierarhijo vrednot, ki jih morajo ta pravila varovati. Kot vemo, je ugotavljanje te fine hierarhije ustavnih pravic ena glavnih nalog Vrhovnega sodišča Združenih držav
Amerike.«
36
   Načeloma je odločitev v posamezni zadevi prav to – odločitev, vse dokler rešuje specifičen problem, ki ga predstavlja vzorec dejstev primera. Ostalo je obiter dictum
(mn. obiter dicta). Obiter dicta imajo lahko pedagoški pomen in učinek – sporočilo, naslovljeno na nižjestopenjska sodišča – vendar niso zavezujoča niti za lasten vir
(sodišče, ki ustvari precedens) niti za nižjestopenjska sodišča.
37
   Compendium de la CEDH. Kehl, Strasbourg in Arlington, 1998.
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pravice kodificirali v jedrnat sistem pravil, doktrin in
precedensov. To bi bilo možno zgolj deloma ali pa
sploh ne. Zakaj? Med drugim bi bil standardni odgovor, kar sodišče tako pogosto poudarja v svojih odločbah, da je EKČP »živ instrument«.38 Sodišče zelo
redko in zgolj takrat, ko za to obstajajo utemeljeni razlogi (angl. compelling reasons), spreminja svoje precedenčno pravo in izrecno spremeni svoje prej izraženo stališče.39
Bolj verjetno je, da bo novi vzorec dejstev v novi zadevi zahteval nov ali manj dvoumen pravni pristop
pri reševanju te zadeve.40 Pravzaprav tako ne gre za
spreminjanje precedenčnega prava, temveč za njegovo nadaljnjo diferenciacijo. Novi odtenki procesa odločanja odigrajo vlogo pri izpostavljanju novih pravnih vprašanj in pri vzpostavljanju novih precedensov
(načel, doktrin in pravil) o nadrobnejših razlikah med
poprej nediferenciranimi pravnimi vprašanji. Specifično novo pravno vprašanje je rešeno, o njem se glasuje in odloči. Zatem se stališče, ki je bilo tako izoblikovano, uporabi v drugih podobnih zadevah, če in ko
do njih pride. Upal bi si trditi, da je to – in ne samo-spreminjanje prej vzpostavljenih pravil – pravi pomen čarobnega reka, ki ga uporablja Evropsko sodišče za človekove pravice in v skladu s katerim EKČP
ni statičen, temveč dinamičen in živ instrument prava človekovih pravic. Sodišče tako – predvsem z velikim senatom 17 sodnikov – razlaga Konvencijo in
ustvarja nove precedense.
V povezavi s to kvazi-zakonodajno ustvarjalnostjo
Evropskega sodišča za človekove pravice se lahko pojavijo pomisleki. Vendar je danes, k sreči, to vprašanje, ki izvira iz tradicionalne in ideološko zasičene delitve oblasti med zakonodajno in sodno vejo – skupaj
z nerealistično (milo rečeno) in epistemološko nevzdržno »kartezijansko« razmejitvijo med abstraktnim in
konkretnim – večinoma tehnično zastarelo in ideološko izrabljeno. V celinski Evropi seveda vzvišenost te
dialektike med abstraktnim in konkretnim41 večinoma
usiha prek empiričnega ustvarjalnega reševanja problemov od primera do primera s strani ustavnih in mednarodnih sodišč.42
Učinek erga omnes prava Evropskega sodišča za človekove pravice
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Kot je že profesor Steinberger genialno prikazal, sodbe lahko učinkujejo na treh ravneh:
1. kot res iudicata;
2. kot odločbe erga omnes; in
3. kot pravi pravni vir.43
Razlaga sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice se v ničemer ne razlikuje od razlage katerekoli druge precedenčne odločbe kateregakoli drugega sodišča.
Edina razlika izhaja iz zaznavanja obvezujoče narave
sodb vrhovnih sodišč.
Ker se sodniki nižjih sodišč zavedajo, da so sodbe instančnih sodišč zanje de facto zavezujoče, ti sodniki –
celo v državah s kontinentalno pravno tradicijo –sodbe vrhovnih in ustavnih sodišč berejo in jih razlagajo.
Zavedajo se namreč, da je njihova neodvisnost v razmerju do instančnih sodišč pravzaprav zgolj ideološka
utvara. Če se tega ne bi zavedali, bi instančna sodišča
njihove sodbe vedno znova razveljavljala. Tako je na
primer sodna praksa francoskega kasacijskega sodišča
de facto vir francoskega prava, čeprav za nižja sodišča
formalno ni zavezujoča.
Z vidika nižjega sodišča je veščina branja sodbe in
razlaganja njenega pomena kot precedensa ter njenega učinka manj jasna kot pa veščina razlage abstraktne pravne norme, ki jo postavi zakonodajalec. V najslabšem primeru gre za preračunljivo ugotavljanje možnega izida zadeve, če se stranki odločita pritožiti in
če torej pritožbeno sodišče o zadevi na novo odloča.44
Zadeva, ki jo kdo vloži na Evropsko sodišče za človekove pravice (zahteva za obravnavo, angl. applicati
on, fr. requête) je lahko nedopustna iz več razlogov –
ratione materiae, ker EKČP ne zajema vsebine zadeve, ratione temporis, ker se je dejansko stanje končalo pred začetkom veljavnosti EKČP, ker je bila vložena več kot šest mesecev po zadnji odločbi najvišje domače instance, ker domača sredstva niso bila izčrpana
itd. A pri tem gre za procesna merila, ki dopuščajo veliko prostora za razlago.45
Z vidika ustavnega sodišča ti procesni razlogi niso zanimivi. V razpravah ustavnega ali vrhovnega sodišča
posamezne države, ki niso javne, je pravo vprašanje to,
ali bo Evropsko sodišče za človekove pravice njihovo

38

   Ta besedna zveza je uporabljena v tridesetih sodbah (v angleškem jeziku).
   V ustavnem pravu (diskriminacijski primeri) besedna zveza »utemeljeni razlogi« sproži uporabo najstrožjih meril presoje. Glej na primer: Equality Foundation of
Greater Cincinnati, Inc. v. Cincinnati, 54 F. 3d 261, 267 (CA6 1995): »Zakon se bo ohranil le, če je ustrezno prilagojen, da varuje utemeljen državni interes.« (Poudaril
B. M. Z.).
40
   Značilni sta sodbi v zadevah Commingersol proti Portugalski z dne 6. aprila 2000; in Selmouni proti Franciji z dne 28. julija 1999.
41
   Glej širše o tem: Roberto Mangabeira Unger: Knowledge and Politics. Free Press, New York 1975, str. 88–100. Unger govori o »antinomiji pravil in vrednot«,
torej o dialektiki, v kateri pride do vzpostavitve in utrditve jasnih pravnih pravil, zato da ta nadomestijo neoprijemljive vrednote, vendar se iz njih nenehno napajajo
(prek teleološke razlage). Ta antinomija je še zlasti pomembna v ustavnem pravu in mednarodnem pravu človekovih pravic. Ker vrednote vstopajo v konkretnih primerih, so usmerjene k učinkovanju na abstraktne precedense.
42
   Z vidika sistemske analize je pravni sistem – tako kot človekova zavest – mreža med seboj povezanih kanalov povratnih zvez. Ti kanali povratnih zvez dajejo povratno informacijo o izkušnjah, ki izvirajo iz resničnih primerov in ki jih sistem obravnava, nazaj v spomin pravnega sistema. Tako sistem naprej razvija svoje izkustvo,
diferencira svoje pristope k reševanju težav in se je sposoben učiti iz lastnih izkušenj. Pravni sistem je tako navidezna resničnost (pravna kultura) z večjim ali manjšim
stikom z aktualno in dejansko družbeno, politično itd. resničnostjo države (ali mednarodne skupnosti). Pomembna razlika med tradicionalnim kontinentalnim pravnim sistemom in nastajajočo precedenčno empirično povratno zvezo (ki je tradicionalna v anglosaških pravnih sistemih) ustavnih sodišč je natanko v neposrednosti
in velikosti zmogljivosti sistema, da se uči iz lastnih izkušenj. Z drugimi besedami povedano, sistem lažje vzdržuje stik s stvarnostjo, ki poveča ustreznost in družbeno
pomembnost teh odzivov. Glavna ovira za uspeh tega koristnega procesa je morda politična, vendar zadržki izvirajo tudi iz ponotranjenega odnosa pravnikov, odvetnikov, sodnikov itd.
43
   Helmult Steinberger: Decisions of the Constitutional Court and their Effects, The Role of the Constitutional Court in the Consolidation of the Rule of Law,
Proceedings of the UniDem Seminar. Council of Europe Press, Bukarešta, 8.–10. junij 1994. Izčrpnemu pregledu tega področja, ki ga je podal profesor Steinberger, ni
kaj dodati. Želim poudariti zgolj to, da je način obravnave tega vprašanja simptomatski, saj menim, da je razvoj prava iz konkretnih primerov in sporov naraven. Zato
menim, da je bila kontinentalnim pravnim sistemom prizadejana velika škoda, ker so bila cela pravna področja več kot stoletje izolirana od tega empiričnega stika zaradi
nesrečnega vpliva, ki ga je imela Benthamova Teorija zakonodaje na Napoleona.
44
   Seveda se je treba zavedati, da so lahko razlogi za pritožbo v povezavi z navadnimi domačimi primeri omejeni, lahko zadevajo zgolj povsem pravna vprašanja, absolutno bistvenih procesnih kršitev itd. Kljub temu se je treba nadalje zavedati, da so ta razlikovanja pogojena in ne tako čista, kot bi si morda mislili.
45
   Kljub temu je od 97,3 odstotka zavrnjenih vlog za obravnavo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice razen tistih, za katere se ugotovi, da so očitno neutemeljeni, večina nedopustna prav zaradi teh procesnih razlogov.
39
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odločitev razveljavilo ali ne. Pri tem ne gre tako zelo za
praktično vprašanje poglobljene razlage zadeve Evropskega sodišča za človekove pravice, temveč za preprosto zavest, da taka podobnost (analogija) med zadevo,
ki jo obravnava domače sodišče, in specifičnim precedensom Evropskega sodišča za človekove pravice sploh
obstaja. Če se domače sodišče zaveda podobnosti med
domačo zadevo, o kateri mora odločiti, in precedensom Evropskega sodišča za človekove pravice, je situacija za domače sodišče že precej predvidljiva.46
Čeprav so precedensi Evropskega sodišča za človekove pravice za države pogodbenice Konvencije zgolj de
facto zavezujoči, pa bi načeloma morala prvostopenjska sodišča in tudi vsa instančna sodišča uporabljati
Konvencijo (tako kot jo razlaga Evropsko sodišče za
človekove pravice). Tako z vidika varstva človekovih
pravic kot tudi procesne ekonomije bi bila to v domačem pravnem sistemu idealna situacija.
Moramo pa se zavedati, da gre za dolgotrajen asimilacijski proces, tudi zaradi jezikovnih in drugih kulturnih komunikacijskih ovir.
Poleg tega stališče, ki ga Evropsko sodišče za človekove
pravice sprejme glede posameznega pravnega vprašanja, se vedno sprejme prek specifične zadeve in v razmerju do specifičnega domačega pravnega sistema: britanskega, francoskega, nemškega, ruskega, švedskega,
turškega itd. Sodišče le redko razglasi abstraktno odločbo, ki bi jo bilo mogoče neposredno uporabiti v domačih pravnih sistemih vseh držav pogodbenic.47
Na sedanji stopnji razvoja obstajajo torej tri potrebe
po razlagi. Prvič, odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice je treba abstrahirati od diferencialnih
specifik konkretnega primera in konkretnega domačega pravnega sistema. Drugič, pomen odločbe je treba
smiselno prestaviti v situacijo v domačem pravnem sistemu. In tretjič, odločbo je treba uporabiti na konkretni domači zadevi, ki je v obravnavi. Jasno je, da lahko to delo najbolje opravi domače sodišče zadnje stopnje – v idealnem primeru, da ustavno sodišče uporabi precedens v sodni presoji in concreto. Priporočljivo bi bilo, da bi imelo vsako od domačih sodišč zadnje stopnje izkušenega pravnika z dobrim poznavanjem precedenčnega prava Evropskega sodišča za človekove pravice.48
Ko enkrat domače sodišče zadnje stopnje ugotovi podobnost med primerom, ki ga obravnava, in konkretnim precedensom Evropskega sodišča za človekove
pravice, se pojavi vprašanje, ali domač primer njegove
razločujoče značilnosti razlikujejo od zadevnega precedensa Evropskega sodišča za človekove pravice. Z vidika domačega sodišča je morda prav ta »diferencialna diagnoza« mejnega primera eden najtežjih vidikov
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razlage. Predvideva namreč popolno poznavanje konteksta precedenčnega prava, znotraj katerega se zaznava konkreten precedens.
Glede na to, da je uporabljivost precedensa včasih
sporna tudi na Evropskem sodišču za človekove pravice, se lahko zgodi, da tudi domače sodišče težko razlikuje uporabljivost enega precedensa za razliko od katerega drugega ali sploh nobenega.49 Na sedanji stopnji
nacionalne asimilacije mednarodnega prava človekovih pravic morda ni realistično pričakovati od vseh držav pogodbenic Konvencije, torej od njihovih sodišč
zadnje stopnje, da bodo zmožne izvajati to diferencialno diagnozo. Vendar ker je ustavna pritožba večinoma
analogna zahtevi za obravnavo (fr. requête) na Evropskem sodišču za človekove pravice, v državah, v katerih je mogoče vložiti ustavno pritožbo (Verfassun
gsbeschwerde v Nemčiji, amparo v Španiji, certiorari
v Združenih državah Amerike), je lahko ustavna pritožba najboljši domači presejalni test (z vidika države
pogodbenice Konvencije).
Ker so ustavne pravice precej širši krog pravic kot pa
človekove pravice – slednje so zgolj minimalni standard za 43 držav pogodbenic EKČP in se uporabljajo
za približno 800 milijonov ljudi od Islandije na zahodu
do Rusije na vzhodu, od Norveške na severu do Turčije na jugu –, je in concreto sodna presoja, ko je seveda ta poštena in neodvisna, najboljše domače pravno sredstvo. Če je učinkovita, jo je treba uporabiti, še
preden zadeva sploh pride pred Evropsko sodišča za
človekove pravice, katerega pristojnost je subsidiarna
(dopolnilna, pomožna, postranska) domačim pravnim
sredstvom, ki jih je treba prej izčrpati.
Tukaj postane jasno, kako je Evropsko sodišče za človekove pravice – kljub vsem formalističnim nasprotnim argumentom – pravzaprav mednarodno ustavno
sodišče s pooblastilom sodne ustavne pritožbe in conc
reto in z de facto učinkom erga omnes njegovih sodb.50

Posameznik v sodnem sporu z državo
Zavore in ravnovesja med tremi vejami državne oblasti
pripomorejo ohranjati ustavo posamezne države v stiku z resničnostjo prek ustavne pritožbe. Druga prednost takega sistema je, da ustavna pristojnost zagotav
lja temeljni okvir enakopravnosti. Rousseaujevsko namišljeno partnerstvo posameznika v družbeni pogodbi postane resničnost natanko toliko, kolikor vsak prizadeti državljan dobi možnost aktivne legitimacije za
izpodbijanje vsega v pravnem sistemu, kar se mu zdi
v nasprotju z družbeno pogodbo. Lahko namreč oporeka zakonodajni veji zaradi zaznane neustavnosti zakonov, ki jih ta sprejme, izvršilni veji zaradi neustavnosti sprejetih podzakonskih aktov ali načina izvrševanja
zakonov, ki so sicer povsem v skladu z ustavo, po robu

46
   Znova je ta predvidljivost – v mislih imam pravno varnost – lateralna (ki temelji na logičnem sklepanju) in ne vertikalna (ki temelji na silogističnem razlogovanju).
Vendar lateralno sklepanje, ki išče podobnosti, najde skupno zgornjo premiso v obeh primerih. Ko se jo enkrat najde, je bolj verjetno, da bo precej bolj specifična kot pa
tista, ki je izpeljana iz oddaljene zgornje premise. Posledično se predvidljivost in pravna varnost sorazmerno povečata.
47
   Tako je bilo v zadevi Selmouni proti Franciji (glede opredelitve mučenja v povezavi s 3. členom Konvencije). Drug primer je lahko zadeva Commingersol proti Portu
galski (glede upravičenosti korporacij in morda drugih pravnih oseb do zahtevkov za povrnitev nematerialne škode).
48
   Seveda imajo spletne strani Evropskega sodišča za človekove pravice, <www.echr.coe.int> iskalnik, s katerim lahko sodbe iščemo po konkretni temi. Toda pri uporabi
iskalnika je treba znati navesti tako specifično besedno zvezo (tako v angleškem kot tudi v francoskem jeziku), ki navrže relevantne sodbe in odločitve o dopustnosti.
49
   Glej na primer sodbi v zadevah Hatton proti Združenemu kraljestvu ter Ezeh in Connors proti Združenemu kraljestvu ter še zlasti ločena mnenja v obeh zadevah.
50
   Natančneje o tem vprašanju glej v: Boštjan M. Zupančič: Le Droit Constitutionnel et la Jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de L’Homme, ed. Louis
Favoreu, XIV Annuaire de Droit Constitutionnel, Economica, Pariz 2001.
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pa se lahko postavi tudi sodni veji oblasti, če meni, da
je njena razlaga zakonov v neskladju z jasnim namenom ustave.51 Le tako lahko ustava postane živa pogodba med ljudmi in njihovo oblastjo ter tako ima posameznik tudi moč, da od oblasti zahteva strogo spoštovanje te pogodbe.
Tak posrečen razvoj je tesno povezan z ustanovitvijo ustavnih forumov, pred katerimi je posamezen državljan končno dobil enako52 aktivno legitimacijo za
tožbo proti vsem trem vejam oblasti. Taki spori so seveda od nekdaj obstajali, vendar ni bilo okvira enakopravnosti, ki bi jim omogočil, da se pravno izrazijo in
da se jih kot take tudi prizna. Na to sem mislil, ko sem
omenil, da je bila ustava včasih »izolirana« od družbene in politične resničnosti, ki jo je obdajala. Pravo
lahko obravnava materialne spore samo, če jim pravni okvir dopušča, da se izrazijo. Ker je pravna enakost
umetno vzdrževan procesni okvir, se spori ne bodo izrazili, vse dokler se ne zagotovi institucionalne in procesne strukture, ki omogoča to prvobitno pravno enakost. Ustava kot družbena pogodba ostaja mrtva črka
na papirju, vse dokler se ne zagotovi tega institucionalnega okvirja in posledične aktivne legitimacije. Posameznik postane tako v razmerju z državo vsaj pravno enakopraven.
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če ne tudi de iure, pred domačimi sodišči, vključno na
koncu tudi pred ustavnim sodiščem.
V kazenskih procesnih zadevah, ki po grobih izračunih sestavljajo približno 65 odstotkov vseh zadev pred
Evropskim sodiščem za človekove pravice, je državna izvršilna oblast neposredna kršiteljica. To je verjetno primerljivo s porazdelitvijo zadev pred učinkovitimi ustavnimi sodišči (torej tistimi, ki lahko obravnavajo posamične ustavne pritožbe), kjer je izčrpanje
vseh nižjih pravnih sredstev verjetno prav tako pogoj.
V kazenskih zadevah sta posameznik in država v neposrednem kafkovskem sporu. Zanj je tako ali drugače kriva država. To je običajno v zadevah, v katerih je
država neposredna storilka, manj očitno pa je v tistih
zadevah, v katerih do kršitve pride zaradi »potrditve«
kršitve s strani sodstva države.

Neposreden sodni postopek glede konvencijskih določb pred Evropskim sodiščem za človekove pravice,
pred katerim se vse tri veje oblasti spremenijo v enega toženca, pomeni prelom s tradicijo, v kateri najvišji abstraktni pravni akt (Konvencija ali ustava) posameznemu državljanu ni bil na voljo za neposreden sodni postopek.53 Z vidika ustavnega prava je zahteva za
obravnavo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice analogna ustavni pritožbi (Verfassungsbeschwerde
v Nemčiji, certiorari v Združenih državah Amerike,
amparo v Španiji itd.). Tudi zato je ustavna pritožba
z vidika domačega ustavnega prava najboljše preventivno sredstvo. Tako namreč omogoči rešitev problematičnih zadev doma, še preden pridejo v Strasbourg.

Vendar si tudi v tem primeru povsem zasluži posredne očitke. Razlog za to je tako globok, da ga pogosto
spregledamo. Če gledamo s Hobbesovega vidika, ugotovimo, da je temeljni pogoj za »red in mir« v družbi
to, da se posamezniki pri reševanju medsebojnih sporov vzdržijo neposrednega spopada. Tako je razumljivo, da »vladavina prava« postane nepogrešljiva državna storitev za reševanje sporov, ki logiko moči nadomesti z močjo logike. Zatajitev te sodne storitve, denimo v smislu »zamujena pravica je odrečena pravica«,54 povzroči učinek, ki bi ga lahko strnili v reklo
»živeti s pištolo ali umreti z zakonom«. S pravnega
vidika je ta »samopomoč« kazniva in vodi v anarhijo.
Nedelujoč domač pravni sistem – »neučinkovita domača pravna sredstva« v konvencijskem jeziku – tako
zelo resnično pomeni rušenje in prelom najbolj temeljne obljube ter jamstva, ki ju je država ob svojem nastanku dala državljanom. To izdajalstvo, ki morda ni
tako očitno oziroma je zahrbtno, dejansko deluje precej bolj rušilno55 kot pa neposredne policijske kršitve
pravic državljanov. V takih sistemskih okoliščinah lahko razumno trdimo, da je država bolj odgovorna kot
pa za neposredne kršitve ustavnih in človekovih pravic.

Pred Evropskim sodiščem za človekove pravice je že po
definiciji toženka vedno država. Zatrjevano kršitev človekovih pravic vedno zagreši država. Teh statističnih
podatkov na sodišču sicer ne vodimo, vendar je kljub
temu očitno, da v precejšnjem deležu zadev država ni
neposredna kršiteljica človekovih pravic. Iz načela subsidiarnosti po mednarodnem pravu, torej iz konvencijskega procesnega pogoja izčrpanja domačih pravnih
sredstev, izhaja, da kršitev, ki jo je storil drug zasebni
subjekt, ni bila ustrezno obravnavana, torej de facto,

Slabše kot deluje domač pravni sistem, pomembnejša
sta obstoj in uporaba mednarodnih pravnih sredstev.
Tako 40.000 letnih zadev pred Evropskim sodiščem
za človekove pravice dokazuje, da mednarodna pravna pomoč, na katero ne vplivajo nacionalne oziroma
notranje posebnosti ter pritiski, bolje opravlja funkcijo imunskega sistema. To pa je dokaz za potrebo po –
če se izrazim skozi Nietzscheja – večje kopičenje moči,
torej pristojnosti, ki seže onkraj pravnih meja posamezne države. To pa zahteva razvoj.

51
   Veliko zakonov, ki določajo pristojnost ustavnih sodišč različnih držav aktivno legitimira (actio popularis) vsakega prizadetega državljana za izpodbijanje (abstraktne) ustavnosti posameznih zakonodajnih aktov. »Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje javnih pooblastil, lahko da, kdor izkaže pravni interes.« – Prvi odstavek 24. člena Zakona o ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 15/94 in nasl.
52
   Po definiciji mora imeti vsak spor dve prvini, od katerih je zgolj prva (nasprotje interesov) očitna že na prvi pogled. Druga prvina spora je približna enakost moči. Če
je razlika v močeh prevelika, govorimo o prevladi in ne o sporu. Tako država z odpravo fizične prevlade kot merila med svojimi državljani ustvari enakost in (ne)moč. Ta
enakost je potem prvi dejanski pogoj za sojenje kot nadomestilo samopomoči. Vendar mora tudi pravni sistem ustvariti dodatne institucionalne, procesne in materialne
pogoje, ki raznovrstnim nasprotjem interesov, ki se sicer sploh ne bi pokazala, omogočijo, da se pravno izrazijo. Presenetljivo je, da se pogosto največje neenakopravnosti
– tiste, ki jih danes štejemo za kršitve ustavnih in človekovih pravic – sploh niso pravno izrazile, čeprav so bile kršene pravice materialen del ustav, ker za te kršitve ni
bilo procesnega okvirja pravne enakosti (ustavni forum, aktivna legitimacija, ustavnosodna pristojnost itd.).
53
   Iz pripravljalnih del Konvencije zelo jasno izhaja, da so države sredstva, ki naj bi bila na voljo Evropskemu sodišču za človekove pravice, med pripravo besedila
41. člena z začetne neposredne zavezujočnosti sodb sodišča zvodenela na premoženjsko »pravično zadoščenje«.
54
   Člen 6 (pravica do poštenega sojenja) EKČP: »Vsakdo ima pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o kakršnihkoli kazenskih obtožbah zoper
njega pravično in javno ter v razumen roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Sodba mora biti izrečena javno, toda tisk in javnost sta
lahko izločena iz sojenja deloma ali v celoti v interesu morale, javnega reda ali državne varnosti, če to v demokratični družbi zahtevajo koristi mladoletnikov ali varovanje
zasebnega življenja strank, pa tudi tedaj, kadar bi po mnenju sodišča zaradi posebnih okoliščin javnost sojenja škodovala interesom pravičnosti.«
Problem »razumnega roka« je pogosto označen za »sistematičnega«. Italija ga je »rešila« tako, da je uvedla dodatno domače pravno sredstvo, tako imenovani Pintov
zakon. Sistemski problem kverulantske družbe je sicer preglobok, da bi ga bilo mogoče tako preprosto rešiti.
55
   Rušilno do česa? Vladavine prava in na koncu politične ter družbene stabilnosti.
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1. Posameznik v neposrednem sodnem sporu
z državo

dostopa do baz Lexis in Westlaw ter izvora te fraze nikoli ni ugotavljalo.

Poglejmo si zadevo Halford proti Združenemu kralje
stvu.56 Policistka na odročni policijski postaji v Angliji je službeni telefon uporabljala poleg službenih tudi
za nekatere zasebne pogovore. Izkazalo se je, da so bili
ti pogovori zanjo inkriminirajoči in da se je telefonski liniji prisluškovalo. Tako pridobljeni dokazi so bili
uporabljeni za policistkino obsodbo. Po izčrpanju vseh
domačih pravnih sredstev se je v Strasbourgu pojavilo
vprašanje, ali je imela »razumno pričakovanje zasebnosti«, ko je prek službenega telefona opravljala zasebne klice, od katerih so bili nekateri inkriminirajoči.

Do tega nekoliko zabavnega pripetljaja nikoli ne bi moglo priti, če bi specialist za mednarodno pravo vedel to,
kar iz ustavnega kazenskega procesnega prava ve vsak
študent drugega letnika – da merilo »razumnega pričakovanja zasebnosti« izvira iz ustavne zadeve Katz
proti United States. Ta pripetljaj pa se nam ne zdi več
zabaven, takoj ko ugotovimo, da imamo sredi precedenčnega prava Evropskega sodišča za človekove pravice nepriznano temeljno ustavno merilo oziroma, kot
bi dejal Byron, »brez groba, navčka, krste in imena«.58
To merilo bi lahko nedvomno uporabili v na stotinah
zadev, vendar se ga niti pooblaščenci pritožnikov niti
sodišče sploh ne spomnijo, kot če naj bi ta kriptomnestični pripetljaj dokazoval omejitve lateralne komunikacije med sodišči.

Določba, po kateri morajo biti izčrpana vsa domača
sredstva, pomeni, da so se vse domače sodne instance
izrekle o policistkini pravici do zasebnosti in legitimnosti uporabe dokazov, ki so bili pridobljeni s kršitvijo te
pravice. Evropsko sodišče za človekove pravice je odločilo, da je bilo pritožničino pričakovanje zasebnosti
razumno. Bistvo tega primera – in tudi pravzaprav vseh
drugih zadev, ki jih obravnava Evropsko sodišče za človekove pravice – pa je preprosto v tem, da različni organi domačega pravnega reda (v tem primeru policija kot
storilka in sodišča kot odločevalci) niso upoštevali pritožničinih ustavnih in človekovih pravic. Znotraj domačega pravnega reda se zadeva konča z obravnavo pred
ustavnim sodiščem, ki lahko popravlja napake, storjene pod njim. Pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice pa je država kot celota (vključno z njenim sodnim sistemom) stranka, ki je odgovorna za zatrjevane
kršitve, ki jih zagreši katerakoli veja oblasti.
V konkretni zadevi je policistkine človekove pravice
kršila izvršilna veja oblasti. Domača sodišča pa niso
spoštovala njenega ustavnega »razumnega pričakovanja zasebnosti« in zato je Evropsko sodišče za človekove pravice presodilo drugače.
Vendar nas ta zadeva zanima zaradi nečesa drugega.
Merilo »razumnega pričakovanja zasebnosti« izvira iz
ameriškega ustavnega prava, konkretno iz zadeve Katz
proti United States.57 Med obravnavo zadeve Halford
proti Združenemu kraljestvu pred Evropskim sodiščem
za človekove pravice je bila britanska vlada tista, ki se je
oprla na merilo »razumnega pričakovanja zasebnosti«
(ne da bi se izrecno sklicevala nanj), ki izvira iz ameriške zadeve Katz, odločene trideset let pred tem. To
se je moralo zdeti normalno, saj policistka, ki opravi
klic iz svoje pisarne, res ne bi smela razumno pričakovati zasebnosti na taki posebni telefonski liniji. Vendar
Evropsko sodišče za človekove pravice takrat ni imelo

Dovolj je, da se seznanimo s citiranostjo zadeve Katz,
in že ugotovimo razliko v teži med mednarodnim in
ustavnim precedenčnim pravom. Slej ali prej se bo pokazala neverjetna lahkomiselnost mednarodnega precedenčnega prava.59 Takrat bodo bodisi na mednarodne sodne instance imenovali specialiste za ustavno
pravo bodisi bodo te postale nepomembne. Smiselno (in s še večjo stopnjo absurdnosti) to velja tudi za
Mednarodno kazensko sodišče, ki sprva ni imelo niti
enega samega specialista za kazensko pravo. Do podobnih velikih ustavnih kazenskih procesnih in materialnih spodrsljajev nenehno prihaja tudi na Mednarodnem kazenskem sodišču za nekdanjo Jugoslavijo.60 Razlika med »konstitucionalizacijo mednarodnega prava« na eni strani in »internacionalizacijo ustavnega prava« na drugi strani tako ni več samo semantična.
2. Posameznik v posrednem sodnem sporu
z državo

Vsaka zadeva pred Evropskim sodiščem za človekove
pravice ima ta posredni vidik, ker je to sploh ne bi moglo obravnavati, če domač pravni sistem kršitve ne bi
bil spregledal, potrdil ali upravičeval.
Pri večini zadev, ki zadevajo tako imenovano pozitivno dolžnost države, gre za pomanjkanje aktivne državne preiskave kršitev človekovih pravic, ki jih zagrešijo policija ali varnostne sile. V tem primeru je storilka
izvršilna veja oblasti, krivca pa sta njen tožilski del in
tudi sodišča (preiskovalni sodnik itd.). V jeziku ustavnega prava bi lahko rekli, da gre za nezadostno delitev
oblasti med obema vejama.

56
   Sodba v zadevi Halford proti Združenemu kraljestvu z dne 25. junija 1997, točka 43: »Vlada trdi, da telefonski klici, ki jih je gospa Halford opravila s svojega delovnega mesta, ne uživajo varstva 8. člena, ker v povezavi z njimi ni mogla razumno pričakovati zasebnosti. Na obravnavi pred Sodiščem je vladni pooblaščenec izrazil mnenje,
da bi delodajalec brez poprejšnjega zavedanja delavca načeloma moral spremljati klice, ki jih ta opravlja prek telefonov, ki jih zagotavlja delodajalec. […]«
Točka 45: »Ni nikakršnega dokaza za kakršnokoli opozorilo gospe Halford kot uporabnice internega telekomunikacijskega sistema, da bo komunikacija prek teh telefonov prestrezana. Sodišče meni, da bi pritožnica morala imeti razumno pričakovanje zasebnosti takih klicev, saj je to pričakovanje podpiralo več različnih dejavnikov.
Kot pomočnica policijskega načelnika je imela sama svojo pisarno z dvema telefonoma, od katerih je bil eden namenjen zgolj njeni zasebni rabi. Poleg tega ji je bilo
v odgovoru na opomnik zagotovljeno, da lahko službena telefona uporablja za potrebe njene zadeve spolne diskriminacije. […]«
57
   389 U.S. 347 (1967). Sodnik Harlan je v svojem pritrdilnem ločenem mnenju zapisal: »Pridružujem se mnenju večine, ki ga razumem tako, da določa zgolj a) da je
zaprta telefonska govorilnica prostor kot dom, Weeks v. United States, 232 U.S. 383, in ne kot polje, Hester v. United States, 265 U.S. 57, v katerem ima lahko posameznik
ustavno varovano razumno pričakovanje zasebnosti; b) da lahko elektronski in tudi fizični vdor v prostor, ki je v tem smislu zaseben, pomeni kršitev četrtega
amandmaja; [389 U.S. 347, 361] in c) da je poseg zveznih oblasti v ustavno varovan prostor, kot Sodišče že dolgo zatrjuje, brez sodnega naloga nerazumen.« (Poudaril
B. M. Z.). Beseda »razumen« se nanaša na sklicevanje na četrti amandma, ki prepoveduje »nerazumne preiskave in zasege«.
58
   V slovenskem prevodu Janeza Menarta.
59
   Precedenčno pravo Evropskega sodišča za človekove pravice denimo v številnih vidikih deluje kot ločena navidezna resničnost. Če v iskalnik sodišča HUDOC vtipkate »onkraj razumnega dvoma«, ne dobite tistega, kar bi pričakovali s klasičnega pravnega vidika (breme prepričevanja v kazenskem pravu). Ko sem na to opozoril,
sem dobil zadirčen odgovor, da je to pač jezik, ki ga uporablja sodišče, in da o tem ni kaj razpravljati. Roma locuta, causa finita.
60
   To mi je osebno zaupal Slobodan Stojanović, beograjski odvetnik in pooblaščenec nekaterih obdolžencev pred haaškim sodiščem.
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V zadevi Hatton proti Združenemu kraljestvu61 je bilo
denimo vprašanje bolj zapleteno. Šlo je za neznosen
hrup, ki ga je povzročalo letališče Heathrow blizu Londona. Postavilo se je vprašanje, ali so oblasti soodgovorne za posledično motenje zasebnega življenja ljudi v bližnji soseski po 8. členu Konvencije. Z drugimi
besedami, ali ima država pozitivno dolžnost poseči in
poskrbeti vsaj za trohico varstva okolja? Deloma analogna je bila situacija v zadevi Athanasouglu proti Švi
ci,62 v kateri je pritožnika skrbela varnost sosednje jedrske centrale. V nobeni od zadev Evropsko sodišče za
človekove pravice ni hotelo odločiti in je pokazalo zadržanost prav v tistih zadevah, za katere menim, da bi
moralo kot mednarodna pravna instanca zavzeti aktivnejšo in intervencionistično vlogo. V takih zadevah sodišče uporabi ključno frazo »polje proste presoje države«, ki nas z vidika ustavnega prava spomni na obrnjeno temeljno merilo, ki ga uporablja Vrhovno sodišče
Združenih držav Amerike prek štirinajstega amandmaja k ameriški ustavi (uporabnost zveznih standardov na
ravni posameznih zveznih držav). Evropsko sodišče za
človekove pravice v obeh zadevah pravzaprav ni hotelo
odločati zato, ker okoljskih človekovih pravic ne šteje za dovolj osrednje. Podoben rezultat smo dobili iz
neintervencionistične drže sodišča v zadevi Pellegrin
proti Franciji,63 v kateri je sodišče zavrnilo obravnavo
interesov državnih uslužbencev v razmerju do njihovega delodajalca – države. V tak pristop lahko dvomimo tudi z vidika mednarodnega prava, torej kako daleč seže načelo subsidiarnosti.
Nasproten vtis dobimo v zadevah klasičnih kršitev
človekovih pravic. Tako sem že omenil turške zadeve, v katerih ni bilo dvoma, da je država dolžna sprožiti preiskavo. Zanimiv razvoj pa je bil deloma prekinjen v zadevi Al Adsani proti Združenemu kraljestvu,64
v kateri je bil pritožnik – britanski državljan – mučen
v Kuvajtu in je želel v Londonu sprožiti zasebni spor
proti Kuvajtu. Kot sem poudaril v svojem pritrdilnem
ločenem mnenju v tej zadevi, bi bilo treba tak spor
šteti pod mednarodno zasebno pravo (kolizija zakonov). Ne moremo torej kriviti Združenega kraljestva,
ker ni dovolilo pravde proti tujemu suverenemu subjektu, če sodbe njegovega sodišča potem ne bi bilo
mogoče izvršiti.
Na področju varstva družinskega življenja (8. člen
Konvencije) imamo nekaj zelo bolečih primerov. Sodnik Garlicki omenja zadevo Ignaccolo-Zenide proti
Romuniji,65 v kateri je šlo za vprašanje, ali je država
dolžna »iztrgati« upirajočega se otroka iz rok njegovega očeta. Sodišče je podobno vprašanje obravnavalo
tudi v zadevi Nuutinen proti Finski.66 V obeh je zavzelo bolj aktivistično držo in iz teh precedenčnih zadev
s področja družinskega prava smo dobili pozitivno dolžnost države. Nekaj drugega pa se je zgodilo v zadevi
Perle proti Franciji, v kateri se je sodišče zopet sklicevalo na polje proste presoje države, ko ni hotelo potrditi, da je Francija dolžna razkriti istovetnost matere, ki
61

  
  
  
64
  
65
  
66
  
67
  
68
  
62
63
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je nekaj desetletij pred tem anonimno rodila (fr. acco
uchement sous X).67 Enako se je zgodilo v britanskem
primeru, ki je zadeval evtanazijo.68
V vseh teh omenjenih primerih lahko zaznamo konservativni in zaviralni (reduktivni) učinek mednarodnega
prava – razen v zadevi Al Adsani, v kateri je bila situacija ravno nasprotna – na sicer klasična ustavnopravna vprašanja. Kolikor v takih primerih ni bilo ustrezno
odločeno, vsaj sam tako menim, gre za proces konstitucionalizacije mednarodnega prava oziroma pomanjk
ljive internacionalizacije ustavnega prava.

Sklep
Menim, da je diagnoza jasna. Posameznikova aktivna
legitimacija (legitimatio activa ad processum et ad ca
usam) v neposrednem postopku proti državi je sprožila dolgoročni proces, ki bi ga lahko poimenovali
konstitucionalizacija prava. Z ideološkega vidika gre
za revolucionaren, demokratičen in egalitaren napredek. Aktivna legitimacija (in ustrezna pasivna legitimacija na strani države) pomeni enakost moči med
državo in posameznikom. Tako se lahko poslovimo
od raison d’état.
Kontinentalna ustavna sodišča danes kazensko procesno pravo prežemajo z lastnimi merili, ki so pogosto
v neposrednem nasprotju s kodificiranimi postopki (in
okostenelimi kafkovskimi tradicijami 19. stoletja). Če
se bo ta razvoj nadaljeval z dosedanjim ritmom – in
dobro bi bilo, če bi se –, v nekaj desetletjih od redoljubnih in dobro urejenih avtoritarnih porazsvetljenskih tradicij ne bo ostalo skoraj nič. Izkazalo se bo, da
je imel Von Savigny prav, sodiščem bo namreč uspelo
vnovič prišiti »popkovnico, ki povezuje pravo in živ
ljenje nacije«.
Morda je ustanovnim očetom Evropske konvencije o
človekovih pravicah intuitivno uspelo sprožiti mednarodni vidik takega enakega procesa. Dolgo preden
je denimo nemško ustavno sodišče postalo zares aktivno, so neposredno sodno pritožbo s precedenčnimi učinki postavili kot najboljšo obrambo proti avtoritarni drži – prav tisti, ki je povzročila drugo svetovno vojno.
Pri tem je šlo vsekakor za mednaroden in ne nacionalen ustavnopravni razvoj. Kljub temu pa v svojem bistvu tega univerzalnega in široko razširjenega mednarodnega procesa v obliki avtonomnega pravnega miš
ljenja ni mogoče razlikovati od notranje oziroma nacionalne konstitucionalizacije prava. Enaki pravni izzivi
povzročijo zelo podobne sodniške odzive, kar je dokaz za avtentično avtonomijo pravnega mišljenja. Prav
to avtonomno pravno mišljenje, ki sega onkraj nacionalnih, kulturnih in ideoloških meja, je bistvo tega
koristnega in tvornega procesa, ki sem ga obravnaval
v tem prispevku.

Sodba z dne 8. julija 2003.
Sodba z dne 6. aprila 2000.
Sodba z dne 8. decembra 1999.
Sodba z dne 21. novembra 2001.
Sodba z dne 25. januarja 2000.
Sodba z dne 27. junija 2000.
Sodba v zadevi Odièvre proti Franciji z dne 13. februarja 2003.
Sodba v zadevi Pretty proti Združenemu kraljestvu z dne 29. aprila 2002.
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dr. Nina Plavšak

Novela ZFPPIPP-G
Državni zbor je 31. marca 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G).1 Novela ZFPPIPP-G
velja od 26. aprila 2016.
Z novelo ZFPPIPP-G je bila spremenjena oziroma dopolnjena ureditev na več področjih.

stopku, kadar je v zemljiški knjigi zaznamovan spor
o lastninski pravici na nepremičnini. Primerjaj tudi
299. in 330. člen ZFPPIPP.

1. Glede prestrukturiranja majhnih družb je bila
s spremembo prvega odstavka 221.a člena ZFPPIPP2 ukinjena možnost poenostavljene prisilne poravnave za majhne družbe. Hkrati je bila majhnim
družbam dana možnost opraviti prestrukturiranje
v postopku preventivnega prestrukturiranja (sprememba prvega odstavka 44.b člena ZFPPIPP). Po
spremenjenem prvem odstavku 221.h člena ZFPPIPP pa se tudi za majhne družbe uporabljajo posebna pravila prisilne poravnave, urejena v oddelku 4.8
ZFPPIPP, ki so se do zdaj uporabljala samo za velike in srednje družbe.

- Po 6. členu Stvarnopravnega zakonika – SPZ4
(prednostno načelo) zaradi izključujočih učinkov
hipoteke oziroma zemljiškega dolga z njuno uveljavitvijo prenehajo tudi pozneje pridobljene osebne
služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica. Prodaja
nepremičnine, lastninska pravica na kateri je omejena s hipoteko oziroma zemljiškim dolgom, ima
v stečajnem postopku učinke sodne uveljavitve te
hipoteke oziroma zemljiškega dolga. Zato besedilo
3. točke prvega odstavka 342. člena ZFPPIPP zavaja k napačnemu zaključku, da pozneje pridobljene
osebne služnosti, stvarno breme ali stavbna pravica
ne prenehajo, čeprav iz tretjega odstavka 342. člena ZFPPIPP izhaja, da se tudi te pravice v skladu
z 89. členom v zvezi s 96. členom ZZK-1 izbrišejo. Zaradi jasnosti je bilo besedilo 3. točke prvega
odstavka 342. člena ZFPPIPP ustrezno redakcijsko
popravljeno.

2. Osrednji namen novele ZFPPIPP-G je bil dopolniti
ureditev odpusta obveznosti in nekatera druga pravila
postopka osebnega stečaja. Dopolnitev te ureditve je
obširneje razložena v nadaljevanju.
3. Ureditev stečajnega postopka nad pravno osebo je
bila dopolnjena tako:
- S spremembo prvega odstavka 277. člena ZFPPIPP
je bil rok za vložitev tožbe za izpodbijanje dolžnikovih dejanj podaljšan tako, da je tožbo treba vložiti
v 12 mesecih po pravnomočnosti sklepa o začetku
stečajnega postopka.
- Novi 299.a člen ZFPPIPP določa posebno pravilo za prijavo in preizkus izločitvene pravice, katere predmet je nepremičnina (lastninska pravica
na nepremičnini), če je ta nepremičnina predmet
spora, ki je zaznamovan v zemljiški knjigi. Že po
splošnem pravilu, določenem v četrtem odstavku
89. člena v zvezi s 96. členom Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1),3 je zaznamba spora o lastninski
pravici na nepremičnini ovira za vknjižbo lastninske pravice v korist kupca na podlagi sklepa o izročitvi, izdanega v prisilni prodaji nepremičnine
v stečajnem postopku. Že iz tega pravila izhaja, da
prodaja take nepremičnine v stečajnem postopku do
pravnomočne odločitve o tem sporu ni dovoljena.
Zaradi jasnosti in doslednega ustreznega upoštevanja posebnih pravil o začetku učinkovanja vpisov
v zemljiški knjigi (primerjaj 5. člen ZZK-1) in o publicitetnih učinkih vpisov (primerjaj 6. člen ZZK-1)
se z novim 299.a členom ZFPPIPP urejajo pravila
o fikciji prijave izločitvene pravice v stečajnem po1
2
3
4
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4. Pravila o prednostni terjatvah, urejena v 21. členu
ZFPPIPP, so bila spremenjena tako:
- Po spremenjeni 1. točki prvega odstavka 21. člena
ZFPPIPP so prednostne terjatve vse terjatve iz naslova plač in nadomestila plač za zadnjih šest mesecev pred začetkom postopka.
- Po spremenjenem drugem odstavku 21. člena
ZFPPIPP so v vseh postopkih zaradi insolventnosti prednostne terjatve tudi terjatve za plačilo prispevkov, ne glede na to, koliko časa pred začetkom
postopka zaradi insolventnosti so nastale.
5. S spremembo 4. točke tretjega odstavka 53. člena
ZFPPIPP je bila najvišja vrednost premoženja, o prodaji katerega lahko v stečajnem postopku samostojno
odloča samostojni sodniški pomočnik ali strokovni sodelavec, s 50.000 evrov zvišana na 100.000 evrov.

Namen odpusta obveznosti in ovire za
odpust
Vrste ovir za odpust obveznosti

V 399. členu ZFPPIPP so urejene ovire za odpust obveznosti v postopku osebnega stečaja. Namen spremembe 399. člena ZFPPIPP je bil določiti nekatere

Ur. l. RS, št. 27/16.
Ur. l. RS, št. 13/14 – UPB8 in nasl.
Ur. l. RS, št. 58/03 in nasl.
Ur. l. RS, št. 87/02 in 91/13.
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dodatne ovire za odpust obveznosti in s tem omejiti
možnosti zlorabe tega pravnega instituta.
Ovire za odpust obveznosti so razvrščene v dve skupini.
V prvo skupino spadajo ovire, ki so urejene v drugem
odstavku spremenjenega 399. člena ZFPPIPP:
1. Odpust ni dovoljen, če je bil stečajni dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, ki do poteka preizkusnega
obdobja še ni izbrisano in tudi niso izpolnjeni pogoji za njegov izbris.
2. Odpust tudi ni dovoljen, če je bilo o odpustu obveznosti stečajnega dolžnika že odločeno in od pravnomočnosti odločbe še ni poteklo deset let.
V drugo skupino pa spadajo ovire, ki pomenijo zlorabo pravice do odpusta obveznosti.
Pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje

Po 1. točki drugega odstavka spremenjenega 399. člena ZFPPIPP je pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu ovira za odpust obveznosti, razen če je ta obsodba do poteka
preizkusnega obdobja že izbrisana iz kazenske evidence ali če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris na podlagi zakonske rehabilitacije.
To pomeni, da je ovira za preizkus tudi obsodba za
kaznivo dejanje, ki je bila izdana oziroma je postala
pravnomočna po začetku postopka odpusta obveznosti. Hkrati pa taka obsodba ni ovira za odpust obveznosti, če se do poteka preizkusnega obdobja izpolnijo pogoji za njen izbris iz kazenske evidence na podlagi zakonske rehabilitacije (82. člen Kazenskega zakonika – KZ-1).5 Zato mora sodišče po uradni dolžnosti preveriti, ali obstaja ta ovira, ko odloča o začetku postopka za odpust obveznosti (drugi odstavek
400. člena ZFPPIPP), in ponovno po poteku preizkusnega obdobja, ko odloča o odpustu obveznosti (novi
četrti odstavek 407. člena ZFPPIPP).
Če sodišče ob odločanju ob začetku postopka za odpust obveznosti ugotovi, da je bila dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, mora po novem drugem stavku drugega
odstavka 400. člena ZFPPIPP najprej presoditi, kdaj
bo potekel čas, po poteku katerega se ta obsodba izbriše iz kazenske evidence na podlagi zakonske rehabilitacije.
- Če rok za izbris te obsodbe poteče prej kot v petih letih (najdaljše preizkusno obdobje po petem odstavku
400. člena ZFPPIPP), ta obsodba ni ovira za začetek
postopka odpusta obveznosti. V takem primeru sodišče izda sklep o začetku postopka odpusta obveznosti in določi preizkusno obdobje tako, da preizkusno
obdobje poteče hkrati s potekom časa, po poteku
katerega se ta obsodba izbriše iz kazenske evidence
na podlagi zakonske rehabilitacije, ali pozneje.
5
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- Če rok za izbris te obsodbe poteče pozneje kot v petih letih, je ta obsodba ovira za začetek postopka odpusta obveznosti. V takem primeru sodišče zavrne
predlog za odpust obveznosti (prvi stavek drugega
odstavka 400. člena ZFPPIPP).
Če sodišče pri odločanju o odpustu obveznosti ugotovi, da je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo
dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, mora najprej presoditi, ali je do poteka preizkusnega obdobja že
potekel čas, po poteku katerega se ta obsodba izbriše iz
kazenske evidence na podlagi zakonske rehabilitacije.
1. Če rok za izbris te obsodbe do poteka preizkusnega obdobja še ni potekel, sodišče po 1. točki novega
petega odstavka 407. člena ZFPPIPP zavrne predlog
za odpust obveznosti.
2. Če je rok za izbris te obsodbe potekel do poteka
preizkusnega obdobja, sodišče po 2. točki novega petega odstavka 407. člena ZFPPIPP dolžniku naloži, da
v 15 dneh vloži zahtevo za izbris obsodbe iz kazenske
evidence in prekine odločanje o odpustu obveznosti
do končanja tega postopka. V takem primeru sodišče
odloči o odpustu obveznosti glede na izid postopka za
odločitev o dolžnikovi zahtevi:
– če dolžnik v 15 dneh ne vloži zahteve za izbris obsodbe iz kazenske evidence ali če je njegova zahteva
pravnomočno zavrnjena, sodišče zavrne predlog za
odpust obveznosti (1. točka novega šestega odstavka 407. člena ZFPPIPP);
– če je obsodba izbrisana (in so izpolnjeni pogoji za
odpust obveznosti iz prvega odstavka 407. člena
ZFPPIPP), sodišče izda sklep o odpustu obveznosti (2. točka novega šestega odstavka 407. člena
ZFPPIPP).
Predhodna pravnomočna odločitev o odpustu
obveznosti

Po 2. točki drugega odstavka spremenjenega 399. člena ZFPPIPP so ovira za odpust obveznosti naslednje
pravnomočne odločitve o odpustu obveznosti, če od
njihove pravnomočnosti še ni poteklo deset let:
1. pravnomočen sklep o odpustu obveznosti (sklep, da
se dolžniku odpustijo njegove obveznosti, iz prvega
odstavka 407. člena ZFPPIPP),
2. pravnomočen sklep, s katerim je sodišče zavrnilo
predlog za odpust obveznosti,
- ker je dolžnik v predhodnem postopku kršil svoje obveznosti iz 383.b, 384., 386. in 401. člena
ZFPPIPP, ali
- zaradi zlorabe pravice do odpusta obveznosti
(ovire iz tretjega odstavka 399. člena ZFPPIPP),
3. pravnomočna odločba, s katero je bil po 411. členu
ZFPPIPP razveljavljen sklep o odpustu obveznosti.
To oviro mora sodišče po uradni dolžnosti preveriti že
pri odločanju o začetku postopka za odpust obveznosti. Če od pravnomočnosti sklepa iz 2. točke drugega odstavka 399. člena do takrat, ko sodišče odloča o
začetku postopka za odpust obveznosti, še ni poteklo

Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB2 in nasl.
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deset let, sodišče zavrne predlog za odpust obveznosti
(prvi stavek drugega odstavka 400. člena ZFPPIPP).
Zloraba pravice do odpusta obveznosti

Zloraba pravice pomeni izvrševanje upravičenja (pravice) prek tiste meje, ki v kakovostno enakem obsegu tudi drugemu dopušča, da uresničuje pravico, ki
mu pripada.6 Pri uveljavljanju (uresničevanju) pravic
iz obligacijskih, zlasti poslovnih razmerij je načelo prepovedi zlorabe pravic povezano z načelom vestnosti in
poštenja (prvi odstavek 5. člena Obligacijskega zakonika – OZ),7 ki zahteva, da si pogodbena stranka
pri uresničevanju pravic, ki jih je pridobila s sklenitvijo pogodbe, in pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ne prizadeva samo za uresničitev svojih interesov,
zaradi uresničitve katerih je sklenila pogodbo, temveč
mora s pravo mero in na ustrezen način skrbeti tudi
za uresničitev in zaščito interesov druge pogodbene
stranke. Načelo vestnosti in poštenja določa vrednostno usmeritev ravnanja strank pri vseh vidikih poslovnega obligacijskega razmerja, in sicer pri sklepanju pogodbe, pri uveljavljanju pravic, ki jih stranka pridobi
s sklenitvijo pogodbe, in pri izpolnjevanju obveznosti,
ki jih stranka prevzame s sklenitvijo pogodbe. Tudi pri
izpolnjevanju svoje obveznosti mora pogodbena stranka ravnati vestno in pošteno. To vrednostno usmeritev opredeljuje pravilo, vsebovano v prvem odstavku
239. člena OZ, po katerem mora dolžnik svojo obveznost izpolniti pošteno v vsem, kot se glasi.
To pomeni, da je vrednostna usmeritev, ki jo vsebuje
načelo vestnosti in poštenja, pomembna tudi za opredelitev namena pravice do odpusta obveznosti, ki jo
stečajni dolžnik uveljavlja s predlogom za odpust obveznosti. Zato je v prvem odstavku spremenjenega
399. člena ZFPPIPP opredeljen namen pravnega instituta odpusta obveznosti tako: »Namen odpusta obveznosti je vestnemu in poštenemu stečajnemu dolžniku omogočiti odpust tistih obveznosti, ki jih ni zmožen
izpolniti iz premoženja, ki ga ima ob začetku postopka
osebnega stečaja ali ki ga lahko pridobi med postopkom
osebnega stečaja do poteka preizkusnega obdobja.«
Zloraba pravice do odpusta obveznosti je opredeljena z generalno klavzulo v tretjem odstavku spremenjenega 399. člena ZFPPIPP, po katerem odpust obveznosti ni dovoljen, če iz ravnanj stečajnega dolžnika v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega stečaja ali iz njegovega premoženjskega položaja izhaja, da bi bil odpust obveznosti temu stečajnemu dolžniku v nasprotju z namenom odpusta obveznosti. Pri presoji (razlagi) pomena tretjega odstavka
399. člena ZFPPIPP moramo izhajati iz namena odpusta obveznosti.
Namen odpusta obveznosti je omogočiti odpust obveznosti samo tistemu dolžniku, ki ni zmožen izpolniti
svojih obveznosti, čeprav je ravnal in ravna vestno in

19

pošteno. Zato dolžnik, ki uveljavlja pravico do odpusta obveznosti, zlorablja to pravico:
- če svojih obveznosti ni zmožen izpolniti, ker je v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka osebnega
stečaja pri prevzemanju ali izpolnjevanju svojih obveznosti ali pri razpolaganju s svojim premoženjem
ravnal nevestno ali nepošteno, ali
- če iz njegovega premoženjskega položaja izhaja, da
je zmožen izpolniti vse svoje obveznosti v celoti.
Vestno in pošteno ravnanje, ki je po tretjem odstavku
v zvezi s prvim odstavkom 399. člena ZFPPIPP predpostavka (dispozicija) za dovoljenost odpusta obveznosti (uveljavljanja pravice do odpusta obveznosti), ima
značilnost pravnega standarda.8 Poglavitne značilnosti
pravnih standardov Pavčnik opiše tako: »Pravni standardi se obračajo na pravne subjekte z zahtevo, naj ravnajo tako, kot je tipično, normalno, povprečno v določenem okolju oziroma na določenem delovnem področju,
in s tem vzpostavljajo merilo, ki se kot nalašč prilega
pravnemu urejanju in načelu pravne enakosti. Sklicevanje na standarde ravnanja prihaja v poštev povsod tam,
kjer je niansiranost vedenja tolikšna, da je ni mogoče
ustrezno jezikovno in pravno-tehnično izraziti že v samem zakonu ali drugem formalnem pravnem viru.«9
Na podlagi teh spoznanj lahko pravni standard opredelimo tako: pravni standard je vsebinsko merilo ravnanja, vključeno v nedoločeni (raztegljivi) pojem in opredeljeno tako, da se sklicuje na ravnanje, ki je tipično,
normalno, povprečno (standardno) v določenem okolju (na primer ravnanje, ki ustreza standardu ravnanja
v poslovnem prometu) ali na določenem področju človekovega udejstvovanja (na primer ravnanje, ki ustreza
strokovnemu ali poklicnemu standardu).
Pri presoji, ali ima dolžnikovo ravnanje značilnost nevestnega oziroma nepoštenega ravnanja, se lahko opremo na najbolj tipične položaje zlorabe pravice do odpusta obveznosti (nevestnega in nepoštenega ravnanja dolžnika), ki so kot izpodbojna domneva določeni v četrtem odstavku spremenjenega 399. člena
ZFPPIPP. Če dolžnik ne dokaže drugače, velja, da predlog za odpust obveznosti pomeni zlorabo pravice do
odpusta obveznosti:
1. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred
uvedbo postopka osebnega stečaja ali po njegovi
uvedbi dal neresnične, nepravilne ali nepopolne
podatke, ki jih davčni organ potrebuje za pobiranje
davkov ali prispevkov, zaradi česar mu je pristojni
davčni organ dodatno ali naknadno odmeril davek ali naložil plačilo prispevkov v znesku najmanj
4.000 evrov,
2. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred
uvedbo postopka osebnega stečaja z neresničnimi,
nepravilnimi ali nepopolnimi podatki o svojem
premoženjskem položaju v svojo korist ali v korist
druge fizične ali pravne osebe pridobil posojilo,

Pavčnik, M., v Juhart, M., Plavšak, N.: Obligacijski zakonik s komentarjem, 1. knjiga. GV Založba, Ljubljana 2003, str. 104.
Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1.
Primerjaj Pavčnik, M.: Teorija prava, Prispevek k razumevanju prava, 2., pregledana in dopolnjena izdaja. Cankarjeva založba, Ljubljana 2001, str. 58. »[…] primarne dispozicije z nedoločenimi pojmi vsebujejo tudi merila, kot so ‘vestno in pošteno ravnanje v obligacijskih razmerjih’, ‘ravnanje dobrega gospodarja’, ‘mera, ki je glede
na krajevne razmere običajna’, ‘vestno zdravljenje’ ipd. V tovrstnih primerih se nedoločeni pravni pojmi sklicujejo na strokovne, poklicne, krajevne in druge standarde
in ravnanja, kot so v veljavi na različnih področjih človekovega udejstvovanja. Standardi, ki so kot vsebinska merila vključeni v nedoločene pojme, so tako imenovani
pravni standardi.«
9
Pavčnik, M., naved. delo, str. 58.
6
7
8
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subvencijo ali pomoč iz javnih sredstev v znesku
najmanj 4.000 evrov,
3. če je stečajni dolžnik v zadnjih petih letih pred
uvedbo postopka osebnega stečaja prevzemal obveznosti, ki so nesorazmerne z njegovim premoženjskim položajem, ali če je razpolagal s svojim
premoženjem neodplačno ali za neznatno plačilo,
4. če je stečajni dolžnik izvedel pravno dejanje, ki ima
po 271. členu tega zakona značilnost izpodbojnega
pravnega dejanja, in je bil v skladu z 277. členom
tega zakona uveljavljen zahtevek za izpodbijanje
tega pravnega dejanja, ali
5. če lahko stečajni dolžnik glede na njegov premoženjski položaj v celoti izpolni svoje obveznosti.
Pri odločanju o odpustu obveznosti sodišče po uradni
dolžnosti ne ugotavlja (presoja), ali dolžnik s predlogom za odpust obveznosti zlorablja pravico do odpusta obveznosti - torej ali obstaja ovira za odpust obveznosti iz tretjega odstavka 399. člena ZFPPIPP (tretji odstavek 400. člena ZFPPIPP). O tem sodišče odloča samo, če upnik ali upravitelj z ugovorom uveljavlja,
da ni pogojev za odpust obveznosti, ker obstaja ovira za odpust obveznosti iz tretjega odstavka 399. člena
ZFPPIPP (1. točka prvega odstavka 403. člena ZFPPIPP). Upravitelj pa mora na podlagi podatkov, ki so mu
dostopni, preveriti, ali obstaja ta ovira za odpust obveznosti (prvi odstavek 402. člena ZFPPIPP). Pri tem
mora upravitelj zlasti preveriti tipične položaje zlorabe pravice do odpusta obveznosti, ki so določeni kot
izpodbojna domneva v četrtem odstavku 399. člena
ZFPPIPP.
Značilnost nevestnega ali nepoštenega ravnanja imajo
tudi kršitve dolžnikovih obveznosti iz 383.b, 384., 386.
in 401. člena ZFPPIPP. Tudi te kršitve so ovira za odpust obveznosti (predpostavka nedovoljenosti odpusta obveznosti), ki jo sodišče presoja na ugovor upnika ali upravitelja (2. točka prvega odstavka 403. člena ZFPPIPP). Ravnanje dolžnika v skladu s temi obveznostmi mora upravitelj preverjati v okviru nadzora
po drugem odstavku 402. člena ZFPPIPP.
Če sodišče na podlagi ugovora proti odpustu obveznosti, s katerim upnik ali upravitelj uveljavlja, da odpust obveznosti ni dovoljen (da ni pogojev zanj), presodi, da so trditve vložnika ugovora utemeljene, ustavi postopek odpusta obveznosti in zavrne predlog za
odpust obveznosti (1. točka prvega odstavka 406. člena ZFPPIPP).
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ZFPPIPP sodišče določilo preizkusno obdobje na
podlagi mnenja upravitelja.
Po splošnem pravilu, določenem v petem odstavku
400. člena ZFPPIPP, sodišče s sklepom o začetku postopka odpusta obveznosti določi preizkusno obdobje,
ki ne sme biti krajše od dveh let in ne daljše od petih
let od začetka postopka odpusta obveznosti. Novi osmi
odstavek 400. člena ZFPPIPP omogoča, da sodišče za stečajnega dolžnika, ki prejema le minimalne osebne prejemke, ki ne presegajo socialnega minimuma ali ga presegajo za neznaten znesek, določi krajše preizkusno obdobje. Če v primeru takega stečajnega dolžnika ni obetov, da bi bil v naslednjih dveh letih zmožen pridobivati pomembno višje prejemke, sodišče določi obdobje, ki

je krajše od dveh let, vendar ne krajše od šestih mesecev od začetka postopka odpusta obveznosti. Položaj, ki ga ureja novi osmi odstavek 400. člena ZFPPIPP,
vključuje najbolj ogrožene socialne skupine:
- starostni upokojenci ali invalidi z minimalno pokojnino,
- roditelji samohranilci z nizkimi prejemki, ki glede
na svojo izobrazbo in druge okoliščine nimajo možnosti najti boljšo zaposlitev, oziroma položaji, ko
sta oba roditelja v osebnem stečaju.
Po novem tretjem odstavku 403. člena ZFPPIPP
lahko proti odpustu obveznosti (oziroma dosledneje proti sklepu o začetku postopka odpusta obveznosti) ugovarja tudi dolžnik in z ugovorom uveljavlja,
da je preizkusno obdobje, določeno v sklepu o začetku postopka odpusta obveznosti, predolgo. S tem
ugovorom lahko dolžnik uveljavlja tudi, da obstajajo
okoliščine iz osmega odstavka 400. člena ZFPPIPP
in da zato preizkusno obdobje ne bi smelo biti daljše od šestih mesecev.
Novo pravilo, določeno v osmem odstavku 400. člena ZFPPIPP, se po petem odstavku 34. člena prehodnih določb novele ZFPPIPP-G uporablja tudi za
postopke odpusta obveznosti, v katerih je sodišče izdalo sklep o začetku postopka odpusta obveznosti
pred uveljavitvijo novele ZFPPIPP-G (tj. pred 26.
aprilom 2016). Tudi v teh postopkih lahko upravitelj ali stečajni dolžnik z ugovorom uveljavlja zahtevo, da sodišče skrajša preizkusno obdobje v skladu
z osmim odstavkom 400. člena ZFPPIPP. V ugovoru mora upravitelj oziroma stečajni dolžnik razložiti okoliščine, ki utemeljujejo krajše preizkusno obdobje.
Podaljšanje roka za vložitev ugovora proti
odpustu obveznosti

Po ureditvi pred uveljavitvijo novele ZFPPIPP-G je

Preostale dopolnitve ureditve odpusta bilo treba ugovor proti odpustu obveznosti vložiti
obveznosti
v šestih mesecih po objavi oklica o začetku postopMožnost skrajšanja preizkusnega obdobja

Osebne razmere in razloge za začetek osebnega stečaja
najbolje pozna upravitelj, saj jih mora preveriti ob sestavi otvoritvenega poročila in opravljanju nalog nadzora nad stečajnim dolžnikom. Ker so te okoliščine
pomembne za določitev dolžine preizkusnega obdobja, bo po dopolnjenem četrtem odstavku 400. člena
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401. člena), pa je bilo dovoljeno vložiti vse do poteka preizkusnega obdobja.
Upravitelj ali upniki lahko tudi za druge ovire, ki jih je
po veljavni ureditvi treba vložiti v šestih mesecih po
objavi oklica o začetku postopka za odpust obveznosti, izvejo šele po poteku tega roka. Zato se po spremenjenem 404. členu ZFPPIPP ugovor proti odpustu
obveznosti glede vseh ugovornih razlogov lahko vloži
do poteka preizkusnega obdobja.
Terjatve, za katere ne učinkuje odpust
obveznosti

Z dopolnitvijo drugega odstavka 408. člena ZFPPIPP
sta bili med terjatve, za katere ne učinkuje odpust obveznosti, dodatno uvrščeni še dve vrsti terjatev, in sicer:
- terjatve za plačilo neplačanih prispevkov iz drugega
odstavka 21. člena ZFPPIPP in
- terjatve za plačilo odškodnine za škodo, povzročeno
namerno ali iz hude malomarnosti.
Razveljavitev odpusta obveznosti

Po prvem odstavku 411. člena ZFPPIPP lahko vsak
upnik, za terjatev katerega učinkuje pravnomočni sklep
o odpustu obveznosti, od sodišča zahteva, da razveljavi odpust obveznosti, o katerem je odločilo s tem sklepom, če je dolžnik s prikrivanjem ali lažnim prikazovanjem podatkov o svojem premoženjskem položaju
ali z drugačno prevaro dosegel izdajo sklepa o odpustu obveznosti.
Z globalizacijo in vedno večjim naborom razpoložljivih finančnih instrumentov in oblik plačilnih storitev
na eni strani in pravnih redov ter ponudnikov plačilnih storitev, ki ne razkrivajo identitete uporabnikov,
na drugi strani se v praksi vedno težje odkrije pravi
imetnik premoženjskih pravic. Zato je bil z novelo
ZFPPIPP-G (s spremembo drugega odstavka 411. člena ZFPPIPP) rok za vložitev tožbe za razveljavitev odpusta obveznosti z dveh let podaljšan na tri leta, kar je
enako roku, ki je kot objektivni rok določen za vložitev tožbe za razveljavitev sodne poravnave, ker je bila
na primer sklenjena v zmoti ali pod vplivom sile ali
zvijače (392. in 393. člen Zakona o pravdnem postopku – ZPP).10
Prikrivanje ali lažno prikazovanje podatkov o njegovem premoženjskem položaju in druge oblike prevare imajo značilnost nepoštenega ravnanja dolžnika
in hkrati pomenijo kršitev obveznosti dolžnika, določene v 384. členu ZFPPIPP, po katerem mora dolžnik v postopku osebnega stečaja razkriti vse svoje
premoženje in dati pojasnila o vseh poslih, ki jih je
izvedel v zadnjih petih letih pred uvedbo postopka
osebnega stečaja (primerjaj zlasti drugi in šesti odstavek 384. člena ZFPPIPP). Okoliščina, da se po pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti (in pravnomočnem končanju postopka osebnega stečaja)
najde premoženje, ki ga je stečajni dolžnik pridobil
pred pravnomočnostjo končanja postopka osebnega
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stečaja, pomeni, da dolžnik tega premoženja (ki spada v stečajno maso) v postopku osebnega stečaja ni
razkril - ga je prikril oziroma lažno prikazal podatke o svojem premoženju, ker med njimi ni prikazal
tudi podatkov o tem, pozneje najdenem premoženju.
Povedano drugače, če se pozneje najde premoženje
(ki ga dolžnik ni prikazal v poročilu o svojem premoženjskem stanju oziroma o njem obvestil sodišča
ali upravitelja v skladu z drugim in šestim odstavkom
401. člena ZFPPIPP), to hkrati pomeni, da je dolžnik v postopku osebnega stečaja prikril oziroma lažno prikazal podatke o svojem premoženjskem položaju - torej da je izpolnjena predpostavka za razveljavitev odpusta obveznosti iz prvega odstavka 411. člena ZFPPIPP.
Zato se po novem tretjem odstavku 411. člena
ZFPPIPP v primeru, če upnik, za terjatev katerega
učinkuje pravnomočni sklep o odpustu obveznosti,
predlaga začetek postopka osebnega stečaja nad pozneje najdenim premoženjem, šteje, da tak predlog
vključuje tudi zahtevo za razveljavitev odpusta obveznosti. V tem primeru uveljavljanje zahtevka za razveljavitev odpusta obveznosti ni vezano na triletni rok.
Po novem četrtem odstavku 411. člena ZFPPIPP sodišče s sklepom, s katerim začne stečajni postopek nad
pozneje najdenim premoženjem, hkrati razveljavi odpust obveznosti.
S pravnomočnostjo sklepa o razveljavitvi odpusta
obveznosti prenehajo pravne posledice, ki so nastale s pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti.
Zato znova oživijo terjatve upnikov do dolžnika,
ki so prenehale s pravnomočnostjo sklepa o odpustu obveznosti. Po novem petem odstavku 411. člena ZFPPIPP začne s pravnomočnostjo sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti znova teči zastaranje
terjatev, za katere je učinkoval razveljavljeni odpust
obveznosti, in te terjatve zastarajo s potekom treh
let od pravnomočnosti sklepa o razveljavitvi odpusta obveznosti.

Dopolnitev ureditve postopka
osebnega stečaja
Preizkus terjatev, če ni stečajne mase

V stečajnem postopku se preizkus terjatev opravi zato,
da se ugotovi, kdo od upnikov in v kakšnem deležu
je upravičen do poplačila terjatev iz stečajne (razdelitvene) mase. Če je stečajna masa v stečajnem postopku nad pravno osebo neznatne vrednosti in ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka, se po prvem odstavku 378. člena ZFPPIPP stečajni postopek
konča brez razdelitve upnikom. Ker v takem primeru
preizkus terjatev nima pomena, se po petem odstavku
378. člena ZFPPIPP preizkus terjatev ne opravi, če se
stečajni postopek nad pravno osebo konča brez razdelitve upnikom. Navedena pravila se po prvem odstavku
383. člena ZFPPIPP smiselno uporabljajo tudi v postopku osebnega stečaja.

10
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V stečajnem postopku nad pravno osebo se pogoji za
končanje stečajnega postopka brez razdelitve upnikom
ugotovijo ob izdelavi otvoritvenega poročila, torej v istem časovnem obdobju, v katerem bi bilo treba opraviti preizkus terjatev. Zato posebno odločanje sodišča,
da se preizkus terjatev ne opravi, ni potrebno, ker sodišče takoj odloči o končanju brez razdelitve upnikom.
Če je v postopku osebnega stečaja začet postopek odpusta obveznosti, pa stečajni postopek traja do poteka
preizkusnega obdobja, tudi kadar je stečajna masa neznatna in bi bili po splošnem pravilu, določenem v prvem odstavku 378. člena ZFPPIPP, že od izdelavi otvoritvenega poročila izpolnjeni pogoji za končanje brez
razdelitve upnikom. Zato so v novem šestem odstavku
383. člena ZFPPIPP določena pravila o smiselni uporabi petega odstavka 378. člena ZFPPIPP za ta položaj.
Če so izpolnjeni pogoji za končanje brez razdelitve
upnikom, sodišče s posebnim sklepom odloči, da se
preizkus terjatev ne opravi (1. točka novega šestega odstavka 383. člena ZFPPIPP). Če se med trajanjem stečajnega postopka (ki ga zaradi začetka postopka preizkusa obveznosti ni mogoče končati pred potekom preizkusnega obdobja) najde premoženje, ki ni bilo upoštevano v otvoritvenem poročilu ali stečajni dolžnik
med postopkom pridobi premoženje, ki spada v stečajno maso, in se tako izpolnijo pogoji za razdelitev
upnikom, sodišče spremeni ta sklep tako, da pozneje
odloči, da se preizkus opravi (2. točka novega šestega
odstavka 383. člena ZFPPIPP).
Pozneje najdeno premoženje

V 380. členu ZFPPIPP so določena pravila o stečaju
nad pozneje najdenim premoženjem pravne osebe. To
je premoženje, ki je pripadalo stečajnemu dolžniku pravni osebi in ki se najde šele po končanju stečajnega postopka nad to pravno osebo. Za stečajni postopek
nad pravno osebo je značilno, da s končanjem stečajnega postopka pravna oseba (dolžnik) preneha. Zato
seveda po končanju stečajnega postopka ne more prevzemati novih obveznosti.
Postopek osebnega stečaja se od stečaja pravne osebe razlikuje po tem, da dolžnik - fizična oseba tudi
po končanju stečajnega postopka obstaja še naprej in
prevzema obveznosti. To značilnost, po kateri se postopek osebnega stečaja razlikuje od stečaja nad pravno osebo, je treba ustrezno upoštevati tudi pri smiselni uporabi 380. člena ZFPPIPP v postopku osebnega
stečaja. Zato sta v novem sedmem odstavku 383. člena ZFPPIPP določeni razlagalni pravili o tej smiselni
uporabi. V stečajno maso v postopku osebnega stečaja
nad pozneje najdenim premoženjem spada samo premoženje, ki ga je stečajni dolžnik pridobil do pravnomočnega končanja prvotnega postopka osebnega stečaja, in iz tega premoženja se poplačujejo samo terjatve, ki so nastale do pravnomočnega končanja prejšnjega stečajnega postopka.
Če je bil znotraj prejšnjega postopka osebnega stečaja izveden odpust obveznosti, ki je zaradi pozneje
najdenega premoženja razveljavljen, se v stečajnem
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postopku nad pozneje najdenim premoženjem iz tega
premoženja poplačajo vse terjatve, ki so nastale do
pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti (končanja prejšnjega stečajnega postopka), ne glede na
to, ali je zanje učinkoval razveljavljeni odpust obveznosti.
Podaljšanje obdobij za redna poročila
upravitelja

V drugem odstavku 99. člena ZFPPIPP je določeno
trimesečno obdobje za prvo redno poročilo upravitelja. V prvem odstavku 99. člena ZFPPIPP pa je določeno trimesečno obdobje za nadaljnja redna poročila.
Zaradi optimizacije poslovanja v postopkih osebnega
stečaja so bila z novim osmim odstavkom 383. člena
ZFPPIPP podaljšana obdobja za nadaljnja redna poročila upravitelja. Dolžina obdobja poročanja je odvisna od tega, ali obstaja premoženje, ki ga je v postopku osebnega stečaja treba unovčiti. Če tako premoženje ne obstaja ali je neznatne vrednosti, sodišče postopka osebnega stečaja ne more končati, če je bil znotraj
tega postopka začet postopek odpusta obveznosti. Za te
primere je v 1. točki novega osmega odstavka 383. člena ZFPPIPP določeno 12-mesečno obdobje poročanja,
saj upravitelj v takih primerih ne opravlja poslov unovčenja dolžnikovega premoženja. Kadar upravitelj opravlja posle unovčenja premoženja, mora nadaljnje redno
poročilo predložiti hkrati z načrtom razdelitve, vendar
ne manj pogosto kot vsakih šest mesecev (2. in 3. točka osmega odstavka 383. člena ZFPPIPP).
Preostale dopolnitve ureditve postopka
osebnega stečaja

Preostale spremembe in dopolnitve ureditve postopka osebnega stečaja, ki jih je uveljavila novela
ZFPPIPP-G:
– Z novim devetim odstavkom 383. člena ZFPPIPP
so določena posebna pravila o osebnih podatkih insolventnega dolžnika, ki jih po devetem odstavku
122. člena ZFPPIPP ni dovoljeno objaviti (EMŠO
in davčna številka). Že upravitelj mora zagotoviti,
da njegovo poročilo ali drugo pisanje, ki se objavi,
ne vsebuje teh podatkov. Zato upravitelj poleg sodišča odgovarja za pravilnost teh objav po desetem
odstavku 122. člena ZFPPIPP.
- Upravitelji imajo pogosto težave z iskanjem stečajnega dolžnika. Stečajnega dolžnike včasih iščejo
tudi več mesecev, saj se ti ne odzivajo na dopise
upraviteljev oziroma ne prebivajo na naslovu, ki so
ga navedli v svojem predlogu. Upravitelji pa z drugimi kontaktnimi podatki stečajnega dolžnika ne
razpolagajo. Zato so v novem 383.b členu ZFPPIPP
določene dodatne obveznosti dolžnika glede sodelovanja s sodiščem in upraviteljem ter zahteva, da
v predlogu za začetek postopka osebnega stečaja
navede tudi naslednje kontaktne podatke, kjer je
zanesljivo dosegljiv: elektronski naslov ali telefonsko številko in poštni naslov za vročanje pošiljk,
če je ta drugačen od naslova njegovega stalnega ali
začasnega prebivališča.
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- Osmi odstavek 384. člena ZFPPIPP je bil dopolnjen tako, da je jasno (nedvoumno), da dolžnost
upravljavcev zbirk podatkov upravitelju posredovati vse podatke, pomembne za ugotovitev pravnega položaja in premoženja stečajnega dolžnika,
premoženja njegovega zakonca ali zunajzakonskega partnerja, velja za upravljavce vseh zbirk podatkov (in ne le zbirk osebnih podatkov), enako kot
velja v primeru, ko gre za stečaj pravne osebe po
četrtem odstavku 291. člena ZFPPIPP.
- Ureditev v 389. členu ZFPPIPP je spremenjena
tako, da se tudi v postopku osebnega stečaja glede
omejitve zneska prejemkov, ki spadajo v stečajno
maso, uporablja 102. člen Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ).11
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- S spremembo prvega odstavka 391. člena ZFPPIPP
je bilo obdobje izpodbojnosti pravnih dejanj stečajnega dolžnika s treh let podaljšano na pet let. Hkrati
je bil razširjen nabor pravnih poslov in dejanj, ki jih
je mogoče izpodbijati v tem daljšem obdobju, tako
da poleg poslov z ožje povezanimi fizičnimi osebami
zajema tudi posle s pravnimi osebami, ki so povezane
s stečajnim dolžnikom ali ožje povezanimi fizičnimi
osebami. To so pravne osebe, v katerih imajo stečajni
dolžnik ali osebe, ki so z njim ožje povezane, posamično ali skupaj najmanj 25-odstotni delež vpisanega kapitala ali 25-odstotni delež glasovalnih pravic ali pravico imenovati ali odpoklicati osebe, pooblaščene za
zastopanje pravne osebe, ali so te osebe pooblaščene
za zastopanje pravne osebe, ki je s prej navedenimi
osebami v razmerju povezane družbe po 527. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).12

12

   Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB3 in nasl.

Marko Rajčević Lah
odvetnik v Ljubljani

Pranje denarja kot »politični delikt«
Vrhovno sodišče RS je s sodbo v zadevi I Ips 12175/2013 z dne 18. februarja 2016 oprostilo enega od
sostorilcev za kaznivo dejanje pranja denarja po 245. členu Kazenskega zakonika (KZ-1).1 Obsojeni ni
bil oproščen zaradi pomanjkanja dokazov, temveč ker do kaznivega dejanja pranja denarja v njegovem
primeru sploh ni prišlo (obsojen je bil namreč za izvršitev predhodnega kaznivega dejanja velike tatvine). Denar, ki naj bi ga v tem primeru več sostorilcev poskušalo oprati, je bil pridobljen s predhodnim
kaznivim dejanjem velike tatvine, ki je bila izvršena z vdorom v računalnik oškodovanega podjetja.
Upam, da bo judikat pomenil preobrat v dosedanji sodni praksi.

Podvajanje kaznivih dejanj
(predhodnega kaznivega dejanja in
pranja denarja)
V zadnjih letih namreč pri obravnavanju pranja denarja prihaja do zelo nenavadnih pravnih kvalifikacij
tega kaznivega dejanja. Državno tožilstvo s po mojem
mnenju nepravilno uporabo nekaterih pravnih institutov in »preširokim« razumevanjem pojavnih oblik
pranja denarja v svojih obtožnicah lahkotno »podvaja« kazniva dejanja.
Kaznivo dejanje pranja denarja je vselej sestavljeno iz
dveh kaznivih dejanj: iz predhodnega kaznivega dejanja (na primer velika tatvina, zloraba položaja, goljufija, prepovedana trgovina z mamili) in pranja denarja. Omenjeno podvajanje kaznivih dejanj v obtožbah
(in nato v sodbah) se zgodi s preprosto »pravno operacijo«: v obtožbi tožilstvo neko ravnanje storilca najprej opredeli kot predhodno kaznivo dejanje (na primer velika tatvina), nato pa isto ravnanje istega storilca
1
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opredeli še kot pranje denarja. Posledično je isti storilec obravnavan (in v večini dosedanjih primerov do
zdaj tudi obsojen!) za dve kaznivi dejanji, čeprav je
v resnici storil le eno, in to zgolj predhodno dejanje.
Zaradi takega podvajanja kaznivih dejanj storilec seveda dobi tudi dvojno (običajno zaporno) kazen: najprej
je kaznovan za predhodno dejanje, nato še za pranje
denarja. Pogosto je kazen, izrečena za pranje denarja, celo višja kot kazen za predhodno kaznivo dejanje.
Morda najmočnejši primer takega »podvajanja« kaznivih dejanj je tudi iz javnih občil znana zadeva mariborskega hekerja S. M., ki naj bi izvajal vdore v računalniške sisteme oškodovanih podjetij in z njihovih
bančnih računov »pobiral« denar, tako da ga je elektronsko prenakazoval na bančne račune, ki so jih ravno v ta namen predhodno odprli njegovi domnevni
pomočniki. Ko je denar prispel na bančni račun pomočnika, ga je ta hitro dvignil v gotovini in za denarjem se je, kot se temu lepo reče, izgubila sled. Na ta
način naj bi S. M. izvršil skoraj 50 predhodnih dejanj

Ur. l. RS, št. 55/08 in nasl.
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velike tatvine in enako število kaznivih dejanj pranja
denarja. Skupno naj bi tako ukradel ali poskusil ukrasti do milijon evrov. Na koncu so njega in večino njegovih pomočnikov, ki so zanj odpirali račune, odkrili in jih kazensko preganjali oziroma jih še preganjajo.
Hekerju so sodili oziroma mu še sodijo v eni sami zadevi, pomočnikom pa v več ločenih postopkih, ki potekajo po različnih sodiščih po državi.
Omenjeni heker in njegovi domnevni pomočniki so
bili obtoženi najprej za predhodno kaznivo dejanje velike tatvine z vdorom v računalniški sistem in za pranje denarja. Predhodno dejanje velike tatvine je bilo
v obtožbah opisano pravzaprav enako kot pranje denarja. Isto ravnanje (elektronski prenos denarja z računa oškodovanca na račun sostorilca tatvine in naknadni dvig gotovine s tega računa) so tožilci v vseh primerih obtožb opredelili najprej kot predhodno dejanje
(velike tatvine), nato pa so isti prenos denarja opredelili še kot kaznivo dejanje pranja denarja. Pri opisovanju pranja denarja v obtožbah najdemo običajno vedno enako, vsebinsko sicer prazno frazo – da je storilec s takim ravnanjem (odprtje drugega bančnega računa in morebiten dvig ukradene gotovine) »poskrbel ali poskušal poskrbeti, da se je za denarjem izgubila sled, s tem pa je omogočil legalen prenos denarja v promet …«.
Če je predhodno dejanje velike tatvine ostalo le pri poskusu (na primer heker z računa oškodovanca ni mogel
»sneti« denarja, ker ga tam v trenutku vdora v računalnik morda ni bilo), sta bili obe dejanji, predhodno
in pranje denarja, v obtožbah kvalificirani kot poskus
velike tatvine in poskus pranja denarja. Poskus pranja
denarja se je torej storilcu očital celo v primeru, ko denar, ki naj bi se pral, še ni bil niti pridobljen s predhodnim dejanjem. Tako je bilo tudi v že omenjeni sodbi VS RS I Ips 12175/2013. Pri opisanem domnevnem pranju denarja so storilci zgolj odprli bančni račun in nato z njega dvignili denar, ki ga je tja nakazal heker. S tem denarjem torej niso izvrševali nobenih drugih finančnih transakcij, le pobrali so ga z računa in ga morda izročili storilcu predhodnega dejanja (ali pa tudi to ne).
Trdim, da opisano »podvajanje« kaznivih dejanj materialnopravno ni pravilno. Opisano ravnanje storilcev
pomeni le izvrševanje predhodnega kaznivega dejanja
velike tatvine, v nobenem primeru pa ne more biti dodatno kvalificirano še kot kaznivo dejanje pranja denarja. Odprtje bančnega računa, na katerega naj bi bil
naknadno prenakazan denar, ki bi bil z vdorom v računalnik ukraden z računa oškodovanih podjetij, je vendar nujen pogoj za izvršitev oziroma dokončanje predhodnega kaznivega dejanja velike tatvine. Brez drugega bančnega računa, na katerega naj bi glavni storilec predhodnega dejanja (heker) nakazal ukradeni
denar, predhodnega dejanja velike tatvine pojmovno
sploh ni mogoče dokončati. Tudi naknadni dvig gotovine, ki bi bila nakazana na ta račun, bi pomenil še vedno (zadnje) izvršitveno ravnanje velike tatvine. Šele
z dvigom gotovine s »pomožnega« bančnega računa
bi storilci dokončno pridobili denar, ki je bil predmet
2
3

ODVETNIK st 76-okey_.indd 24

Odvetnik 76 / poletje 2016

tatvine. Prenakazilo denarja z računa oškodovanca na
račun pomočnika glavnega storilca tatvine, ki ta denar
nato dvigne in z njim izgine, je torej zadnje izvršitveno dejanje velike tatvine. Z opisanim ravnanjem storilec velike tatvine zgolj dokonča svoje predhodno dejanje (veliko tatvino). Storilec torej ne more začeti s pranjem denarja, preden ne dokonča predhodnega dejanja. To je logično, pojmovno in tudi pravno nemogoče. Sodna praksa na tak način prvo fazo pranja denarja (plasma) povsem nepravilno premika v zadnje faze
izvrševanja predhodnega dejanja.
Pravno in pojmovno nesmiselno je neko ravnanje istega storilca najprej kvalificirati kot predhodno kaznivo dejanje (na primer velika tatvina), nato pa isto ravnanje še kot pranje denarja. Opis drugega kaznivega
dejanja (pranje denarja) bi moral biti vsebinsko drugačen – storilec bi pri izvrševanju pranja denarja moral početi nekaj drugega, izvrševati bi moral vsebinsko
druga oziroma drugačna izvršilna dejanja. Tako stališče zastopa tudi sodba VS RS I Ips 12175/2013. Pranje denarja je namreč časovno in krajevno ločeno od
predhodnega kaznivega dejanja, tudi izvršilne oblike
obeh dejanj so drugačne, drugačni so tudi predmeti kazenskopravnega varstva.2 V obravnavanih primerih pa
isti storilec v obtožbi pod točko, kjer je opis predhodnega dejanja, istočasno in na istem kraju počne praktično isto kot pod točko, kjer je opis pranja denarja.

Pojem pranja denarja
(kaj pranje je in kaj ni)
Pranje denarja kot kriminalni pojav je običajno veliko več kot preprost prenos denarja z enega na drug
bančni račun ali zgolj polog ali dvig denarja z računa. Pranje denarja je običajno precej zapletena operacija, v kateri storilec kriminalno pridobljen denar najprej plasira v finančni sistem (prva faza pranja denarja – plasma), nato ga z vrsto transakcij »premika« po
različnih bančnih računih, različnih državah in pri tem
naj bi denar »spreminjal oblike«, tako da se na koncu lahko prikaže kot legalno pridobljen denar oziroma se vsaj zakrije njegovo kriminalno poreklo. To je
druga faza pranja denarja – stratifikacija oziroma pranje denarja v ožjem smislu; na koncu te faze je denar
že opran. V tretji fazi (investiranje) storilec že opran
denar investira v legalne posle ali ga po potrebi prijavi
pristojnim nadzornim institucijam kot legalno pridobljen dohodek.3 Zgodovinsko morda najstarejša in gotovo ena od najpopularnejših tehnik pranja denarja je
t. i. kredit back-to-back ali loan-back. Storilec kriminalno pridobljen denar opere tako, da si od banke fiktivno
izposodi svoj lastni denar. Zaradi lažjega razumevanja
prikazujem skrajno poenostavljen primer te tehnike.
Primer: Storilec razpolaga z umazanim denarjem
v znesku enega milijona evrov, ki bi ga rad opral. Najprej mora umazani denar v gotovini pretihotapiti iz države, kjer je bil kriminalno pridobljen. Nato ga v tuji
državi (po možnosti v centru off shore) položi na račun v neki banki (prva faza pranja denarja – plasma).
Nato storilec isto banko, še bolje pa drugo banko (po

Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in Klaudija Stroliga in stvarnim kazalom Vida Jakulina, ČZ Uradni list, Ljubljana 2000, str. 65.
Deisinger, M.: Kazenski zakonik s komentarjem: Posebni del. GV Založba, Ljubljana 2002, str. 557. Komentar 252. člena KZ.
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možnosti v drugi državi) zaprosi za milijon evrov posojila. Za vrnitev posojila storilec jamči z omenjenim depozitom »umazanega« denarja v višini milijon evrov
v prejšnji banki. Banka storilcu ob takem jamstvu običajno rada posodi denar. Posojilo v višini enega milijona evrov odobri in mu ga uradno nakaže v njegovo matično državo. Storilec krajši čas odplačuje obroke, nato pa banki posojilodajalki sporoči, da obrokov
ne bi več plačeval in naj se banka poplača kar iz njegovega zastavljenega depozita. Vse opisane transakcije in posli sestavljajo drugo fazo pranja – stratifikacijo.
Po tej fazi je denar že opran in storilec ga lahko v svoji državi normalno uporablja oziroma investira v legalne posle (to pa je tretja faza pranja – investiranje). Če
nadzorni organi, na primer davčna služba ali policija,
sprašujejo ali preverjajo, od kod storilcu milijon evrov,
jim ta pokaže vse potrebne papirje o kreditu iz tujine
(potrdilo o nakazilu iz tuje banke, kreditno pogodbo
itd.). Na tej točki nadzorni organi običajno prenehajo
poizvedovati o izvoru denarja.
Opisana tehnika pranja denarja nazorno prikaže, da
pranje ni le skrivanje denarja, temveč zakrivanje njegovega kriminalnega izvora, kar ni nujno isto; po drugi
strani pa je skrivanje denarja lahko del pranja denarja
(običajno začetna faza, ko storilec kriminalno pridobljen denar najprej skrije, nato pa ga opere). Tehnika
kredita loan-back tudi pokaže, da je pranje denarja veliko več kot le enostavno prenakazilo denarja z enega na
drug bančni račun ali zgolj dvig oziroma polog denarja
na račun (čeprav so lahko nakazila ter dvigi in pologi
posamezna izvršilna dejanja v procesu pranja denarja
– vendar mora v tem primeru obstajati določeno zaporedje nakazil ter pologov oziroma dvigov denarja).
Definicija treh faz pranja denarja, povzeta iz Kazenskega zakonika s komentarjem: Posebni del,4 je stara in nesporna. Njeno razumevanje in predvsem razumevanje posameznih faz in pojavnih oblik (načinov)
pranja denarja nam pove, kaj pranje denarja je, in tudi,
kaj pranje ni.
Prvi primer: Storilec kriminalno pridobljen denar
zgolj investira v nakup potrošnih dobrin (na primer
v nepremičnine, avtomobile), ne da bi pred tem izvajal
transakcije, s katerimi bi poskušal zakriti umazan izvor
denarja. Tako ravnanje običajno ni pranje denarja, saj
storilec ni izvedel druge faze pranja (stratifikacije) in
je umazan denar le neposredno porabljal. Tak primer
je zajet v sodbi VS RS I Ips 60793/2011, v kateri je
sodišče povedalo, da vsak premik premoženja (vsaka
transakcija) še ne pomeni pranja denarja.5
Drugi primer: Storilec predhodnega dejanja kriminalno pridobljen denar položi na svoj ali mamin bančni račun. Če je namen storilca zgolj položiti denar
na bančni račun in ga tam hraniti, to še ni pranje denarja. Če pa ima storilec namen po izvršenem pologu
gotovine izvajati še nadaljnje transakcije s tega računa,
s katerimi bi prikril kriminalen izvor denarja, je s pologom opravil prvo fazo pranja denarja (plasma denarja
4
5
6
7
8
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v finančni sistem). Vendar je treba storilcu v tem primeru dokazati, da je s položenim denarjem hotel izvajati nadaljnje transakcije (na primer da se je v banki dogovarjal za nadaljnja nakazila na druge račune
v centrih off-shore), kar pa običajno ni preprosta zadeva. Zato zgolj polog umazane gotovine na bančni račun običajno še ne pomeni dokazanega pranja denarja. Skrivanje denarja še ni nujno pranje denarja oziroma pranje denarja je več kot njegovo skrivanje.
Kot sem že zapisal, naša sodna in tožilska praksa zadnjo fazo predhodnega dejanja enačita s prvo fazo
(plasma), v nekaterih primerih pa celo z drugo fazo
pranja denarja (stratifikacija). Prenos ali zgolj poskus
prenosa denarja z računa oškodovanca na račun pomočnika pri predhodnem dejanju tatvine naj bi bil po
taki logiki že vsaj plasma umazanega denarja v finančni
sistem (na račun pomočnika), če ne že začetek druge
faze (stratifikacije). Tožilstvo in nato sodišče storilcu
očitata, da je umazan in že pridobljen denar nameraval plasirati v finančni sistem (v smislu prve faze pranja
denarja – plasma). Pri tem pa oba spregledata, da so
storilci ukradeni denar s prenakazilom na drug bančni
račun in poznejšim dvigom s tega računa denar kvečjemu hoteli spraviti iz finančnega sistema, ne pa ga vanj
plasirati (kar bi bil pogoj za začetek pranja denarja).

Dvojna kaznivost in blanketna
norma – primerjava s 114. členom
Kazenskega zakonika SFRJ
Problem podvajanja kaznivih dejanj poleg ambicioznosti vsakokratnega državnega tožilca namreč omogočata dve določbi KZ-1 in Zakona o preprečevanju
pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)6
– t. i. dvojna kaznivost in blanketna narava prvega odstavka 245. člena KZ-1, ki definira kaznivo dejanje pranja denarja.
Dvojno kaznivost opredeljuje drugi odstavek 245. člena KZ-1, ki pravi, da se storilec predhodnega kaznivega
dejanja kaznuje tudi za kaznivo dejanje pranja denarja.
S to, sicer precej zanimivo, določbo je zakonodajalec
z zakonom izključil možnost navideznega steka med
predhodnim kaznivim dejanjem (v našem primeru tatvino) in pranjem denarja, kadar obe dejanji (predhodno kaznivo dejanje in pranje denarja) izvrši isti storilec. Zakonska določba je bila uvedena v Kazenski zakonik (KZ)7 z novelo KZ-A8 v aprilu 1999. Pranje denarja je bilo namreč kot kaznivo dejanje v slovensko
zakonodajo uvedeno že štiri leta prej, tj. 1. januarja
1995 s takratnim Kazenskim zakonikom RS. Prvotno
besedilo 252. člena KZ iz leta 1995, ki je opredeljevalo kaznivo dejanje pranja denarja, še ni vsebovalo
določbe o dvojni kaznivosti. V tistem času (od tega je
minilo že več kot 20 let) je v delu takratne kazenske
teorije (sodne prakse še ni bilo) nekako prevladovalo mnenje, da je pranje denarja v razmerju navideznega realnega steka glede na predhodno kaznivo dejanje
(kadar obe dejanji izvrši isti storilec). Pranje denarja

Deisinger, M.: Kazenski zakonik s komentarjem: Posebni del. GV Založba, Ljubljana 2002.
Florjančič, D.: Pojem pranja denarja in nekatera vprašanja njegove kazenskopravne ureditve, Pravosodni bilten, št. 1/2014, str. 15.
Ur. l. RS, št. 60/07.
Ur. l. RS, št. 63/94.
Ur. l. RS, št. 23/99.
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se je torej štelo za nekaznivo naknadno ravnanje (ena
od oblik navideznega realnega steka), podobno kot je
v razmerju med tatvino in prikrivanjem, kadar obe dejanji izvrši isti storilec.

Navsezadnje je tako široka kriminalizacija »kar čisto
vsega« v nasprotju z načelom zakonitosti in načelom
določenosti kaznivega dejanja v kazenskem materialnem pravu.

Sredi 90. let prejšnjega stoletja sem kot uslužbenec novonastalega Urada RS za preprečevanje pranja denarja
sodeloval v skupini, ki je pripravila del novele KZ-A.
Dobro se spomnim, da je dvojna kaznivost v naš kazenskopravni sistem prišla skorajda po naključju. Takrat je
dvojno kaznivost storilca predhodnega dejanja in pranja denarja poznala le ena evropska država – Irska. Menim, da namen zakonodajalca (oziroma takratne skupine, ki je pripravila novelo KZ-A) ni bil v tem, da bi
dvojna kaznivost – skoraj 20 let pozneje – omogočala
kazenski pregon takih kombinacij predhodnega dejanja in pranja denarja, kakršne obravnavam v tem članku. Ne nazadnje je tudi takratni direktor Urada RS za
pranje denarja Klaudijo Stroligo zapisal »da sta predhodno kaznivo dejanje in pranje denarja časovno in
prostorsko ločena, različna so izvršilna dejanja in v večini primerov tudi pravno zavarovanje dobrine …«.9
Ta članek pa obravnava (kritizira) ravno obratno situacijo – ko tožilska in sodna praksa predhodno dejanje
in pranje denarja obravnavata kot eno in isto kaznivo
dejanje (ki torej ni krajevno in časovno ločeno ter so
tudi izvršilna dejanja pri predhodnem dejanju in pranju denarja ena in ista), pri tem pa se obtožbe sklicujejo prav na drugi odstavek 245. člena KZ-1, ki definira in dopušča dvojno kaznivost.

Tako široka zakonska opredelitev kaznivega dejanja
pranja denarja spominja na »legendarni« 114. člen
Kazenskega zakona SFRJ iz leta 1977, ki je opredeljeval (danes) eksotično kaznivo dejanje Kontrarevolucionarno ogrožanje družbene ureditve. Besedilo 114. člena se začne s famoznim uvodom: »kdor
stori dejanje, ki meri na: …«. Dvopičju sledi alternativno (in bohotno) naštevanje različnih izvršilnih
oblik tega kaznivega dejanja, pri čemer je domišljija
takratnega zakonodajalca res bujno delovala. Na žalost omejen obseg članka ne dopušča, da bi natančneje naštel vse mogoče različice spodkopavanja takratne
družbene ureditve. V 114. členu KZ SFRJ je bila oblikovana nekakšna »splošna inkriminacija«, ki naj bi zagotovila kar najbolj popolno kazenskopravno varstvo
na tem področju.10 »Najbolj popolno kazenskopravno varstvo« pomeni, da je zakonodajalec s tako zakonsko definicijo kontrarevolucionarne dejavnosti določil, da je kaznivo kar vse, kar se konkretnemu tožilcu v nekem trenutku zdi smiselno oziroma vredno kazenskega pregona, in še kaj zraven. Na pravni fakulteti
smo 114. člen KZ SFRJ imeli za primer, kako se kazniva dejanja na ravni zakonodajalca ne smejo definirati.

Drugi »problem« na zakonodajni ravni, ki omogoča podvajanje kaznivih dejanj, je blanketna narava kazenskopravne definicije pranja denarja. Prvi odstavek
245. člena KZ-1, ki definira pranje denarja, je blanketna določba, ki odkazuje na uporabo ZPPDFT. Veljavni ZPPDFT iz leta 2007 namreč v 2. členu zelo široko in za državno tožilstvo zelo velikodušno določa,
kaj je pranje denarja, in sicer je to »katero koli ravnanje, s katerim se prikriva izvor denarja, pridobljenega
s kaznivim dejanjem, in vključuje zamenjavo ali kakršen koli prenos denarja ali drugega premoženja …«.

Podobnost med zakonsko definicijo kaznivega dejanja pranja denarja po 245. členu KZ-1 v kombinaciji z 2. členom ZPPDFT in opisano definicijo slovitega 114. člena KZ SFRJ je zgolj naključna. Primerjava
med obema členoma pa se mi vendarle zdi precej posrečena. Glede na to, da sedanja definicija pranja denarja potencialno kriminalizira čisto vsak prenos premoženja, je tudi pri veljavni zakonski opredelitvi pranja denarja po 245. členu KZ-1 »zagotovljeno popolno kazenskopravno varstvo finančnega sistema države« – to naj bi bil predmet varstva pri pranju denarja.
Tako široka kazenska opredelitev v kombinaciji z nepravilno razlago kaznivega dejanja pranja denarja daje
obilo možnosti za arbitraren kazenski pregon, katerega način in posledice sem poskušal opisati.

Ob tako neznansko široki opredelitvi pojma pranja denarja, ko je pranje kar kakršenkoli prenos denarja ali
premoženja, je mogoče prav vsak premik denarja ali
premoženja kamorkoli in na kakršenkoli način kvalificirati kot pranje denarja. To se seveda v sodni praksi
zdaj tudi dogaja. Menim, da je opredelitev, po kateri
je pranje denarja »kar čisto vse in še kaj zraven«, absurdna, saj vsak prenos kriminalno pridobljenega denarja pač ni pranje denarja. Taka zakonska opredelitev pranja denarja je zelo nevarna, saj neznansko širi
cono kriminalnosti in nudi obilo možnosti za arbitraren kazenski pregon, ki je dobesedno prepuščen domišljiji državnega tožilca, ki lahko pri vsakem premoženjskem kaznivem dejanju, pri katerem se zgodi kakšen premik premoženja (»premik premoženja« pa se
zgodi pri skoraj vsakem premoženjskem kaznivem dejanju; v tem je vendar poanta premoženjskih kaznivih
dejanj!), v svoji obtožbi k predhodnemu dejanju doda
še pranje denarja in tako obdolženca »dvakratno« kazensko preganja, sodišče pa ga nato dvakratno kaznuje.

Sklep

Menim, da bi moral zakonodajalec nujno
spremeniti (omejiti) blanketno definicijo pranja
denarja; še najbolje tako, da se 252. člen KZ-1
v prihodnje ne bi več skliceval na definicije
pranja denarja v drugih zakonih, ampak bi kar
sam taksativno določal vse izvršilne oblike tega
kaznivega dejanja. Predvsem pa bi sodna praksa
(višjih in Vrhovnega sodišča) morala »zaustaviti«
plaz obtožb, a katerimi se kot kaznivo dejanje
(pranja denarja) kazensko preganjajo ravnanja, ki
zelo očitno ne pomenijo pranja denarja, temveč gre
kvečjemu še za izvrševanje predhodnega kaznivega
dejanja.

   Kazenski zakonik z uvodnimi pojasnili Boštjana Penka in Klaudija Stroliga in stvarnim kazalom Vida Jakulina. ČZ Uradni list, Ljubljana 2000, str. 65.
   Bavcon, L., Bele, I., Kobe, P., Pavčnik, M.: Kazenskopravno varstvo države in njene družbene ureditve. Globus, Zagreb 1987, str. 201–203.
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Miha Kranjc

mag. poslovnih ved, preizkušeni računovodja, preizkušeni davčnik

Kazalniki obračanja
Zakaj bi se odvetniki sploh morali ukvarjati z analiziranjem računovodskih izkazov? S tem se ukvarjajo
računovodje, finančni analitiki, v sodnih primerih pa je včasih za pojasnjevanje angažiran tudi sodni
izvedenec. Najbolj popularno je v takih primerih reči, da gre za izvedenca »finančne stroke«, sodišče pa
mora zahtevo strank pretehtati in nato določiti ustreznega, ki morda s »financami«1 sploh ni povezan.
Morda bi se odvetniki morali ukvarjati z analiziranjem računovodskih izkazov zato, ker se je sicer dobro
zanesti na svoje sodelavce, a je delo lažje, če tudi sami vsaj delno poznajo prijeme analiziranja, in še
bolj pomembno, da poznajo tudi njegove omejitve. Morda zato, da vidijo, da se na področjih, ki niso
samo pravna, uporablja tudi zdrava kmečka pamet. Morda pa zato, ker se z računovodskimi izkazi pri
svojem delu srečujejo pogosto in so lahko bolj učinkoviti, če jih razumejo. Ravno računovodski izkazi
imajo lahko odločilen pomen pri presoji kakšnega primera, še bolj pa njihovo razumevanje in interpretacija. Ali pa preprosto zato, da bodo znali pri novi stranki oceniti, ali bo lahko poravnala svoje
obveznosti ali ne … Skratka, razlogov za to, da včasih pokukajo s svojega vrtička še na sosedovega,
je mnogo, pa čeprav niso očitni na prvi pogled.
Pri analiziranju računovodskih izkazov se pogosto zatečemo k izračunavanju razmerij med različnimi računovodskimi kategorijami. Tak pokazatelj imenujemo
kazalnik in je relativno število, dobljeno s primerjavo dveh velikosti. Izračunavamo lahko deleže (stopnje
udeležbe), indeks ali koeficient. V slovenskem prostoru največ različnih možnosti izračunov najdemo v Pravilih skrbnega računovodenja (PSR) 82 (2016) – Računovodsko analiziranje.
Seveda pa nam še tako širok nabor različnih izračunov ne pomaga kaj dosti, če o dobljenih rezultatih ne
razmislimo, pri čemer je treba razmislek posvetiti tudi
vhodnim podatkom, in ne le izračunanim vrednostim.
V tem prispevku se omejujem le na dva kazalnika, ki
jima dodajam še na drug način pojasnjeno isto vsebino.
Gre za koeficient obračanja poslovnih terjatev,
ki je izračunan tako:
čisti prihodki od prodaje
koeficient obračanja
=
poslovnih terjatev
povprečno stanje
poslovnih terjatev

(1)

in z njim povezan čas vezave v dneh, ki ga dobimo
tako:
365
dnevi do plačila
=
poslovnih terjatev
koef. obr. posl. terj. (1)

(2)

ter za koeficient obračanja zalog, ki je izračunan
tako:

nabavna vrednost prodanega
blaga in materiala +
stroški porabljenega materiala

koeficient
=
obračanja zalog
povprečno stanje zalog (blaga,
materiala in proizvodov)

(3)

in z njim povezan čas vezave v dneh, ki je izračunan
kot:
povprečno število dni
=
vezave zalog

365
koeficient obračanja
zalog (3)

(4)

Nobenega od navedenih PSR 8 ne obravnavajo. Zakaj
sem potem izbral ravno ta dva? Oba skupaj nam povesta, približno kako hitro začetne vložke oplemenitimo in jih dobimo plačane. Torej nekaj takega, kar so
nam kot študentom ekonomije vcepljali v začetnih letnikih študija: 'D – B – D'. Gre pa za to, da se denar
preoblikuje v blago, in ko ga prodamo, dobimo »denar črtica« (če je vse po sreči, je tega nekaj več kot
na začetku), in temu smo rekli proizvodni cikel. Drugi
razlog pa je ta, da so javno dostopni podatki o poslovanju, ki jih objavlja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), za večino organizacij tako
zbirni, da ne omogočajo povsem teoretično neoporečnih izračunov.
Ob zapisanem, da PSR 8 ne poznajo teh kazalnikov,
je treba pojasniti, da je prvemu najbližji koeficient
obračanja terjatev do kupcev in je sicer pravilno izračunan kot razmerje med prejemki od kupcev v letu
dni in povprečnim stanjem terjatev do kupcev; tako

1

Zamenjevanje financ in računovodstva niti ni samo pravna posebnost. Celo Mednarodni standardi računovodskega poročanja govorijo o izkazu finančnega položaja, a
s tem izkazom razumejo bilanco stanja.
Do leta 2016 so bila tudi pravila skrbnega računovodenja vključena v Slovenske računovodske standarde, a v 2. točki Uvoda je bilo pojasnjeno, da uporaba nekaterih
SRS ni bila obvezna. Zdajšnja PSR 8 (2016) so nadomestila prejšnji SRS 29 – Računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje). Pravila skrbnega računovodenja (2016): Slovenski inštitut za revizijo (2015), <www.si-revizija.si/sites/default/files/standardi/psr-2016.pdf> (5. 6. 2016), ter Slovenski računovodski standardi
(2006): Slovenski inštitut za revizijo, <www.si-revizija.si/sekcijaraunovodij/slovenski-racunovodski-standardi-2006> (5. 6. 2016).
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ga obravnavajo tudi PSR 8.29.f, Weygandt, Kieso in
Kimmel3 ali Garrison, Noreen in Brewer.4 Kranacher5
pa navaja, da podatke za kazalnik pridobimo tako v izkazu poslovnega izida kot v bilanci stanja, kar pomeni, da približno enačijo6 prihodke od prodaje s prejemki, saj prejemkov ne najdemo zapisanih v izkazu
poslovnega izida. Drugi pa ima svoje ustreznike v koeficientu obračanja zalog materiala PSR 8.29.č, koeficientu obračanja zalog proizvodov PSR 8.29.d in koeficientu obračanja zalog trgovskega blaga PSR 8.29.e,
le da ti koeficienti natančneje izračunavajo obračanje
le določenih vrst zalog, medtem ko je prikazan koeficient obračanja zalog s tega vidika precej bolj »grob«.
Nadalje povejmo še to, da bi bilo primerno povprečno stanje računati iz trinajstih stanj, tj. iz stanja na začetku poslovnega leta in nato še iz stanj konec vsakega od dvanajstih mesecev. In v isti sapi dodajmo, da
seveda tega podatka nimamo na voljo za prav nobeno
drugo organizacijo, razen za tisto, v kateri ali za katero delamo. Za izračune iz javno dostopnih podatkov se moramo torej zadovoljiti z izračunom povprečja iz zgolj dveh podatkov (ker imajo računovodski
izkazi dva stolpca, in sicer podatki tekočega in preteklega obdobja).

Koeficient obračanja poslovnih
terjatev (1)
Vedeti moramo, da je v veliki večini primerov kazalnik
koeficient obračanja poslovnih terjatev bistveno drugačen od koeficienta obračanja terjatev do kupcev. Prihodki v primerjavi s prejemki ne vključujejo davka na
dodano vrednost (kar je razlika v števcu), poslovne
terjatve pa poleg terjatev do kupcev vključujejo še dane
predujme (razen predujmov za zaloge in/ali osnovna
sredstva, ki se izkazujejo med zalogami in/ali opredmetenimi osnovnimi sredstvi), kratkoročne terjatve iz
poslovanja za tuj račun, kratkoročne terjatve, povezane s finančnimi prihodki, in druge kratkoročne terjatve, od katerih so najpomembnejše in večkrat v pomembnih zneskih terjatve za davke, zlasti DDV (in
to predstavlja razliko v imenovalcu ulomka). Pri različnih organizacijah in tudi v okviru iste organizacije
so med posameznimi leti lahko kar precejšnje razlike
v strukturi poslovnih terjatev. Običajno pa druge poslovne terjatve v primerjavi s terjatvami do kupcev pri
organizacijah, ki pretežno prodajajo na odloženo plačilo, predstavljajo manjši delež – izkustveno med 1 in
5 odstotki, čeprav lahko izjemoma dosežejo tudi do
20 odstotkov (v primeru večjega zahtevka za vračilo
na primer davka od dohodkov pravnih oseb in/ali večje nabave in posledično terjatve za odbitni DDV, za
katero zavezanec ni zahteval vračila ali mu davek še ni
bil povrnjen, čeprav je bil zahtevan).
Koeficient obračanja poslovnih terjatev pove, kolikokrat v letu dni se terjatve obrnejo, ali z drugimi besedami, meri približek časa, ki je potreben od prodaje
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do plačila. A izračuna ne smemo jemati za suho zlato.
Poleg že prej omenjenih pomislekov je treba dodati
vsaj še te: stanje na koncu poslovnega obdobja nikakor ne pomeni dejanskega povprečnega stanja. Mnoge panoge imajo izrazit porast prodaje na koncu leta,
kar povzroči neplačane (tudi nezapadle) terjatve, druge pa imajo takrat lahko mrtvo sezono, in če so kupci
večinoma poravnali svoje obveznosti pravočasno, bo
izkazano stanje terjatev bistveno nižje od povprečnega stanja. Druga omejitev pa je v tem, da ne poznamo
strukture terjatev oziroma načina poslovanja organizacije. Na primer, trgovinska organizacija ima lahko prodajo na debelo in maloprodajo. V trgovini na debelo
prodaja na odloženo plačilo, v maloprodaji pa kupci
svoj nakup poravnajo takoj. Torej le en izračunan kazalnik ne meri ustrezno obračanja terjatev. Podatek bi
bil dosti več vreden, če bi vedeli, kolikšen delež se proda na drobno in so plačila takojšnja in kolikšen delež
terjatev odpade na veleprodajo. Na primer, pri razmerju pol : pol in izračunanem povprečnem času vezave
30 dni bi to dejansko pomenilo, da traja približno 60
dni, da organizacija prejme plačilo za prodajo na odlog.
Prav tako javno objavljeni podatki (razen pri srednjih
in velikih družbah) ne vključujejo podatkov o starostni strukturi terjatev po zapadlosti. Če na primer organizacija ne prevrednoti ali ne odpiše terjatve,7 ki bi
jo morala, bo vrednost koeficienta padla (oziroma se
bo število dni vezave povečalo).

Koeficient obračanja zalog (3)
Iz javno objavljenih podatkov, dostopnih prek spletne strani AJPES so iz računovodskih izkazov v zvezi z obračanjem zalog na razpolago le naslednji podatki: nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter
stroški porabljenega materiala (v eni postavki) in zaloge (zbirno v eni postavki). Pri tako omejeno razpoložljivih podatkih nujno prihaja do bolj grobo izračunanega kazalnika.
Koeficient obračanja zalog nam pove, kolikokrat
se zaloga obrne (proda) v letu dni. Na splošno velja, da je višja vrednost koeficienta bolj zaželena. Če
stroški oziroma odhodki prodanih zalog vključujejo
tudi tatvine, bo zaradi nižjega končnega stanja zalog
koeficient višji. Na drugi strani pa bo neidoča (nekurantna, zastarela) zaloga, v primeru, da ne bo pravilno ovrednotena, povzročila zmanjšanje koeficienta. Kot je bilo opozorjeno pri koeficientu obračanja
terjatev, tudi tu velja, da se različno blago različno
hitro obrača. Tako denimo nekateri pekovski izdelki ne morejo biti v zalogi več kot en dan, spet drugi artikli pa so v zalogi zelo dolgo. Še drugače pa je
v proizvodnih organizacijah, kjer tudi proizvodni cikel lahko traja zelo dolgo.
Povprečno število dni vezave zalog v skladišču
(4) je le drug način prikaza obračanja zalog. Pa vendar je pomemben iz različnih razlogov. Podaljševanje

Weygandt, J. J., Kieso, D. E. & Kimmel, P. D.: Managerial Accounting: tools for business decision making (3rd ed.). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2005,
str. 598.
4
Garrison, R. H., Noreen, E. W. & Brewer, P. C.: Managerial Accounting (11th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin, Inc., 2006, str. 803.
5
Kranacher, M. J. , Riley, R. A. Jr. & Wells, J. T.: Forensic Accounting and Fraud Examination. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011, str. 440–441.
6
Kranacher, M. J. , Riley, R. A. Jr. & Wells, J. T., naved. delo.
7
Razlogi so lahko zelo različni, večinoma pa niso povezani s tem, da računovodja ni vedel, da bi bilo to treba storiti.
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povprečnega števila dni vezave zalog v skladišču povzroča dodatne stroške, ki vključujejo stroške skladiščenja, tveganje zastaranja zalog in/ali znižanja tržnih
cen in ne nazadnje so s tem lahko povezane tudi obresti zaradi vezave sredstev v zalogah. To je še toliko
bolj pomembno, ker v mnogih organizacijah nabavna
vrednost prodanih ali porabljenih zalog predstavlja
najvišji posamezni strošek oziroma odhodek.

Skupno število dni vezave (2) + (4)
Če seštejemo povprečno število dni vezave zalog
v skladišču in povprečno število dni vezave poslovnih
terjatev, bomo dobili podatek, približno koliko dni
traja od nabave zaloge pa do takrat, ko kupec prodano
tudi plača. Vedeti pa je treba, da smo v teh izračunih

29

upoštevali najrazličnejše sestavine in da v primeru,
da smo kupili svinjino in kislo zelje, še ni nujno, da
bomo kuhali segedin golaž. Prav lahko smo se odločili za pečenko, kislo zelje pa bomo postregli s čim
drugim. Tako tudi pri izračunu dni vezave ne vemo,
koliko česa in koliko časa se zadržuje v organizaciji.
Prikazana kazalnika sta nas naučila, da je treba dobljene rezultate vedno presojati tudi z zrnom soli in da je
treba biti pri interpretaciji dobljenih rezultatov previden. Vsem omejitvam navkljub pa je kazalnike smiselno izračunavati. Če imamo na voljo podatke za več
let in lahko kazalnike izračunamo za več obdobij, nam
tudi smer gibanja lahko pove, ali je poslovanje proučevane organizacije približno konstantno, se izboljšuje ali slabša.

Jasna Zakonjšek 1

odvetnica v Odvetniški pisarni Zakonjšek, d. o. o.

Kje bi morala biti meja pri medijskih posegih
v zasebnost politikov?
Ko si pred sodišči nasproti stojijo mediji in politiki, si največkrat nasproti stojijo pravica do svobode
izražanja na eni strani, na drugi strani tehtnice pa pravica do časti in dobrega imena ali pravica do
zasebnosti. Pri svojem delu opažam, da so politiki medije v preteklosti največkrat tožili zaradi objav,
s katerimi naj bi bilo protipravno poseženo v njihovo čast in dobro ime, zdaj pa so v porastu spori
zaradi posegov v zasebnost, pri čemer ne gre le za politike, ampak tudi za znane in vplivne gospodarstvenike. Vedno večkrat sta torej v koliziji pravica do svobode izražanja in pravica do zasebnosti.

Tehtanje
Razlog za to je verjetno treba iskati v tehnologiji, zaradi katere nam je zasebnost drugih lahko zelo dostopna. Že dolgo časa nam mobilni telefoni ne omogočajo zgolj pogovorov, ampak z njimi brez težav in
zelo diskretno lahko fotografiramo ljudi, jih zvočno in slikovno snemamo ter te posnetke hitro delimo z drugimi, tudi z mediji. Če smo v preteklosti morali za to, da smo nekomu poslali neke dokumente, te dokumente fotokopirati in odnesti na pošto ali jih osebno predati, nam zdaj elektronska pošta omogoča, da te dokumente posredujemo v javnost le z enim klikom, pri čemer gre lahko, kot smo
videli v primeru Edwarda Snowdna, za milijone zaupnih dokumentov.
Tehnologija pa ne omogoča le enostavnih posegov
v zasebnost, ampak tudi to, da vsak lahko javnosti
razkrije svojo zasebnost, pri čemer se ljudje pogosto
ne zavedajo daljnosežnosti takih ravnanj. Pa to ne velja le za mlade, ki se, na primer, slikajo na zabavah in
slike objavljajo na družabnih omrežjih, kar jim lahko

škoduje pozneje v življenju, ko želijo, da bi imela javnost drugačno predstavo o njih. Nepremišljenost pri
razkrivanju zasebnosti v javnosti velja tudi za politike,
ki pridobivajo naklonjenost volivcev s tem, da v javnosti nastopajo z ženo in otroki, ko jim pozornost medijev ne ustreza, pa kar naenkrat postanejo zelo občutljivi za svojo zasebnost.
Dejstvo, da tehnologija olajšuje posege v zasebnost,
samo po sebi ni negativno ali pozitivno, saj je od
uporabnikov odvisno, kakšnemu namenu tehnologija služi. Novinarjem tehnologija lahko pomaga, da
pridejo prek svojih virov do podatkov, ki razkrivajo nezakonitosti ali nepravilnosti, za katere je pomembno, da je javnost z njimi seznanjena, da lahko na tej podlagi sprejema informirane in premišljene odločitve.
V koliziji med pravico do svobode izražanja in pravico do zasebnosti, tudi ko gre za zasebnost politikov, ni mogoče vnaprej dati prednosti eni ali drugi
pravici. Obe pravici imata enako težo in šele relevantne okoliščine vsakega posameznega primera nagnejo

1

Prispevek Jasne Zakonjšek je bil prvič objavljen v zborniku 2. dnevov prava zasebnosti in svobode izražanja, ki so 7. in 8. aprila 2016 v organizaciji IUS SOFTWARE
(GV Založba) in Info hiše – Inštituta za zasebnost in dostop do javnih informacij potekali v Kranjski Gori.
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tehtnico v prid eni ali drugi pravici. V sodni praksi
slovenskih sodišč in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) najdemo merila, ki pomagajo pri
presoji, kateri pravici je treba v posameznem primeru dati prednost.
V prispevku se bom osredotočila na vprašanje, ki je
po mojem mnenju ključno, in sicer ali objavljeni podatki iz zasebnosti pripomorejo k razpravi o temi, ki
je za javnost pomembna.

Politiki kot absolutne osebe iz
javnega življenja in različna področja
zasebnosti
V pravni teoriji in sodni praksi se je glede oseb, ki so
zanimive za javnost, uveljavila ločitev na relativne osebe iz javnega življenja in na absolutne osebe iz javnega življenja. Relativne osebe iz javnega življenja so tiste, ki zanimajo javnost samo v zvezi s posameznim
dogodkom. O njih je brez njihove privolitve dovoljeno poročati samo v zvezi z dogodkom, zaradi katerega so postale prepoznavne, in samo določen krajši čas
po dogodku (t. i. aktualnost objave).2 Druga kategorija pa so absolutne osebe iz javnega življenja. V tem
primeru gre za osebo, ki je v družbi pomembna (npr.
pomembna politična ali gospodarska osebnost, oseba,
ki je znana po svojih športnih ali umetniških dosežkih)
in ima v javnem življenju prevladujočo vlogo. Absolutna oseba naj bi bila samo tista, ki se v soju medijskih
luči pojavlja toliko kot le malokdo.3
Za veliko večino politikov je mogoče trditi, da so absolutne osebe iz javnega življenja, pri čemer je to stališče mogoče utemeljiti predvsem z močjo in vplivom,
ki ga imajo na življenje drugih. Strinjati se je mogoče z opozorilom, da je treba biti pri označbi nekoga
za absolutno javno osebo zelo pazljiv, saj s tem posamezniku naložimo precejšnjo medijsko obremenitev,4
a verjetno je prav pri politikih najmanj težav pri uvrščanju v kategorijo absolutnih oseb, saj ima javnost zaradi narave in pomembnosti oziroma vplivnosti njihovega dela pravico, da je seznanjena z njihovimi ravnanji, in je zato prav, da so pod drobnogledom medijev,
česar se morajo zavedati, ko se odločijo za vstop v politiko.5 V okviru svobode izražanja ima namreč svoboda političnega izražanja še posebej velik pomen za demokratičnost družbe. Takšno stališče so jasno zavzeli tako Ustavno sodišče Republike Slovenije6 kot tudi
ESČP7 ter Svet Evrope.8 Svoboda izražanja namreč javnosti omogoča, da odkriva in oblikuje mnenje o idejah in drži političnih voditeljev.9

Odvetnik 76 / poletje 2016

Seveda pa to ne pomeni, da ima javnost pravico, da
je seznanjena s prav vsakim delom politikove zasebnosti, ampak ima pravico do seznanjenosti le s tistim
delom, glede katerega ima utemeljen interes za obveščenost. Pravica do zasebnosti se deli na več področij
posameznikovega življenja: intimno, zasebno, družbeno in javno življenje;10 največkrat je prav intima posameznika tisto področje, pred katerim se morajo mediji ustaviti tudi, ko gre za politike.
Pravna teorija pod intimno področje šteje, na primer,
fotografije golote, telefonski pogovor spolne vsebine,
četudi je bil opravljen v pisarni,11 oziroma, bolj na splošno povedano, v intimno sfero spada spolno življenje;
operacije in zdravstvene preiskave; telesna ali duševna
prizadetost; zdravniku, odvetniku ali duhovniku dana
zaupna informacija.12 Intimna sfera je bila opredeljena kot zadnje, nedotakljivo področje človekove svobode, ki je odtegnjeno javnosti.13
Sodna praksa stališču, da posega v intimo ne more
opravičevati niti zatrjevan prevladujoč interes javnosti po vpogledu vanjo in da tehtanja pravice do zasebnosti s svobodo izražanja na tem področju ni,14
ne sledi več. Res je, da ni veliko primerov, ko je sodišče presodilo, da je podatek iz intimne sfere politika tako pomemben za javnost, da svoboda izražanja pretehta nad pravico do zasebnosti, a tudi taki
primeri obstajajo.
ESČP je v zadevi Rothe proti Avstriji presojalo pritožbo duhovnika, o katerem je časopis pisal, da ima homoseksualne spolne odnose s semeniščniki (študenti,
ki se pripravljajo za poklic duhovnika). V članku sta
bili objavljeni tudi dve fotografiji. S prve fotografije je
razvidno, da bo pritožnik poljubil enega od semeniščnikov, iz druge pa izhaja, da sta si izmenjala »francoski« poljub.15 Fotografiji naj bi bili pridobljeni v hišni
preiskavi, ki se je vodila zaradi suma kaznivih dejanj
v zvezi z otroško pornografijo, in sta bili v članku seveda objavljeni brez pritožnikovega soglasja. ESČP se
je strinjalo z oceno avstrijskih sodišč, da so bili zapisi v članku resnični in da je obstajal utemeljen interes javnosti, da izve za dogajanje v semenišču, saj je
bilo vedenje pritožnika v očitnem nasprotju z negativnim stališčem, ki ga ima Rimskokatoliška cerkev,
katere predstavnik je tudi pritožnik, do homoseksualnosti. V zvezi z objavo fotografij je ESČP poudarilo, da gre za mejno zadevo, a je na koncu tudi glede
objave fotografij presodilo v prid svobodi izražanja,
ker je sledilo stališču avstrijskih sodišč, da sta bili fotografiji objavljeni z namenom dokazati, da so zapisi v članku verodostojni.

Novak, B.: Mediji in osebnostne pravice (s poudarkom na pravici do zasebnosti), Izbrane teme civilnega prava, Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v
Ljubljani, 2006, str. 99, in odločba Ustavnega sodišča RS, št. Up-50/99 z dne 14. decembra 2000, točka 7.
Novak, B., naved. delo, str. 100.
4
Novak, B., naved. delo, str. 100.
5
V Resoluciji št. 1165 (1998) o pravici do zasebnosti, ki jo je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela 26. junija 1998, je v 6. točki zapisano, da se morajo javne
osebe zavedati, da pozicija, ki jo, pogosto po lastni izbiri, zasedajo v družbi, avtomatično pomeni večji pritisk na njihovo zasebnost.
6
Na primer odločbi Ustavnega sodišča RS, št. U-I-226/95 in U-I-172/94.
7
Na primer sodbe ESČP Sunday Times proti Združenemu kraljestvu, Lingens proti Avstriji, Oberschlick proti Avstriji (št. 1), Obershlick proti Avstriji (št. 2), Feldek proti
Slovaški.
8
Deklaracija o svobodi političnega izražanja v medijih, Svet Evrope, 12. februar 2004.
9
Sodba ESČP Lingens proti Avstriji, točka 42.
10
   Novak, B., naved. delo, str. 96.
11
   Novak, B., naved. delo, str. 97.
12
   Šinkovec, J.: Osebne ustavne pravic in mediji, Podjetje in delo, št. 6-7/1997, str. 1157–1165.
13
   Šinkovec, J., naved. delo, str. 1157–1165.
14
   Novak, B., naved. delo, str. 97.
15
   Sodba ESČP Rothe proti Avstriji, točka 75.
2
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Na podlagi presoje sodišča v zadevi Rothe proti Avstriji je mogoče utemeljeno sklepati, da bi sodišče tudi
v naslednjem, sicer hipotetičnem primeru, ki si ga je zamislil dr. Rok Čeferin, dalo prednost svobodi izražanja.
Če na primer novinar izve, da ima politik, ki se v okviru svoje predvolilne kampanje bori proti istospolnim
partnerskim skupnostim, sam homoseksualno razmerje, ima pravico in dolžnost, da javnost o tem razmerju obvesti, čeprav spada v intimno sfero politikovega
življenja. Nasprotno pa javnost ne bi imela pravice izvedeti za politikovo spolno usmerjenost, če ta svojega predvolilnega boja ne bi gradil na homofobnih stališčih. Spolna usmerjenost politika tako sama po sebi
ne predstavlja okoliščine, za katero ima javnost pravico izvedeti. Ta okoliščina postane predmet javnega interesa šele takrat, ko njeno razkritje javnosti omogoči,
da spozna, da je politik dvoličnež, ki v javnih nastopih
razglaša načela, ki jih v zasebnem življenju krši.16 Ob
tem bi moral medij, če bi politik zanikal resničnost informacije, dokazati tudi, da je informacija resnična, ali
pa vsaj, da je utemeljeno verjel v resničnost informacije. Poleg tega bi moral poskrbeti tudi za to, da pri objavi podatkov iz zasebnosti politika ne bi razkril identitete drugih vpletenih oseb.
Tudi objava podatkov o politikovem zdravju je lahko
tema javnega pomena. ESČP je v prvi zadevi Von Hannover proti Nemčiji odločilo, da objava fotografij princese Caroline in njenih otrok ni pomenila nobenega
prispevka k temi, ki bi bila pomembna za javnost, ampak je bil edini namen objave zadovoljiti radovednost
bralcev, zaradi česar je ESČP presodilo v prid pravici do zasebnosti, čeprav je pritožnica absolutna javna
oseba.17 V naslednji zadevi med istima strankama, tj.
zadevi Von Hannover proti Nemčiji (št. 2), pa je ESČP
v zvezi z objavo nekaterih fotografij pritožnice presodilo, da jih je revija utemeljeno objavila, ker so bile te
fotografije povezane s pisanjem o bolezni monaškega
princa, kar pa je tema, ki je v javnem interesu.18
Stališče o tem, da je zdravje politika lahko tema javnega pomena, je ESČP zavzelo tudi v zadevi Editions
Plon proti Franciji, ko je obravnavalo prepoved objave knjige, ki je govorila o bolezni takrat že pokojnega
predsednika Mitterranda. ESČP je presodilo, da je bila
knjiga izdana v kontekstu široke javne razprave, ki je
potekala v Franciji o temi javnega pomena, in sicer ali
ima javnost pravico izvedeti za hudo bolezen predsednika države, saj se poraja vprašanje, ali je hudo bolna
oseba sposobna voditi državo. Ker je predsednik Mitterrand zelo skrival dejstvo, da je hudo bolan, pa se je
v javnosti odprlo tudi vprašanje o transparentnosti političnega življenja.19
16

  
  
18
  
19
  
20
  
21
  
22
  
17
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Iz primerov iz sodne prakse ESČP je torej razvidno,
da so tudi podatki, ki spadajo v posameznikovo zasebnost oziroma celo v njegovo intimo, lahko v nekaterih okoliščinah tema javnega pomena. Ključno je, da
je objava takih podatkov povezana z javnim udejstvovanjem te osebe.20

Sklep
Če se vrnemo k naslovnemu vprašanju, kje bi morala biti meja pri medijskih posegih v zasebnost politikov, lahko ugotovimo, da je meja največkrat tam, kjer
ne gre za objavo teme, ki bi bila pomembna za javnost, ampak izključno za zadovoljevanje radovednosti. Pri tem je treba opozoriti, da to nikakor ne pomeni, da gre za dopusten poseg v zasebnost politika
le, če gre za objavo v resnem mediju, objava v »rumenem« mediju pa ne uživa pravice do svobode izražanja. Tudi objave v »rumenih« medijih so zaščitene s pravico do svobode izražanja, saj tudi objave
v takih medijih lahko pomenijo prispevek k razpravi o pomembni družbeni temi. Poleg tega tudi način
objave članka ali prispevka, ki ima namen pritegniti
bralčevo ali gledalčevo pozornost (privlačna grafična
podoba, objava fotografij, provokativni naslovi ipd.),
uživa zaščito svobode izražanja, če ne gre za popačenje ali izkrivljanje vsebine prispevka in za zavajanje
bralca oziroma gledalca.21
Ob tem pa bi bilo koristno, da bi se tudi politiki,
preden bi se za pridobivanje naklonjenosti volivcev
odločili svojo zasebnost razkriti v javnosti, vprašali, ali so pripravljeni tolerirati posege v zasebnost
tudi, ko bo šlo za objavo v okoliščinah, ko si ne
bodo (več) želeli medijske pozornosti. Res je, da
dejstvo, da je nekdo v preteklosti sodeloval z mediji oziroma si je medijske pozornosti želel ali pa
je dopuščal posege medijev v svojo zasebnost, ne
pomeni, da ta oseba nima več nobenih pravic, ko
gre za zaščito njene zasebnosti,22 vendar se lahko
pričakovano polje zasebnosti take osebe pomembno zoži, poleg tega pa bo takšna oseba težje prepričljivo utemeljevala obstoj duševnih bolečin zaradi posega v zasebnost.
Sklenemo lahko, da imajo mediji odgovornost
do javnosti, da zasebnost politikov razkrivajo, če
z razkritjem pripomorejo k razpravi, ki je za javnost
pomembna. Ta kriterij pa bi morali upoštevati tudi
politiki, ko se odločajo, da bodo v javnosti pokazali
del svoje zasebnosti.  

Čeferin, R.: Meje svobode tiska. GV Založba, Ljubljana 2013, str. 97.
Sodba ESČP Von Hannover proti Nemčiji z dne 24. junija 2004.
Sodba ESČP Von Hannover proti Nemčiji (št. 2) z dne 7. februarja 2012.
Sodba ESČP Editions Plon proti Franciji z dne 18. maja 2004.
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. Up-50/99, točka 7.
Sodba ESČP Couderc in Hachette Filipacchi Associés proti Franciji z dne 10. novembra 2015.
Sodba ESČP Egeland in Hanseid proti Norveški z dne 16. aprila 2009.
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Maša Kociper 1

odvetnica v Ljubljani, mediatorka in trenerka mediatorjev

Po čem prepoznam dobrega mediatorja
Najpogostejše napake, ki se pojavljajo v praksi (2.)
V prvem delu prispevka2 sem izpostavila nekatere splošne zakonitosti dela in razmišljanja, ki po mojem
mnenju odlikujejo najboljše mediatorje. V nadaljevanju pa navajam nekatere najpogostejše napake,
ki se nanašajo na posamezne faze postopka in mediacijske tehnike in ki lahko bistveno vplivajo na
uspeh mediacijskega postopka.

Prekratki uvodni nagovori
V praksi velikokrat opazim, da je uvodni nagovor mediatorjev precej kratek. Kot da bi jih bilo sram, da
z uvodnim nagovorom promovirajo sebe in jemljejo
čas strankam ter zlasti odvetnikom.
Ustrezen, ravno prav dolg nagovor ima številne pozitivne učinke. Predvsem mora uvodni nagovor strankam (situacija je seveda drugačna, kadar so prisotni
samo odvetniki) posredovati vse potrebne informacije
o tem, kaj je mediacija in kaj lahko pričakujejo v postopku, kaj je funkcija in vloga mediatorja in katera
temeljna načela bo treba v mediaciji upoštevati. Ravno prav dolg in ustrezno izveden uvodni nagovor pa
omogoča tudi:
– da se stranka sprosti in psihološko pripravi na mediacijo,
– da stranki postane jasno, kaj se v postopku pričakuje
od nje in kakšna je njena vloga,
– da se mediator ustrezno predstavi, vzpostavi osebno
avtoriteto in se pozicionira kot vodja postopka,
– da se začne med mediatorjem in strankami vzpostav
ljati vzdušje zaupanja, ki strankam omogoča tudi
občutek varnosti,
– da se vzpostavijo časovni in formalni okvirji itd.
Mnogi mediatorji so presenečeni, ko med ocenjevanjem na skrivaj merim dolžino njihovega uvodnega nagovora in jih nato vprašam, kaj menijo, kako dolgi so
bili. Skoraj vedno navedejo precej več minut. Kdor se
med izvajanjem nagovora ne počuti udobno ali ni suveren, temu po pravilu minute tečejo počasneje. Po
mojih izkušnjah dober uvodni nagovor traja pet do
osem minut, maksimalno deset minut. Znotraj tega
razpona je od vrste spora in od mediatorjevega načina ter vsebine podajanja odvisno, kateri meji se bo
približal. Mencanje in živčno presedanje strank ter izguba njihove pozornosti so vsekakor zanesljivi znaki,
da smo predolgi.

Slabo poslušanje, prekinjanje
Kot je bilo že večkrat poudarjeno, je mediacija domišljen postopek, ki ima določeno strukturo in zakonitosti. Znotraj te strukture lahko včasih dobesedno

»občutimo« terapevtski učinek, do katerega pride, ko
lahko stranka v miru in brez prekinjanja predstavi svoj
pogled na zadevo.
Velikokrat je v celotni dobi trajanja konflikta to sploh
prva strankina možnost, da razumno in artikulirano
predstavi svoj vidik zadeve, ne da bi nasprotnik takoj
začel »goniti« svoje ali celo zapustil prizorišče. Ko ima
isto možnost tudi druga stran, se sprti strani nemalokrat prvič zavesta, da ima tudi ta »kovanec« dve plati. In čeprav tega seveda ne moreta takoj in na glas priznati, je to lahko tudi trenutek, ko si stranka vsaj pri
sebi, potihoma, prizna, da ima tudi druga stran »po
svoje prav« in da je mogoče »tudi tako pogledati na
zadevo«.
Gre za ključen psihološki trenutek, ki je predpogoj za
vsa nadaljnja približevanja in dogovarjanja; škoda je,
da ga mnogi mediatorji prekinejo s tem, da stranki, ki
so ji dali besedo, začnejo prehitro postavljati podvprašanja. Stranka, ki ji je bilo najprej rečeno, naj v miru
predstavi svoj pogled na zadevo, po prekinitvi ugotovi,
da očitno ni mišljeno, da lahko spontano govori, ampak bo zgolj odgovarjala na mediatorjeva podvprašanja. V tem trenutku se stranka »deaktivira« in začne
čakati na vprašanja mediatorja. In seveda na enak način pravila igra razume tudi druga stran, ki šele čaka,
da bo prišla do besede.
A ravno takrat, ko stranka spontano in nemoteno
opisuje svoj pogled na zadevo, lahko dobi mediator glede na vsebino in način podajanja pomembne informacije o tem, kaj je za stranko res pomembno in kakšni so njeni resnični interesi. Velikokrat se
že v tej fazi izkaže, kaj je stranko dejansko prizadelo in kje se skriva njen pravi interes, ki nemalokrat ni povsem identičen s pozicijo, izraženo v tožbenem zahtevku.
Mediator, ki tehnike aktivnega poslušanja ne uporablja
ustrezno, velikokrat zamudi priložnost, da po hitrejši
poti pride do bistva zadeve in dejanskih interesov. Namesto tega mora pozneje, med postopkom, precej bolj
»garati« in se truditi, da se mu te pomembne informacije, uvidi in namigi razkrijejo.

1

Sodelovala je pri vzpostavitvi mediacij v Sloveniji in enajst let vodila Službo za alternativno reševanje sporov na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Izobraževala se je
v ZDA, Veliki Britaniji, Italiji in na Nizozemskem, doma pa je sodelovala pri izobraževanju sodnikov, odvetnikov in drugih profilov. V zadnjih letih je znanje nadgradila
še na področju nevrolingvističnega programiranja.
2
Kociper, M.: Po čem prepoznam dobrega mediatorja, Odvetnik, št. 1 (74) – pomlad 2016, str. 30.
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Neupoštevanje dejanskih interesov
strank in iskanje zgolj »pravne«
rešitve

– Če bi se situacija še enkrat ponovila, ali bi ravnali
enako?
– Kaj najbolj zamerite nasprotni strani?

Slabo aktivno poslušanje in prevelika usmerjenost mediatorja v rešitev, ki se zdi njemu najustreznejša, sta
dva od najpogostejših vzrokov neuspešne mediacije.
Na tem mestu opozarjam tako na neupoštevanje dejanskih interesov strank kot tudi na osredotočanje zgolj
na pravno rešitev, kar sta lahko v praksi dve povsem
različni situaciji.

Ta vprašanja na zgornji nevrološki ravni mediatorju
omogočijo tudi boljši vpogled v vrednote in prioritete stranke.

Včasih me namreč po koncu »opazovanja« mediatorji
vprašajo, kako je mogoče, da ni prišlo do poravnave, in
to kljub temu, da so naredili »vse tako, kot je prav«.
Seveda obstajajo mnogi razlogi za to, da se posamezna
mediacija ne zaključi uspešno, tudi taki, na katere še
tako izkušen mediator ne more vplivati. A neupoštevanje dejanskih interesov strank ali pa iskanje zgolj pravno ustrezne rešitve sta gotovo dva izmed njih.
Pri takem ravnanju je mediator običajno povsem v dobri veri in prepričan, da dela najbolje za stranke. Pri tem
pa spregleda, da njegova »rešitev« ni identična željam
stranke in temu, kar je znotraj polja možnega dogovora. V svoji osredotočenosti in usmerjenosti v neki cilj
mediator velikokrat povsem nehote spregleda posamezne stavke, izjave ali odzive, ki nakazujejo, da stranka
razmišlja drugače. Psihologija na splošno opozarja (in
s primeri dokazuje), da ljudje ob usmerjenosti v neki
cilj velikokrat nezavedno odklanjamo in spregledamo
vse, kar ne spada v našo »sliko«.
Seveda mora biti vsaka rešitev v mediaciji tudi pravno
ustrezna, a nemalokrat je polje dogovora strank v mediaciji širše in pravna rešitev zajame zgolj formalno
ureditev dela celotnega dogovora. Neizvršljivi dogovori o opravičilih, prihodnjem vzdržanju od ravnanj, revizijah dogovorov čez nekaj let in želenih načinih vedenja so lahko za stranke velikokrat enako pomembni deli sporazuma.

Premalo »pravih« vprašanj
Večini mediatorjev nikakor ni mogoče očitati, da ne
postavljajo dovolj vprašanj, več raznolikosti pa pogrešam pri vrsti vprašanj. Vsekakor je treba najprej raziskati, kaj se je zgodilo, zakaj in kako – to običajno ni
problem. Ta vprašanja sicer lahko razjasnijo nejasnosti
in nasprotni strani osvetlijo razloge za neko vedenje,
težko pa vodijo k psihološkim premikom.
Nasploh je za klasično vprašanje »zakaj« značilno, da
bolj kot k razumevanju vedenja vodi k dodatnemu zagovarjanju in utemeljevanju narejenega. Še osebe, ki
si same pri sebi niso najbolj na jasnem, kakšni so razlogi njihovih (na primer neracionalnih) ravnanj, se
bodo v tem primeru sebi v zagovor potrudile artikulirati neko racionalno in prepričljivo razlago. Do pomembnih odgovorov tako lažje pridemo, če stranko
nagovorimo na nekoliko drugačen način, na primer:
– Kaj vas je privedlo k takemu ravnanju/odločitvi?
– Kakšni so bili vaši glavni pomisleki/skrbi ob tem?
– Katere osebe so vplivale na vašo odločitev in kako?
– Kaj je za vas v tej zvezi najbolj pomembno? In kaj
najmanj?
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Neupoštevanje močnih čustev
Močna (negativna) čustva so prisotna v vseh vrstah
sporov, tudi v gospodarskih. Mediatorji vemo, da se
tudi v gospodarskih mediacijah kaže cela paleta močnih čustev, kot so na primer jeza, zamera, strah in celo
sovraštvo. Od vrste spora in od tipa človeka pa je odvisno, kako ta čustva izraža.
Pri opazovanju mediatorjev, zlasti tistih, ki so bili nekdaj sodniki, pogosto opažam, da se izražanju čustev in
pogovoru o čustvih izogibajo, včasih se tega celo bojijo.
Po drugi strani pa je pri mediatorjih iz vrst psihologov
nemalokrat mogoče opaziti veliko toleranco do izražanja čustev. Ne glede na to, kaj je mediator po izobrazbi in kakšna je njegova osebnost, lahko močna čustva
zelo ovirajo potek mediacije, zato je nujno, da se mediator na močna čustva ustrezno odzove. Negativna čustva
namreč preusmerjajo pozornost od vsebine, onemogočajo konstruktivnost in kreativnost, spodbujajo tekmovalen način razmišljanja ter delajo udeležence ranljive.
Mediator mora:
– močna čustva pravočasno prepoznati in se jih ne
sme ustrašiti,
– poskuša naj ugotoviti, kaj jih generira,
– izpostavi naj, da so prisotna in da jih je treba izražati
na primeren način,
– ustrezno jih mora validirati (potrditi) in nato pozornost preusmeriti na dejstva (ločevati ljudi od
dejanj).
Če se mediator ne odzove ustrezno, se mu lahko zgodi, da bodo prisotna negativna čustva bistveno ovirala napredek in možen dogovor.

Neupoštevanje zakonitosti ločenih
srečanj
Možnost ločenih srečanj, na katerih se mediator ločeno in zaupno pogovarja s strankami, je ena od ključnih prednosti mediacije glede na dvostranska pogajanja. Odločitev o tem, kdaj so potrebna ločena srečanja ter o čem se pogovarjati na skupnem srečanju in o
čem na ločenem srečanju, je zelo pomemben del mediatorjeve strategije.
Napaka, ki jo najpogosteje opazim, je, da se mediator za ločena srečanja odloči v prezgodnji fazi postopka. Velik del faze raziskovanja tako poteka na ločenem
srečanju, kar drugi stranki onemogoča globlji vpogled
v način delovanja in razmišljanja prve stranke. To hkrati onemogoča medsebojno razumevanje, ki je ključno
za nadaljnje približevanje.
Sama se trudim na skupnem srečanju vztrajati čim dlje
in s tem dati strankam možnost, da skupaj raziskujeta
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ne zgolj dejansko stanje, ampak tudi svoje interese.
Šele ko začutim, da so dejansko stanje in interesi dovolj raziskani, se odločim za ločeno srečanje, na katerem zlasti preverim, ali morda obstaja še kaj, česar
mi stranka ni želela povedati, ko smo bili vsi skupaj.
Na ločenem srečanju z bolj poglobljenimi in interesnimi vprašanji preverim tudi strankine motive in interese, zlasti pa meje polja možnega dogovora. Ko na
koncu srečanja preverim, kaj stranka želi, da ostane zaupno, na enak način (in v približno enakem trajanju)
izvedem tudi ločeno srečanje z drugo stranjo. Na skupnem srečanju se vedno poskušam izogniti temu, da bi
stranka izgovorila naslednji povedi: »Pod toliko in toliko ne gremo.« in »Naša zadnja ponudbe je ...«. Od
take izjave je namreč v nadaljevanju težko odstopiti.
Meje dogovora preverim na ločenem srečanju, kar mi
omogoča, da sem v nadaljevanju kot mediatorka tista,
ki ugotovi, kakšno je polje možnega dogovora in kaj
je za posamezno stran ključno. Temu ustrezno prilagodim tudi prenašanje ponudb.
Mediatorjem se včasih zgodi, da pozabijo na »zlato
pravilo ločenih srečanj« − tj. nikoli ne izreči pred eno
stranko nečesa, česar ne bi mogel reči tudi v prisotnosti druge stranke. Ne le da se lahko zgodi, da druga
stranka stoji tik pred vrati in posluša, še večji problem
je, da prva stranka običajno ne bo imela večjih pomislekov z velikim veseljem drugi strani sporočiti, kaj je
o njej povedal (negativno) mediator. To pa seveda lahko vodi v izgubo zaupanja in nevtralnosti ter v negativen zaključek mediacije.

Premalo testiranja realnosti
Testiranje realnosti je ena zahtevnejših mediacijskih
tehnik, ki je nujna takrat (in to je seveda precej pogosto), ko je posamezna stran močno prepričana v svoj
prav in zato ni pripravljena popuščati. Takrat je ključno,
da mediator na ustrezen način stranki pomaga, da pogleda »zunaj svojih okvirjev« in uvidi tudi druge (morda
za njo neugodne) vidike zadeve. Testiramo namreč realnost pričakovanj strank v konkretni zadevi, in sicer glede možnosti uspeha, časa reševanja zadeve, stroškov itd.
Mediatorji se na osnovnem in nadaljevalnih izobraževanjih učijo številnih prijemov in celo konkretnih
vprašanj, ki naj bi jim pomagali pri testiranju realnosti,
a žal v praksi nanje mnogokrat pozabijo in se zatečejo
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v prigovarjanje o smiselnosti poravnave. Povsem enak
učinek je brez siljenja mogoče doseči z ustreznimi
vprašanji (na ločenih srečanjih), ki dajo stranki misliti.
Hkrati je treba stranki omogočiti, da »ohrani obraz«
pred drugo stranko. Nemalokrat je prav to, da mediator stranki pomaga kljub njenemu popuščanju ohraniti svoj »obraz« in osebno dostojanstvo, ena njegovih najpomembnejših nalog. Če ravnamo nasprotno in
stranko s prikazovanjem njenih šibkih točk ali nekonsistentnosti celo ponižamo in stisnemo v kot, je mediacija skoraj po pravilu obsojena na neuspeh.

Ne dovolj natančno dogovorjena
vsebina dogovora
Vsakemu mediatorju se rado zgodi, da v trenutku, ko
stvari kažejo dobro in se stranki nagibata k poravnavi,
začne hiteti in »loviti priložnost za dogovor«. Zlato
pravilo »bolje drži ga, nego lovi ga« gotovo velja tudi
v mediaciji, a nemalokrat se mediatorju zgodi, da v veliki vnemi že začne s sestavljanjem dogovora, potem
pa ugotovi, da nekatere zadeve še niso dogovorjene.
Priznati moram, da tudi sama kot del mediacijske taktike kakšno malenkost pustim za konec in jo nato kar
mimogrede uredimo med pisanjem dogovora. A vedno
obstaja možnost, da ima nekaj, kar jaz dojemam kot
malenkost, za eno stranko (ali celo obe) velik, včasih
celo simboličen pomen. Pogosto zadnjemu trenutku
tudi ni mogoče prepustiti dogovora o delitvi stroškov
ali pa na primer pohištva. V takih primerih lahko zaplet ob koncu mediacije celo ogrozi celotno mediacijo.
Veliko bolje je, da strankam pred pripravo osnutka dogovora na primeren način ponovimo, glede katerih
vprašanj nam je že uspelo doseči dogovor ter da obstaja še nekaj »malenkosti«, o katerih se je treba še dogovoriti. Zahvalimo se jim za korektno sodelovanje, ki
vodi do tega, da bomo kmalu lahko sklenili dogovor. In
če vnovič pride do zaostrovanja in vračanja nazaj v postopku, je bolje, da se to zgodi znotraj strukture postopka, kot pa pozneje, ko mediator že piše sporazum. Tudi
če stranka ugotovi, da rabi čas za premislek ali pogovor
s kom od svojih najbližjih, je mnogo bolje, da podpis
poravnave preložimo na naslednje srečanje, kot pa da
stranke v časovni stiski priganjamo k podpisu. Nemalokrat se zgodi, da je prav to razlog, da tik pred (uspešnim)
koncem pride do zaostritve in zaključka mediacije.

Postanite naročnik
Pravne prakse
in bodite zmeraj
pravočasno
obveščeni!
IUS SOFTWARE, d. o. o., telefon: 01 30 91 821, faks: 01 30 91 815, e-pošta: narocnine@gvzalozba.si
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dr. med., specializantka psihiatrije

prim. Andrej Žmitek
dr. med., specialist psihiatrije

Pravica do zdravljenja ali potreba po
zdravljenju – pogled zdravnika
Odvetnica v Kranju mag. Barbara Nastran v svojem članku1 razmišlja o vlogi odvetnika v postopku
sprejema pacienta v psihiatrično bolnišnico brez njegove privolitve v nujnih primerih (Zakon o duševnem zdravju – ZDZdr, 53. do 68. člen).2 Kot osrednje vprašanje izpostavi razmerje med pravico do
zdravljenja in potrebo po zdravljenju. Postopek sprejema v bolnišnico primerja s pripornim kazenskim
postopkom. Izrazi svoje prepričanje, da medicinska dokumentacija ni dokaz v postopku. Poudari pomen zaupnega razmerja med odvetnikom in pacientom in kot neprimerno označi pasivnost odvetnika
v postopku sprejema brez privolitve.
Pri neprostovoljnem sprejemu pacienta v psihiatrično bolnišnico se srečata dve zelo različni stroki
– medicinska in pravna. Prva se ukvarja s prepoznavanjem bolezni in ocenjevanjem stopnje njene
izraženosti, druga presoja upravičenost odvzema svobode. Zato želiva predstaviti svoja (zdravniška)
stališča glede izpostavljenih dilem. Ta se nama zdijo tudi praktično pomembna, saj tako v medicini kot
v pravu človekova stališča določajo njegovo vedenje in vplivajo na njegove odločitve.

Pravica ali potreba po zdravljenju
Mag. Nastranova postavlja pravico do zdravljenja nasproti potrebi po zdravljenju in se sprašuje, katera
ima v dani situaciji (sprejem pacienta v psihiatrično
bolnišnico brez njegove privolitve) prednost. Navaja, da je pravica do zdravljenja vezana na osebo (pacienta), potreba po zdravljenju pa na družbo. Zdravnik seveda razmišlja zelo drugače. Potreba po zdrav
ljenju je pač posledica bolezenskega stanja; bolnik
zaradi simptomov bolezni potrebuje zdravljenje, pa
naj se te potrebe zaveda ali ne. Zdravljenje potrebuje
tako bolnik s srčnim infarktom, ki trpi zaradi tiščeče
bolečine v prsih in se boji za svoje življenje, kot poškodovanec v prometni nesreči, ki se zaradi pretresa možganov ne zaveda resnosti svojega stanja in se
ne strinja s prevozom v bolnišnico, a bo umrl, če ne
bo dobil zdravniške pomoči. Pravica do zdravljenja
je v zdravnikovih očeh manj pomembna, saj načelno ni zdravnik tisti, ki bi to pravico komurkoli odrekel. V nenujnih stanjih je ta pravica povezana s plačilom zdravljenja oziroma z veljavnostjo zdravstvenega zavarovanja.
Tudi če sprejmemo stališče, da je potreba po zdravljenju vezana na družbo, se postavi vprašanje, ali sta si interes družbe in interes pacienta res v nasprotju. Lahko si seveda zamislimo situacijo, ko pacient s svojim
bolezensko pogojenim vedenjem ogroža svojo okolico, hkrati pa se ne želi zdraviti. Zakaj se ne želi zdraviti? Z vidika zdravnika je osnovni razlog v pomanjk
ljivem uvidu, ki je v primeru duševne bolezni seveda
bolezenski simptom. Tako kot poškodovanec v prometni nesreči tudi pacient pri na primer akutnem poslabšanju shizofrenije ne zmore sprevideti, da nujno
1
2
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potrebuje zdravljenje. In če se torej slednji ne bo zdravil, ali bo oškodovana družba? Veliko bolj bo oškodovan bolnik sam. Raziskave kažejo, da so posledice nezdravljene shizofrenije (ta bolezen je najpogostejši razlog za sprejem v psihiatrično bolnišnico brez privolitve) pogubne predvsem za paciente. Njihova kakovost
življenja je bistveno nižja, pogosteje zlorabljajo alkohol oziroma droge, socialno so marginalizirani, pogosteje so sami žrtve nasilnih dejanj. Stopnja samomorilne ogroženosti je približno stokrat višja od stopnje nevarnosti uboja. V okoljih z višjim pragom občutljivosti za neprostovoljno hospitalizacijo ugotavljajo pojav
transinstitucionalizacije: v Združenih državah Amerike je institucija z največjim številom duševno bolnih
Los Angeles County Jail.
Zato je v sodobni civilizaciji država prevzela skrb za
hudo bolne paciente z duševnimi motnjami in predvidela postopke, ki omogočajo zdravljenje. Osnovni
namen ni zaščita družbe, ampak pacientov. Če pacient zagreši kaznivo dejanje zaradi svoje duševne bolezni, v načelu ni obravnavan po ZDZdr, ampak po
drugih predpisih.
Seveda drži, da je pacientova potreba po zdravljenju
(izraz tokrat uporabljava v medicinskem pomenu) lahko v nasprotju s pacientovo pravico do svobode. Tudi
medicinska etika priznava to nasprotje, ki pa nikakor
ni edino. Poznamo štiri osnovna etična načela: beneficienca (delati dobro), nonmaleficienca (ne škodovati), upoštevanje bolnikove avtonomije in pravičnost.
Če moramo bolnika hospitalizirati brez njegove privolitve, da mu rešimo življenje (beneficienca), s tem
nujno kršimo načelo avtonomije. In če bolniku predpišemo katerokoli zdravilo, se težko povsem izognemo

Nastran, B.: Pravica do zdravljenja ali potreba po zdravljenju, Odvetnik, št. 5 (73) – zima 2015, str. 28.
Ur. l. RS, št. 77/08.
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stranskim učinkom (ter s tem kršimo načelo nonmaleficience). Zdravnik se mora tako praktično pri vsakem pacientu odločati »posebej in z veliko mero občutka«, kot pravi mag. Nastranova, in ne le pri sprejemih brez privolitve.

Primerjava sprejema brez privolitve
s pripornim postopkom
Mag. Nastranova sprejem na oddelek pod posebnim
nadzorom psihiatrične bolnišnice brez privolitve primerja s pripornim kazenskim postopkom: »[...] obema osebama [osumljenec v kazenskem postopku in pacient, obravnavan po ZDZdr, op. piscev] je zaradi skorajda istovrstnih ravnanj (imajo znake kaznivosti) odvzeta prostost«. S to trditvijo se nikakor ne moreva
strinjati. Res je v obeh primerih osebi odvzeta prostost,
vendar pa ravnanje pacienta, zaradi katerega mu je bila
odvzeta prostost, pogosto nima znakov kaznivosti.
ZDZdr v 39. členu namreč opredeljuje, da je zdravljenje osebe na oddelku pod posebnim nadzorom brez
njene privolitve dopustno, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:
– če ogroža svoje življenje ali življenje drugih ali če
huje ogroža svoje zdravje ali zdravje drugih ali povzroča hudo premoženjsko škodo sebi ali drugim,
– če je ogrožanje iz prejšnje alineje posledica duševne motnje, zaradi katere ima oseba hudo moteno
presojo realnosti in sposobnost obvladovati svoje
ravnanje, in
– če vzrokov in ogrožanja iz prve in druge alineje tega
odstavka ni mogoče odvrniti z drugimi oblikami
pomoči (z zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici
zunaj oddelka pod posebnim nadzorom, z ambulantnim zdravljenjem ali z nadzorovano obravnavo).
Zakon torej povsem izenači pacientovo ogrožanje
drugih ljudi ali njihovega premoženja in ogrožanje
lastne osebe ali lastnega premoženja, slednje pa v načelu ni kaznivo. Če osnovni namen ZDZdr ne bi bil
zaščita pacientov, ga sploh ne bi potrebovali. Kršitve zakonov zaradi duševne bolezni namreč pokrivajo druge zakonske določbe, na primer 70.a člen Kazenskega zakonika z naslovom Obvezno psihiatrično
zdravljenje in varstvo v zdravstvenem zavodu. Navajava primer pacienta, ki si je napravil hudo škodo z dejanjem, ki ni kaznivo in ga družba tudi sicer ne graja:
v maničnem stanju je najel posojilo v znesku 20.000
evrov in ves denar zapravil v enem mesecu (drugim
je kupoval darila, prirejal zabave ipd.). Ko se je manično stanje umirilo, je ugotovil, da je denar v celoti
izpuhtel, ne da bi imel sam od njega kakšno korist.
Ob svoji skromni plači je nato posojilo s težavo vračal kar precej let.
Trdiva, da so – četudi zagrešijo kazniva dejanja – pravzaprav vedno oškodovani pacienti sami. Njihova kazniva dejanja so praviloma zelo drugačne narave kot
kazniva dejanja zdravih oseb, ki so pogosto povezana
s premislekom in narejena iz koristoljubja. Tvegava sicer kritiko bralcev, saj nisva doma na področju penologije, a sva prepričana, da ima neprostovoljno zdrav
ljenje pacienta z duševno motnjo povsem drugo vlogo kot zapor pri zdravi osebi.
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Verodostojnost medicinske
dokumentacije
Po presoji mag. Nastranove medicinska dokumentacija
sploh ne more biti dokaz v sodnem postopku. Zapisi
v dokumentaciji bi lahko bili le navedbe o obravnavani
osebi in njenih ravnanjih, ki bi jih bilo nujno treba preveriti z drugimi dokazi. Vsako osebo, ki je podala določeno navedbo, bi bilo torej treba v postopku zaslišati.
Kot zdravnika seveda nimava pravnega znanja in tega
stališča ne moreva komentirati. Nobenega dvoma pa
ni, da medicinska dokumentacija predstavlja predvsem strokovno komunikacijo med zdravniki. Ker laboratorijske in slikovne preiskovalne metode v psihiatrični diagnostiki za zdaj nimajo pomembne teže, je
zlasti v bolj zapletenih primerih zelo pomembno longitudinalno spremljanje pacienta. Če se temu odrečemo, močno povečamo možnost diagnostičnih napak.
Sodni izvedenec – psihiater ima na razpolago izrazito
omejen čas za presojo in ne tako redko se zgodi, da –
ker ne upošteva dovolj medicinske dokumentacije –
napravi diagnostično napako, kar se pozneje nedvomno ugotovi in ima slabe posledice. Medicinska dokumentacija je torej za delo sodnih izvedencev − psihiatrov zelo pomembna, kar se kaže tudi v dejstvu, da
zanjo praviloma zaprosijo, če z njo še ne razpolagajo (v
kazenskih zadevah itd.). Ni nama dostopna informacija, ali v takih primerih sodišče zasliši vse, ki so podali posamezne navedbe.
Nikakor ne nasprotujeva dodatnim zaslišanjem pred
sodno-zdravniško komisijo. Bolnišnični zdravniki taka
zaslišanja pogosto tudi sami predlagamo, saj se zavedamo, da ima neposredna komunikacija pomembne
prednosti. Sklepava pa, da bi radikalna zahteva po zaslišanju vsake osebe, ki je podala posamezno navedbo,
privedla do neupoštevanja delov dokumentacije, kadar zaslišanje ne bi bilo izvedljivo, in s tem pomembno zmanjšala možnost korektne diagnostične ocene.

Pomen zaupnega razmerja med
odvetnikom in pacientom (pa tudi
med sodnim izvedencem − psihiatrom
in pacientom)
V omenjenem postopku je pacientu po uradni dolžnosti dodeljen odvetnik, ki zastopa njegove pravice.
Spodbudno je razmišljanje, da bi pred začetkom postopka odvetnik s pacientom govoril na samem, saj bi
s tem vzpostavil oziroma utrdil zaupno razmerje med
njima. Prav tako pa je pomembno, da tudi sodni izvedenec − psihiater s pacientom vzpostavi zaupno razmerje. V pogovoru med pacientom in psihiatrom sta
zelo pomembna njun odnos in pacientov občutek varnosti. Sodni izvedenec − psihiater bo na ta način veliko bolje ocenil psihično stanje pacienta in bolj argumentirano potrdil oziroma zavrnil mnenje sprejemnega psihiatra. Psihiatrična diagnostika je namreč še vedno izrazito klinične narave, najbolj pomembne podatke dobimo iz dobre avtoanamneze in kliničnega statusa. Glede na naše izkušnje je dejansko mogoče, da
sodni izvedenec − psihiater svoje delo opravi neustrezno (kar seveda velja za vse strokovnjake v postopku). V tem primeru pa se nama zdi vpletanje odvetnika
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v izvedenčevo delo manj primerno, saj utegne biti pri
tem zaradi različnosti njunih strok meja korektnosti
zelo tanka. Primernejša bi bila zamenjava izvedenca.
To smo tudi sami že predlagali, a žal brez uspeha.

ogroža sebe ali druge in ga ne hospitalizirajo, bo imel
prej ali slej hude težave.

Mag. Nastranova omenja tudi sedežni red zasedanja sodno-zdravniške komisije in kot neustrezno
izpostavlja prakso, da pridržana oseba sedi ob sodnem izvedencu − psihiatru, ne pa ob svojem odvetniku. Pri tem želiva poudariti, da je izvedenčeva
komunikacija s pacientom – po naravi stvari – praviloma veliko obsežnejša od odvetnikove. Poleg tega
mora tudi psihiater − sodni izvedenec s pacientom
vzpostaviti zaupno razmerje. Če bi sedel vstran od
njega, bi bil v tem gotovo manj uspešen. Končno je
treba poudariti, da sodni izvedenec in odvetnik pogosto zavzameta enako stališče, torej pomagati pacientu, da pride do nujno potrebnega zdravljenja. Tu po
najinem mnenju lahko najdemo pojasnilo za odvetnikovo pasivnost, ki jo problematizira mag. Nastranova.
Odvetniki so razumni ljudje in se zavedajo paradoksalnosti svoje vloge v postopku sprejema brez privolitve pacienta. Nedvomno bi marsikdaj lahko izpodbili trditev bolnišnice, da je hospitalizacija res nujna. Če ne drugače, bi našli kako napako v postopku; končno bolnišnice na komisiji ne zastopa pravni
strokovnjak in torej na tej ravni ne more biti konkurenčna. Vendar pa odvetniki vedo, da bi s tem svoji
stranki v resnici napravili škodo. Ker pa so – po naravi stvari – na strani svoje stranke, se v njeno korist
odločijo za pasivnost. Morda se bo komu zdela primerjava banalna, pa vendarle: če nekdo poneveri večjo vsoto denarja in ni obsojen, od tega nima nobene
škode, ampak obratno. Če bolnik z duševno motnjo

Trdiva, da je potreba po zdravljenju brez privolitve na
oddelku pod posebnim nadzorom psihiatrične bolnišnice večinoma vezana na dobrobit pacienta. Primerjava takega sprejema s pripornim postopkom zato ni
najbolj primerna. Aktivnejša vloga odvetnika v okviru
sodno-zdravniške komisije bi v vsebinskem smislu škodila njegovi stranki. Sprememba v tem smislu bi povišala prag občutljivosti za neprostovoljne hospitalizacije, kar pa bi – tudi glede na izkušnje iz tujine – za paciente imelo slabe posledice (transinstitucionalizacija
v penalni sistem, brezdomstvo ipd.).

Sklep

Vzpostavitev zaupnega odnosa med odvetnikom in pacientom je gotovo na mestu, ne kaže pa spregledati, da
je vsaj enako pomemben zaupen odnos, ki ga s pacientom vzpostavi sodni izvedenec – psihiater. Tudi s stališča zdravnika je vloga sodno-zdravniške komisije v postopku hospitalizacije pacienta brez njegove privolitve
zelo pomembna; pacientu namreč zagotovi drugo mnenje. S tem se v načelu zmanjša možnost diagnostične
napake (ne vedno, saj jo lahko napravi tudi izvedenec)
in nekateri pacienti zato lažje sprejmejo zdravljenje.
Vsi strokovnjaki, udeleženi v presoji upravičenosti
hospitalizacije brez privolitve pacienta, pa naj bi
se zavedali, da je namen zdravljenja v prvi vrsti
pacientova korist.

dr. Karlo Primožič
odvetnik v Gorici (Italija)

Umor v prometni nezgodi
Namen tega članka je zgolj na kratko predstaviti nove predpise v Italiji na področju varnosti cestnega prometa in kaznivih dejanj s tega področja. V zadnjih dveh letih je na pobudo Renzijeve vlade
italijanski parlament izglasoval več novih in noveliral že veljavne zakone – celo predpise ustavnega
ranga.
Spremenila se je celo italijanska Ustava, po novem na- razpisan. Za sprejem ustavnih sprememb pa zadostumreč zakonodajna oblast in druge pomembne funkci- je večina glasov.
je (imenovanje vlade, potrditev letne bilance itd.) pripadajo izključno poslanski zbornici, in ne več senatu. V tej zakonodajni mrzlici je bil 23. marca 2016
Senat po novem sestavlja zgolj sto senatorjev (in ne izglasovan tudi Zakon št. 41 z naslovom Uvedveč tristo), od katerih jih 95 imenujejo deželni zbori, ba kaznivega dejanja umora v cestnem prometu
pet pa predsednik republike. Pristojnosti senata, ki ne in kaznivega dejanja telesne poškodbe ter sprepredstavlja več drugega doma parlamenta, so po no- memb Odlokov o cestnem prometu z dne 30.
vem zelo omejene. O spremembah Ustave bodo ita- aprila 1992, št. 285, in z dne 28. avgusta 2000,
lijanski državljani odločali na referendumu, ki je že št. 274.1
1

Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
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Novela Kazenskega zakona
Med členi, ki jih je zakonodajalec na novo uvedel v Kazenski zakon, se bom omejil zgolj na najbolj bistvene:

pod vplivom prepovedanih drog. Prav tako so predvidene višje kazni v primeru obstoja obteževalnih okoliščin, navedenih v členu 589-bis, ali v primeru pobega voznika s kraja nezgode (člen 590-ter).

1. Člen 589-bis: Umor v cestnem prometu2

Novela Zakona o cestnem prometu

Kdor s kršitvijo predpisov o varnosti cestnega prometa
iz malomarnosti povzroči smrt ene ali več oseb, se kaznuje z zaporom od dveh do sedmih let. Če je oseba
povzročila smrt pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog se kazen poveča od osem do dvanajst let, višina pa je odvisna od količine alkohola na kilogram krvi.

Zaradi uvedbe že omenjenih kaznivih dejanj in obteževalnih okoliščin v Kazenski zakon Zakon št. 41 (izglasovan je bil 23. marca 2016) v uvodu predvideva tudi spremembo Zakona o cestnem prometu (Odlok z dne 30. aprila 1992, št. 285).

Storilec se kaznuje z zaporom od pet do deset let, če
je v naselju3 hitrost dvakrat presegla dovoljeno ali če
je presegla 70 km/h ali če je zunaj naselja za 50 km/h
presegla dovoljeno.
Z enako kaznijo se kaznuje voznik zaradi vožnje čez
rdečo luč ali v napačni smeri, obračanja v križišču,
ovinku ali na cestni vzboklini, med prehitevanjem čez
neprekinjeno črto ali čez prehod za pešce.
V vseh navedenih primerih se kazen, če je storilec povzročil smrt več oseb, poveča do trikrat, v nobenem primeru pa kazen zapora ne more presegati osemnajst let.
Kazni se v vseh primerih znižajo do polovice, če je žrtev sokriva za nezgodo.
2. Člen 589-ter: Pobeg voznika v primeru
povzročitve smrti v prometni nezgodi4

Če voznik povzroči smrt v okoliščinah iz že navedenega člena 589-bis in pobegne s kraja nesreče, se kazen poviša od ene do treh tretjin in ne sme biti nižja od pet let.
3. Člen 590-bis: Hude in zelo hude telesne
poškodbe v prometni nezgodi5

Če zaradi kršitve varnosti cestnega prometa iz malomarnosti nastanejo le telesne poškodbe, je za hude poškodbe predvidena zaporna kazen v višini od treh mesecev do enega leta, za zelo hude pa od enega do treh
let. Tudi v teh primerih se dejanje šteje za delikt, če
je bilo storjeno v okoliščinah, navedenih v členu 589bis. Kazen se poveča na tri do pet let oziroma na štiri
do sedem let, če je voznik vozil v vinjenem stanju ali
2
3
4
5

ODVETNIK st 76-okey_.indd 38

Odvetnik 76 / poletje 2016

Tako člen 222 predvideva odvzem vozniškega
dovoljenja vozniku, ki je bil obsojen zaradi povzročitve smrti ali hudih telesnih poškodb. Dovoljenje se lahko znova pridobi, ko poteče od pet do dvajset let ali celo do trideset let, odvisno od teže dejanja.
Za tuje voznike pa določa prepoved vožnje na
ozemlju Italije za enako obdobje, kot je predvideno za domače voznike.
Naj še opozorim, da člen 186 Zakonika o cestnem
prometu (ki ni bil spremenjen) za voznike pod vplivom alkohola ali mamil, če ni šlo za kršitve drugih
predpisov, predvideva naslednje ukrepe:
− za koncentracijo alkohola v krvi od 0,5 do 0,8 promila začasno prepoved vožnje za čas od treh do
šestih mesecev in denarno sankcijo v višini od 531
do 2.125 evrov,
− za koncentracijo alkohola v krvi od 0,8 do 1,5 promila začasno prepoved vožnje za čas od šest mesecev do enega leta ter denarno sankcijo od 800 do
3.200 evrov in zapor do šest mesecev;
− za koncentracijo nad 1,5 promila alkohola v krvi
začasno prepoved vožnje za čas od enega do dveh
let, obvezni odvzem vozila, denarno kazen od
1.500 do 6.000 evrov in zapor v trajanju od šest
mesecev do enega leta.
Del pravne stroke nasprotuje zlasti uvedbi pojma
»umor« v cestnem prometu (ki sicer označuje
naklepno dejanje) ter visokim zapornim kaznim,
ki lahko dosežejo celo osemnajst let. Številni kritiki
zakona menijo, da so nekateri predpisi prestrogi
in nelogični ter da bo zato verjetno marsikateri od
navedenih predpisov končal na Ustavnem sodišču.   

Art. 589-bis – (Omicidio stradale).
Centro urbano.
Art. 589-ter – (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).
Art. 590-bis – (Lesioni personali stradali gravi o gravissime).
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Tiste, ki verjamejo v teorijo zarot,
noben argument ne more prepričati
Hinko Jenull,
vrhovni državni tožilec na Vrhovnem državnem tožilstvu RS
Vrhovni državni tožilec Hinko Jenull je diplomiral leta 1976 na Pravni fakulteti v Ljubljani, poklicno pot
je začel kot preiskovalni sodnik na Temeljnem sodišču v Ljubljani, nadaljeval pa najprej kot sekretar
Vrhovnega sodišča (S)RS in nato kot vodja Enote Temeljnega sodišča v Ljubljani. Po osamosvojitvi Slovenije se je za deset let pridružil odvetnikom in bil tudi podpredsednik Odvetniške zbornice Slovenije,
in sicer v času, ko ji je predsedoval Boris Grossman. Je idejni oče Odvetniške šole – zdaj Odvetniške
akademije OZS.
Iz odvetništva je šel na Ministrstvo za pravosodje, kjer je bil državni sekretar pri ministru mag. Ivu
Bizjaku, od leta 2003 pa je vrhovni državni tožilec, zdaj tudi vodja kazenskega oddelka.
Je odličen in zelo produktiven pravni publicist, veliko objavlja v vseh pravnih revijah, tudi Odvetniku,
kjer je od prve številke naprej član uredniškega odbora. Poleg dela v praksi precej sodeluje v zakonodajnih projektih, pri izobraževanju (predaval je na odvetniških šolah, na odvetniških dnevih, na
dnevih slovenskih pravnikov itd.) in pri pravniških društvenih dejavnostih.
Hinko Jenull je vrhunski kazenski pravnik, ki je odkrito spregovoril o problemih kazenskega prava
v Sloveniji.
V Odvetniku, št. 1 (64) – marec 2014 ste v uvodni- Začetni tožilski uspehi v posameznih odmevnih zadeku Čas tožilcev zapisali, da je na kazenskopravnem vah so res ustvarili pričakovanja, da vrsti obsojenih ne
področju nastopil tožilski čas. Ali ta čas še traja?
bo konca, po drugi strani pa tudi obdolženci in odveDržavno tožilstvo kot imunski sistem družbe mora de- tniki niso počivali. S pomembnostjo zadev se je kakolovati zoper kriminal v vseh njegovih oblikah, povsod vost obrambe dvignila na najvišjo raven, zaostrila se
in proti vsakomur. V tem smislu tožilski čas teče, od- je dokazna presoja in procesna natančnost. Tožilskega
kar vodimo postopke tudi proti posameznikom, ki so časa pa to ne more ustaviti. Nasprotno, v razmerah, ki
bili pred manj kot desetletjem nedotakljivi. Nekate- dnevno producirajo kriminal na vseh področjih, je pori se še zagovarjajo ali se bodo, drugi so že v zapo- zivov k ukrepanju državnega tožilstva še preveč. Zato
ru ali pridejo tja … Da ne bomo vedno uspešni, zla- se odpira drugo vprašanje: kako organu pregona zasti v zahtevnih gospodarskih
gotoviti, da bo lahko učinkoin korupcijskih zadevah, pa
vito opravljal svojo temeljno
Družba, v kateri bosta krimina- nalogo?
je tudi pričakovano.
Dejstvo, da je razmerje med listična policija in državno tožilstvo
obsodilnimi in oprostilnimi
Statistični podatki kažejo,
sodbami v nekaterih »ve- temeljna organa, ki odpravljata težave da v veliki večini primerov
likih zadevah« v zadnjem in zagotavljata red na vseh podro- tožilstvo z obtožbo uspe
času zanihalo v prid obdolin doseže obsodbo, kar je
žencem, ne vpliva na to oce- čjih, od zdravniških napak do etičnih sicer normalno v delovano. Še najmanj sme biti ra- zdrsov, družba, v kateri bo kazenska nju sistema v državi, ki se
zlog za popuščanje pritiima za pravno. Kako doskom, za drugačno politiko represija nadomeščala skrbnost, dobro jemate odzive javnosti,
pregona, za znižanje obto- vero in poštenje – nima lepe priho- predvsem pa politike, ko
žnih standardov. V tem sklovsako oprostilno sodbo
dnosti.
pu je še zlasti nevarna teza,
v odmevnejšem primeru
da je oprostilna sodba dokaz
gospodarskega kriminaslabega dela ali celo podlaga odgovornosti tožilca. Pre- la sprejmeta skrajno negativno, kot napako sistegon storilcev kaznivih dejanj, z namenom doseči kriv- ma in neuspešnost, neučinkovitost sodstva? Ali je
dorek in kazensko sankcijo, je obligacija prizadevanja, ustrezno, kar opažamo v zadnjem času, da tožilci
in ne obligacija rezultata. Ko osebo, za katero obsta- take odločitve utemeljujejo kot nesposobnost soja dovolj dokazov, tožilec postavi pred sodišče, konč- dišč, da bi razumela zapletene gospodarsko-ekoni rezultat ni več odvisen zgolj od njegovega dela. Ob- nomske situacije, oziroma kot nerazumevanje zadolženec lahko pobegne ali uspešno zavleče postopek, pletenih gospodarskih sistemov, na primer banpričo zapusti spomin, izvedenec poda drugačno mne- čnega poslovanja?
nje, sodna praksa zaniha, spremeni se zakonski okvir Na splošno danes v naši družbi prevladuje občutek,
… Vse to je seveda treba upoštevati, ko se ocenjujejo da je skoraj vse narobe na vseh področjih, ne le v praznamenja kazenskopravnega časa.
vosodju. Odzivi medijev, politike in javnosti, ki zara-
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di posamične napake, včasih celo naključnega dogodka, celotno stroko obsodijo nesposobnosti, korupcije
ali zarote, se pojavljajo tudi drugje: v zdravstvu, šolstvu, gospodarstvu, bančništvu, socialnih službah, da
ne omenjam politike. V veliki meri je to posledica medijskega senzacionalizma, včasih tudi s kakšnim globljim interesom.
Temu včasih ne zapadejo le tožilci, temveč tudi odvet
niki, z neustreznimi komentarji, da sodišča niso sposobna razumeti zapletenih zadev, ali v hujših oblikah

kaznivega dejanja, pa sodišče, namesto jasne opredelitve, da dejanja, kot je opisano, ne šteje za kaznivo, po standardih, ki jih samo sprejema (in so lahko
sporni − kaj je ali ni zloraba, kaj je ponareditev ipd.),
reče, da ga tožilstvo ni dokazalo, čeprav gre za vrednostno oceno sodišča samega. Na tak način sodišče odgovornost preloži na nekoga drugega – na tožilstvo, češ, vi niste dokazali. Ne, mi (tožilstvo) smo
dokazali vse, tako kot se je zgodilo, vi (sodišče) pa
ste odločili, da to ni kaznivo.

s čustvenimi, osebno obarvanimi, celo žaljivimi komentarji, seveda pa tudi obdolženci s paleto očitkov
o policijsko-tožilskih konstruktih in zarotah.
Pretirano, bombastično, nastopaško govorjenje, ki prihaja iz vrst pravosodja, lahko le dodatno spodbudi vse
druge k prepričanju, da lahko brez vseh zadržkov rečejo vse, kar mislijo, še zlasti v razmerah, ko so meje
svobode govora zabrisane tudi s pravnega, ne le etičnega vidika.
Pomagalo bi že, če bi se udeleženci omejili na razlago
lastnih dejanskih in pravnih pogledov ter ukrepov in
se vzdržali vrednostnega ocenjevanja dela svojih kolegov. Vsakdo nosi odgovornost za lastne odločitve v postopku. Zato kot neprimerna ocenjujem tudi pojasnila sodnikov, ki namesto jasne izjave, da so obdolženca
oprostili, ker so presodili, da ni kriv, navajajo, da »tožilec ni dokazal dejanja«.

Pogosto se začne v takih primerih razglabljati o potrebi po spremembi zakonodaje v smeri poenostavitve postopka ter zmanjšanja standardov in jamstev, ki jih imajo storilci kaznivih dejanj zagotovljene v veljavni zakonodaji. Kako gledate na te trende in pobude?
Postopkov praktično ni več niti mogoče niti treba poenostavljati. Imamo alternativo, kaznovalne naloge, pogajanja in sporazume, odpovedi pravnim sredstvom,
tudi glede obsega zadev, ki so rešene v »polnem obravnavanju«, smo že blizu optimalni ravni. Ne razumem,
zakaj in v čem naj bi bil zgled kazenski postopek, ki
se konča v dveh ali treh dneh. Tudi manj pomembna
odločitev, kot je izrekanje kazenske sankcije, rabi premislek, pritisk časa lahko le poveča možnost zmot in
napak. Hitrost smo razglasili za glavni standard učinkovitosti postopka, vrednostna merila pa zanemarili.
Tipično za družbo, ki pretežno deluje s poenostavljanjem, posploševanjem in populizmi in kjer od vseh
skupnih imenovalcev največ štejeta čas in denar. Kar
naj bi bilo isto.

Foto: Boštjan Vrhovec

40

Ali razlaga »tožilec ni dokazal dejanja« morda pomeni kritiko dela tožilstva?
To je odprto vprašanje v vseh primerih, ko gre za
pravno oceno konkretizacije ali razlage znakov
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Do zdaj se še noben minister za pravosodje ni mo- Po vsem, kar smo v teh krajih, pa tudi širše, že videli,
gel upreti želji, da ne bi poskušal spreminjati ka- se je takemu razvoju treba odločno upreti.
zenske zakonodaje. Sedanji minister za pravosodje
mag. Goran Klemenčič je predstavil pobudo spre- Kazniva dejanja zoper gospodarstvo obsegajo 36
membe člena, ki opredeljuje kaznivo dejanje zlora- kaznivih dejanj, uporabljata pa se zgolj dve – zlobe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti raba položaja in pranje denarja. Ali je po vašem
in ki je najpogosteje uporabljen člen pri gospodar- mnenju tožilstvo dovolj aktivno pri izbiri ali pa ravskih kazenskih zadevah. Razlog naj bi bila težka do- na zgolj po liniji najmanjšega odpora? Ali je tožilkazljivost teh kaznivih dejanj, ker se zahteva moti- stvo dalo kakšno pobudo za spremembo tega čleviran naklep, kar naj bi odpadlo. Hkrati se srečuje- na oziroma spremembo celotne omenjene skupine
mo s prakso sodišč, da izdajo obsodilne sodbe tudi dejanj, da bi se bolj prilagodila novim okoliščinam
v nekaterih primerih, ko škoda gospodarski organi- oziroma novemu gospodarskemu sistemu?
zaciji, v kateri je storilec deloval, sploh ni nastala. Da so se normativni opisi kaznivih dejanj in sodna praAli to ne vodi v podpiranje možnosti pregona vsa- ksa prilagodili spremembam v gospodarskem življenju,
kega gospodarstvenika, ki sprejme neko poslovno je trajalo in še traja … Spomnite se, koliko časa smo
odločitev, pa ta ne prinese pričakovanih rezultatov imeli na tožilstvih težave s presojo, ali neko dejanje
ravnatelja osnovne šole spada pod uradno dolžnost in
(kar se seveda ugotovi šele naknadno)?
Kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri go- javna pooblastila ali spada pod gospodarsko dejavnost;
spodarski dejavnosti je iz subsidiarnega postalo no- te meje še zdaj niso popolnoma zarisane, zato so tosilno gospodarsko kaznivo dejanje. To se je zgodi- žilstva še vedno večkrat v dvomu, katero kvalifikacijo
lo, ker zakonodaja ni sledila značilnostim sodobne- naj uporabijo. Za preoblikovanje omenjenega poglavja
ga tržnega gospodarstva, ni
Kazenskega zakonika so pobilo ustreznih inkriminacij,
bude prišle tudi z naše strani,
zato je bilo splošno kazniprav tako za spremembo kaZato kot neprimerna ocenjujem znivega dejanje zlorabe povo dejanje večkrat edino, ki
je sploh omogočalo pregon. tudi pojasnila sodnikov, ki namesto ja- ložaja. Dr. Petar Novoselec
Poleg tega njegov zakonski
je v članku Zloraba položaokvir nikoli ni bil celovito sne izjave, da so obdolženca oprostili, ja ali pravic kot nosilno kaprenovljen, čeprav je prav- ker so presodili, da ni kriv, navajajo, znivo dejanje zoper gospona teorija že pred leti opodarstvo (Ustreznost klasičzarjala, da je primerjalno- da »tožilec ni dokazal dejanja«.
nega kazenskega prava v popravno zastarel, in so se tuji
gojih tranzicije, Založba Urapraktiki, prav v zvezi z bandni list RS, Ljubljana 2003)
čnim kriminalom, spraševali, kako tožilstvo s takim de- že leta 2003 ugotovil, da to kaznivo dejanje ni ustrejanjem sploh lahko kaj doseže. Zato sem prepričan, da zno koncipirano.
je sprememba nujna, čeprav vemo, da za nazaj ne bo In katera druga kazniva dejanja je sploh mogoče upoimela učinka.
rabiti? Tista, ki jih je opredelil zakonodajalec, drugih
Glede na uveljavljene standarde in načelo business jud žal nimamo. Naj spomnim, da kaznivo dejanje oškogment rule je dejanje zdaj pojmovno zelo odprto, kar dovanja javnih financ (257.a člen KZ-1) poznamo šele
otežuje opisovanje, dokazovanje in odločanje, včasih pet let in glede na to, da člen velja le za pozneje storv prid obtožbi in drugič obrambi, gotovo pa ne v ko- jena dejanja, tudi ni mogel biti veliko v uporabi, čerist predvidljivosti in pravni varnosti.
prav bi lahko bilo drugače.
Ne vidim težav v tem, da bi bil po novem nastanek škode med temeljnimi znaki kaznivega dejanja. Ali sta varstveni vidik kazenskega prava ter zaščiV primerih, ko storilci obvladujejo oškodovano pre- ta pravic in svoboščin posameznika res že relikmoženje in škodo prikrivajo ali zanikajo, pa je ven- ta in odsev nekih prejšnjih časov? Katere vrednodarle še vedno lahko odprto tudi vprašanje prido- te ali pravni standardi naj bi torej to funkcijo nadomestili?
bitve koristi.
Zaščita pravic in svoboščin je odvisna predvsem od
Ali se s takim trendom ne ustvarja lažen občutek, njihove dejanske, materialne vsebine. Posamezniku, ki
da se bodo vse težave, pa ne samo gospodarske, re- nima dostopa do izobrazbe, zaposlitve in spodobnešile s kazenskimi postopki?
ga zaslužka, do lastnega stanovanja, možnosti oblikoRes je! Tako prepričanje prevladuje in se celo krepi. vanja družine, sodelovanja v družbenem dogajanju …
Nezdravo, škodljivo, nedopustno je gledati odgovor- država nima česa varovati. Njegove pravice so votle, so
ne za delovanje pomembnih družbenih sistemov, ko zgolj politična fraza brez življenjskega substrata. Parase v primerih, ki bi jih morali preprečiti institucional- doks naše sedanjosti je prav v tem, da pravico, kot neni in nadzorni mehanizmi, odgovornosti izogibajo z iz- kaj, kar se lahko uresniči, za večino ljudi vedno bolj najavami tipa »naj pristojni organi opravijo svoje delo«. domešča pravni pojem varovanja fiktivnega, neobstoDružba, v kateri bosta kriminalistična policija in dr- ječega. V tem smislu pravo postaja odtujeno, ljudje ga
žavno tožilstvo temeljna organa, ki odpravljata težave ne doživljajo kot pravično, ne zato, ker ne bi optimalin zagotavljata red na vseh področjih, od zdravniških no delovalo, ampak zato, ker zanje nima praktičnega
napak do etičnih zdrsov, družba, v kateri bo kazenska pomena. Odtod tudi teza o dveh pravnih državah, za
represija nadomeščala skrbnost, dobro vero in pošte- tiste, ki imajo, in za vse druge.
nje – nima lepe prihodnosti. V zmotnem prepričanju, Varstvenega vidika kazenskega prava v takih razmerah
da se vse lahko uredi s pravo dozo pravne (po potrebi ni mogoče nadomestiti z nobeno drugo funkcijo, še
pa tudi drugačne) prisile, je že na poti proti diktaturi. zlasti ne v družbah, ki se zgledujejo po liberalnih de-
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mokracijah zahodnega tipa, kjer se krepita pomen in
vloga represije. V zadnjem obdobju zaradi terorističnih
dejanj in v povezavi z begunsko krizo, jutri pa morda
v strahu pred lastnimi nezadovoljnimi sloji pozabljenih in ponižanih.
Razmere je mogoče uravnovesiti predvsem s socialnimi ukrepi, na kazenskem področju tudi z načrtovano
probacijsko službo, nadgrajeno z aktivnostmi za pre-

aktualno vprašanje pa je, kaj iz teh napetosti nastane:
usklajene rešitve, vsiljene spremembe ali celo blokade.
V pripravi je nekaj pomembnih zakonodajnih projektov, pri katerih se bo pokazalo, kam gremo. Tožilski
predlogi do zdaj niso bili v zadostni meri upoštevani, kar se deloma že pozna pri normativni ureditvi.
Zdi se, da je na drugi strani premalo poznavanja tožilskega dela in premalo zaupanja v tisto, kar tožilstvo

prečevanje nastanka kriminalitete. Kar je spet naslov
ljeno na izobraževanje, zaposlovanje, aktivnosti prostega časa, na zanemarjeno skrb za skupnost. Rezultati slabe politike k sreči še niso razvidni na področju
osebne vsakdanje varnosti, vendar če bomo računali le
na kazensko pravosodje, ne bo nujno tako tudi ostalo.

predlaga. Ni dobro, če do odločitev prihaja v razmerah slabih osebnih ali institucionalnih odnosov. Ti se
na koncu tako ali drugače uredijo, neustrezne rešitve
pa lahko še dolgo ostanejo v breme pravosodni stroki.

Foto: Boštjan Vrhovec
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Poudarja se, da je položaj državnega tožilca samostojen in neodvisen, čeprav v ustavnih določbah to
ni izrecno opredeljeno, kot je za sodnike in tudi
za odvetnike. Državni tožilec zastopa interese države. Povezanost in soodvisnost tožilstva in državnih izvršilnih organov pa je večja kot pri odvetnikih
in sodiščih, kjer te soodvisnosti sploh ne bi smelo
biti. Opažamo tudi, da pogosto prihaja do napetosti, tako med tožilstvom in pristojnim ministrstvom
kot tudi med tožilstvom in zakonodajno oblastjo.
Kakšno je vaše mnenje o teh odnosih, kakšni so interesi tožilstva in v kateri smeri se bodo ti odnosi
formalizirali?
Tako imenovane »napetosti« med posameznimi družbenimi (pod)sistemi, tudi v odnosih s tožilstvom, ki je
na meji različnih vej oblasti, niso nujno slabe. Vedno
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Vaša ocena organiziranosti in kadrovske opremljenosti tožilstva?
Menim, da bi tožilstvo in sodstvo moralo biti organizirano v drugačno mrežo, z manjšim številom organov,
z večjo notranjo mobilnostjo kadrov in spisov, s centraliziranimi izbirnimi postopki, kar bi vsem olajšalo
delo. Nekatera tožilstva so premajhna, postopki zagotavljanja pomoči birokratizirani, pravosodna mreža je
glede na dobre prometne povezave, ob številu prebivalcev, ki ne presega števila prebivalcev velikega evropskega mesta, preveč razpršena. Z enakim kadrom bi
ob boljši organiziranosti lahko dosegli več. Kar zadeva opremljenost, pa je najslabše na področju informacijske tehnologije. Na tožilstvu si pomagamo z odpisano opremo sodišč, informacijsko smo še vedno preslabo povezani z drugimi sistemi, pa tudi notranji sistemi potrebujejo nadgradnjo. Upamo na obljubljene
boljše čase.
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Kako razumete ali odgovarjate na očitke o »politični motiviranosti« odločitev tožilstva, ki se pogosto pojavljajo, predvsem pri medijsko izpostavljenih politikih ali gospodarstvenikih, ki so v kazenskih postopkih?
Očitek politične motiviranosti je bil že tolikokrat zlorabljen, da je izgubil vsako težo. Tiste, ki verjamejo
v teorijo zarot, noben argument ne more prepričati,
saj izhajajo iz podmene, da »drugi« ravnajo na način, ki ga sami sprejemajo za možnega. Kot bi rekla
moja babica: »Kakršen si, tako o drugih misliš.« Če
preštejemo vse »leve in desne« obtožbe, pa lahko vidimo, da je tožilstvo glede politične motiviranosti kar
solidno uravnoteženo.
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nadgraditi, pa sta doslednejša evidenca in uskladitev
kaznovalne politike, čeprav je razumljivo, da popolno
poenotenje ni mogoče. Glede dvoma o pravičnosti bi
največ storili, če bi določili, da mora v vseh primerih
sprejetega priznanja krivde obdolženec imeti zagovornika. Da bi se število na tak način rešenih zadev zmanjšalo, ni več mogoče pričakovati, saj je tako stanje tudi
v drugih primerljivih državah.

Najbolj odmevna kazenska zadeva v zadnjih letih
je nedvomno zadeva Patria. V tej zadevi, ki se je
končala z zastaranjem, je tožilstvo angažiralo dva
zelo dobra tožilca, najprej Branko Zobec Hrastar
in nato vrhovnega državnega tožilca mag. Andreja Ferlinca. In vendar sta nato dva civilna pravniKakšno pa je vaše mnenje o »politično« motivira- ka ugotovila, da naj bila napaka v temelju obtožninih kazenskih ovadbah, ki si pravzaprav ne zaslu- ce, da naj bi bili znaki kaznivega dejanja nekonkrežijo imena ovadba, saj ne gre za pravni akt, tem- tizirani? Kako to komentirate in kako je to sploh
več politični?
mogoče?
Vprašanje je aktualno, tudi v zvezi s predlogom novele Z vsem spoštovanjem do dveh kolegov, ki naj bi to
Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki jo priprav edina opozorila, moram reči, da je bilo vprašanje konljajo na pravosodnem ministrstvu. V skladu s predlo- kretizacije znakov kaznivega dejanja odprto že ves čas
gom novele naj bi bila v zvepostopka – od trenutka, ko
zi z ovadbo odgovornost toje tožilstvo z obtožno tezo
žilca v razmerju do oškodoČe preštejemo vse »leve in desne« prvič uspelo, in vse do povanca še bolj izpostavljena,
stopka pred Ustavnim sokot je zdaj. Na to smo mi- obtožbe, pa lahko vidimo, da je tožil- diščem. V vsaki fazi je bilo
nistrstvo že opozorili. Na stvo glede politične motiviranosti kar ugotovljeno, kljub pomisletožilstvu smo namreč prekom obrambe, da je konpričani, da bi se morali za- solidno uravnoteženo.
kretizacija kaznivega dejačeti ukvarjati tudi z vprašanja zadostna. Zato mislim,
nji, kaj ovadba sploh je, kaj naj obsega, kakšne so nje- da tožilcema ni mogoče ničesar očitati, saj velja nane obvezne faze in sestavine, da bi na koncu dobila čelo, da tožilec v dvomu toži, in dokler mu uspeva,
tisto težo, na katero zakon veže pravne posledice, tj. pri obtožbi vztraja. Prav tako menim, da ne gre za
tožilčevo dolžnost do ovaditelja oziroma do oškodo- tako očitno napako, če je nanjo opozorilo šele Ustavvanca, pa tudi odgovornost teh oseb za podane ka- no sodišče.
zenskopravne očitke. Zdaj pa je tako, da pravzaprav
vsak lahko napiše v ovadbo vse, kar si zamisli, včasih V odmevni zadevi odvetnice, ki je bila obtožena naje niti ne poimenujejo z besedo ovadba, temveč upo- peljevanja h kaznivemu dejanju umora, je višje sorabijo besedo naznanitev, prijava, včasih se celo skli- dišče ugotovilo, da je bilo nekaj narobe z izrekom
cujejo na določbo 161. člena ZKP, da mora tožilstvo obsodbe, in sicer z abstraktnim delom, zato jo je
ukrepati, če do njega pride zgolj glas o kaznivem de- oprostilo. Zadeva je pravnomočna; ali jo lahko kojanju. Če pa pravni red na ovadbo veže pravne posle- mentirate?
dice – ki naj bi se v skladu s predlogom novele še po- Od odločitve Ustavnega sodišča v že omenjeni zadevečale – bi bilo treba vprašanja, povezana z ovadbo, vi Patria je vprašanje konkretizacije znakov kaznivega
dejanja zelo izpostavljeno in predstavlja skoraj najpourediti tudi na normativni ravni.
Vprašanje, ki logično sledi, je, ali tožilci dosledno po- gostejši ugovor obrambe.
stopamo in ali smo uspešni v primerih, ko gre za kri- Poznam precej takih zadev, kot je ta, ki ste jo navedli.
vo ovadbo? Sam menim, da morda nismo bili tako ak- V posameznih je državno tožilstvo že vložilo zahteve
tivni, kot bi lahko bili. Pa tudi sodišča so pri uporabi za varstvo zakonitosti, saj je odprtih vprašanj, povezanih predvsem s konkretizacijo abstraktnih znakov katega instituta zelo zadržana.
znivih dejanj, še precej. Tako ni mogoče trditi, da gre
Po podatkih sodišč so rezultati uvedbe instituta pri- v vseh teh primerih za tožilske napake.
znanja krivde pozitivni, saj se veliko zadev reši na ta Čakamo torej na odločitev Vrhovnega sodišča, od tega
način, slišati pa je mogoče tudi opozorila o nepra- je odvisno, kako se bo doktrina o konkretizaciji kaznivičnosti takega sistema. Kako tožilci vidite ta insti- vih dejanj razvijala naprej, kar bo pomembno vplivalo
tut in kakšne so tožilske izkušnje v praksi?
tudi na rezultate dela tožilstva.
Tožilci institut priznanja krivde sprejemajo in uporabljajo, izkušnje v praksi so dobre. Kar bo treba mag. Emil Zakonjšek in Andrej Razdrih
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Mediator z vsako mediacijo postane boljši
dr. Jay Folberg,
mediator in zaslužni profesor na University of San Francisco School of Law
Profesor Jay Folberg je že več kot 40 let mediator v gospodarskih in družinskih zadevah, deluje v okviru inštituta JAMS (JAMS Institute je največja mediatorska hiša v Združenih državah Amerike – ZDA),
v katerem je bil tudi izvršni direktor. Kot profesor je deloval na University of San Francisco School of
Law, kje je bil tudi dekan, zdaj pa je njen zaslužni profesor.  
Za svoje pionirsko delo pri razvoju mediacije v ZDA je dobil številna priznanja, leta 2011 tudi priznanje za življenjsko delo na področju mediacije Ameriškega združenja za mediacije v civilnih zadevah.
Je avtor ali soavtor številnih knjig o mediaciji (njegova zadnja knjiga z naslovom Resolving Disputes:
Theory, Practise, and Law je izšla leta 2005), predvsem pa izkušen mediator in izvrsten trener za mediatorje doma in v tujini.

Društvo mediatorjev Slovenije, ki je maja letos organiziralo tridnevno nadaljevalno izobraževanje za mediatorje in vse, ki delajo z ljudmi v konfliktu, je kot
predavatelja povabilo tudi profesorja Folberga. Izobraževanje (napredni trening, ki je potekal v konferenčni dvorani Okrožnega sodišča v Ljubljani) je bilo
namenjeno zahtevnim slušateljem, ki želijo napredovati v mediaciji v gospodarskih, družinskih in stvarnopravnih sporih. Izobraževanje je bilo organizirano s pomočjo sredstev iz donacije ameriške ambasade v Ljubljani.

more privoščiti odvetnika, obeh hkrati pa nisem mogel
zastopati. Zato sem s pogajanji poskusil doseči poravnavo med njima in tako odkril mediacijo. O mediaciji se je začelo govoriti in povabljen sem bil, da o tem
nekaj napišem ter kolege odvetnike in študente začnem učiti teh veščin.
Kakšno je trenutno stanje mediacije v ZDA?
Od leta 1971, ko je bila mediacija za reševanje pravd
nih zadev redko uporabljena, do danes se je pravna
kultura v ZDA spremenila. Odvetniki in poslovneži
danes mediacijo sprejemajo in jo uporabljajo v večini pravdnih zadev. Vendar je moralo preteči nekaj
desetletij, da smo kolege odvetnike in javnost dovolj
ozavestili in tako spremenili pravno kulturo.
Kakšna je glavna razlika med mediacijo v ZDA in
Sloveniji?
Spodbuda za uporabo mediacije med poslovnimi subjekti v ZDA je verjetno večja kot v Sloveniji, saj
pri nas sodni postopki trajajo dalj časa, zaradi naše
ustavne pravice do porotnega sojenja v večini pravdnih zadev pa je sodni izid zadeve bolj nepredvidljiv. Zato so poslovni subjekti mediatorje pripravljeni plačati podobno, kot bi odvetnike, in večina mediatorjev lahko od tega dobro živi. Mediacija v gospodarskih sporih v ZDA po navadi traja ves dan ali
več. Tipična mediacija se začne s skupnim sestankom, nato pa se mediator še ločeno sestane z vsako stranjo posebej, dokler mu ne uspe doseči dogovora. Od mediatorja se včasih pričakuje, da za vsako stran pripravi analizo prednosti in slabosti njenega zahtevka.

dr. Jay Folberg in
Andrej Razdrih

Zakaj ste se kot uveljavljen profesor prava začeli
ukvarjati z mediacijo?
Z neko vrsto mediacije sem se začel ukvarjati že leta
1971, ko sem bil še na začetku svoje odvetniške poti
in preden sem postal profesor prava. Takrat sem zastopal tiste, ki si niso mogli privoščiti odvetnika, plačan
pa sem bil iz posebnega zveznega državnega programa.
Ko je en revež v sporu z drugim, si drugi pogosto ne
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V kakšnih zadevah mediirate v okviru inštituta
JAMS?
JAMS je vsedržavna zasebna organizacija, ki ponuja
mediacijo in arbitražne storitve večinoma poslovnim
subjektom, zavarovalnicam in drugim s tožbenimi zahtevki. (Čeprav sem povezan z JAMS, tega ne govorim
v imenu te organizacije.)
Kakšna je stopnja uspešnosti mediacij na splošno
v ZDA in pri JAMS?
Skupna stopnja doseženih poravnav je 85 odstotkov,
vendar mora mediator stranki včasih spremljati tudi
po mediacijskem sestanku. Stopnja uspeha se med
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mediacijskimi programi razlikuje, odvisna pa je od vrste zadeve in od tega, ali se stranki za mediacijo odločita sami ali pa ju nanjo napoti sodišče, ali to storitev
plačata sami ali jo prejmeta brezplačno itd.

dr. Jay Folberg,
Gordana Ristin (je
najbolj zaslužna za
Folbergov obisk v
Ljubljani) in
mag. Zoran Hajtnik
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če pa jo vodi usposobljena nevtralna tretja oseba, nam
lahko z njo uspe tam, kjer nam z neposrednimi pogajanji ni uspelo.
Ali lahko našim kolegom v Sloveniji pojasnite, kako
naj ugotovijo, kdaj je spor smiselno reševati z mediacijo, in kdaj mediacijo odsvetujete?
Najprimernejši primeri za reševanje z mediacijo so
pravdne zadeve, v katerih sta stranki v nekem odnosu, vključno z delovnimi razmerji, nesporazumi med
poslovnimi partnerji, med dobavitelji in strankami, ki
imajo trajnejši poslovni odnos, starševskimi vprašanji,
spori v družinskih podjetjih, dednopravnimi vprašanji,
kršitvami intelektualne lastnine in spori v skupnostih.
Vse vrste pogodbenih sporov lahko pristanejo v mediaciji, zlasti ko ne gre za pomembnejša vprašanja javnih politik. Za vprašanja javnih politik, diskriminacijske zadeve in kazenske primere, ki vključujejo nasilje,
mediacija na splošno ni primerna.

Imate tudi bogate izkušnje pri zastopanju strank
v sodnih postopkih, v katerih ste srečevali številne
odvetnike, tudi take, ki mediacijo zavračajo. Kateri so njihovi poglavitni pomisleki glede mediacije?
Ali so po vašem mnenju kateri od njih utemeljeni?
Glavni argument odvetnikov proti mediaciji je, da ta
zahteva kompromis namesto javno ugotovljene pravične rešitve in spoštovanja javnih načel. Po mojih izkušnjah je pojem pravičnosti stvar presoje vsakega posameznika in le redki so taki primeri, pri katerih gre za
nedvoumna javna načela. Pri večini pravd gre za razlike v zaznavanju dejstev in za skrb za svoje lastne inteKatera je tipična korist, za katero si prizadevajo rese. Za te interese najbolje poskrbimo tako, da za vse
stranke v ZDA v gospodarskih sporih, da se odlo- stranke zmanjšamo stroške izpodbijanja in poiščemo
čijo za mediacijo pri JAMS? Kaj jim mediacija nudi ustvarjalne načine, kako poskrbeti za več osebnih inv primerjavi z neposrednimi pogajanji na eni strani teresov hkrati. Za odvetnikovimi argumenti proti mein sodnimi spori na drugi?
diaciji se pogosto skrivajo njegovi lastni interesi v zveJAMS je bil eden prvih zasebnih ponudnikov media- zi s tem, da nadaljuje svoje delo na način, ki ga je od
cije, saj je bil ustanovljen že leta 1979, svoj ugled pa nekdaj vajen, in tako ohranja njemu znan sistem. Pogoje zgradil na naboru izbranih
sto se bojimo tega, česar ne
nevtralnih oseb, ki so bodisi
poznamo, še zlasti če nam
V postopku mediacije poslovne- je bil status quo v prid. Ko
upokojeni sodniki bodisi izkušeni odvetniki in ki ves svoj ži ohranijo nadzor nad sprejetjem odvetnik enkrat spozna, da
poklicni čas namenijo medialahko z mediacijo bolje pociji ter arbitražnim storitvam. skupne odločitve, ki bo upoštevala skrbi za interese svoje stranZnano je, da mediator z vsa- njihove specifične potrebe, v naspro- ke in ob tem hkrati manj
ko mediacijo postane boljtvega ter zagotavlja koriši. Poleg tega JAMS namenja tju s predajo zadeve sodniku, ki sprej- stnejšo obliko svoje prakse,
precej sredstev za notranje iz- me zgolj finančno odločitev »vse ali mediacijo zlahka sprejme.
obraževanje svojih mediatorKakšne so tarife za delo
jev, hkrati pa ves čas oglašuje nič«.
mediatorjev v ZDA?
prednosti mediiranja s strani
nevtralnih oseb. Glavna prednost mediacije v primer- Mediatorske tarife v ZDA segajo od dela pro bono − vejavi s pravdo je v tem, da njeni rezultati niso omejeni liko mediatorjev svojega dela ne računa, še zlasti v prozgolj na sredstva, ki jih ima na voljo sodišče − to pa gramih sodišču pridružene mediacije − do 15.000 dopo navadi le stežka stori kaj drugega, kot da od ene larjev na dan za najbolj iskane mediatorje v največjih
stranke zahteva plačilo drugi stranki. V postopku me- gospodarskih sporih. Zasebni mediatorji odvetniki
diacije poslovneži ohranijo nadzor nad sprejetjem sku- v gospodarskih sporih po navadi zaslužijo približno
pne odločitve, ki bo upoštevala njihove specifične po- enak znesek na uro ali na dan kot njihovi kolegi, ki
trebe, v nasprotju s predajo zadeve sodniku, ki sprej- svoje stranke zastopajo v sodnih sporih.
me zgolj finančno odločitev »vse ali nič«. Mediacija
ni nujno boljša od neposrednih poslovnih pogajanj; mag. Zoran Hajtnik in Andrej Razdrih
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Zapisnik s skupščine OZS
V nadaljevanju objavljamo zapisnik s skupščine Odvetniške zbornice Slovenije (OZS), ki je potekala
16. aprila 2016 v Grand Hotelu Bernardin v Portorožu.
1. Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti,
volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja
in overovateljev zapisnika

Predsednik OZS odvetnik Roman Završek je ugotovil, da je bila skupščina pravilno sklicana.
Predsednik je odložil začetek dela skupščine za pol ure,
saj po preteku časa, določenega za začetek dela skupščine, ni bila navzoča ena tretjina odvetnikov. Glede
na določilo drugega odstavka 14. člena Statuta bo po
preteku tega časa skupščina veljala za sklepčno, ne glede na število navzočih odvetnikov.
Predsednik OZS je odprl skupščino, pozdravil vse navzoče in za delovnega predsednika predlagal odvetnika
Stojana Zdolška, za članici pa odvetnici Klavdijo Kerin in Živo Drol Novak. Za zapisnikarja je bil predlagan odvetnik Jože Golobič, za overovatelja zapisnika
pa odvetnik Ivan Šalinovič in odvetnica Mirela Murtič.
Drugih predlogov ni bilo.
Sklep: 
V delovno predsedstvo se izvolijo Stojan
Zdolšek kot predsednik, Klavdija Kerin in
Živa Drol Novak kot članici, Jože Golobič
kot zapisnikar, Ivan Šalinovič in Mirela Murtič kot overovatelja zapisnika (sklep je bil sprejet soglasno).

2. Volitve volilne komisije

Predsedujoči predlaga naslednjo sestavo volilne komisije: predsednica Ljubica Kočnik Jug ter člani Rosita Gabrilo, Eva Lavtar, Jasna Štucin in Blaž Štumpfl.
Sklep: Izvoli se volilna komisija v sestavi Ljubica
Kočnik Jug kot predsednica ter člani Rosita Gabrilo, Eva Lavtar, Jasna Štucin in Blaž
Štumpfl (sklep je bil sprejet soglasno).
3. Poročilo kandidacijske komisije

Predsednik kandidacijske komisije, ki jo je upravni odbor OZS imenoval na seji 10. februarja 2016 (predsednik Andrej Razdrih ter člana Maruška Trunki
Glavič in Andrej Žabjek), je predstavil naslednje
poročilo: kandidacijska komisija je v skladu z 19. členom Statuta OZS območne zbore pozvala, da sporočijo kandidate za namestnika disciplinskega tožilca. Kandidacijska komisija je v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Statuta sestavila naslednji seznam:
Tjaša Ažnik s sedežem v Mariboru in Karla Pajnik s sedežem v Slovenj Gradcu. Kandidacijska komisija je na seznam uvrstila vse prejete predloge kandidatov, za katere so bila podana soglasja.
4. Volitve namestnika disciplinskega tožilca

Kandidatki za namestnico disciplinskega točilca sta
bili odvetnica Tjaša Ažnik, s sedežem pisarne v Mariboru, in odvetnica Karla Pajnik, s sedežem pisarne
v Slovenj Gradcu.
Izvedle so se volitve.
Izid volitev: Predsednica volilne komisije odvetnica Ljubica Kočnik Jug je razglasila izide volitev. Za namestnico disciplinskega tožilca OZS je bila izvoljena odvetnica Tjaša Ažnik iz Maribora.
5. Poročilo overovateljev zapisnika skupščine
z dne 18. aprila 2015

Delovno predsedstvo: predsednik Stojan Zdolšek ter članici Klavdija Kerin in Živa Drol
Novak.

Predsednik delovnega predsedstva odvetnik Stojan
Zdolšek se je zahvalil za zaupanje in predlagal, da se
skupščina nadaljuje po predlaganem dnevnem redu.
Drugih predlogov ni bilo.
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Odvetnik Ivan Šalinovič je v predstavitvi poročila
povedal, da sta overovatelja zapisnika skupščine OZS
z dne 18. aprila 2015 odvetnik Ivan Šalinovič in odvetnik Gregor Žika Ševo pregledala zapisnik in ga
podpisala, ker sta ugotovila, da je bil pravilno voden
in da je iz njega jasno razviden potek zasedanja. Predlagata, da ga skupščina potrdi.
Sklep: 
Poročilo overovateljev zapisnika skupščine
z dne 18. aprila 2015 se sprejme (sklep je bil
sprejet soglasno).
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6. Poročila o delu zbornice in disciplinskih
organov, o zborničnem zaključnem računu
2015 ter o pregledu finančnega poslovanja

Poročila o delu zbornice so predstavili:
– predsednik OZS Roman Završek je navzoče seznanil s splošnim poročilom,
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Gre zlasti za povečanje pri stroških dela, saj vse večje
število vpisov in članstva zahteva kadrovske prilagoditve, ter pri stroških za izobraževanje, na novo je vključena postavka za nakup poslovnih prostorov.
Pri prihodkih je odvetnik Rok Koren obrazložil predlagano spremembo višine članarine in vpisnin, pri
čemer so zneski v evrih, in ne več v točkah,in sicer
da bi vpisnina v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov znašala 3.000 evrov, vpisnina v imenik odvetniških kandidatov 1.500 evrov, vpisnina v imenik odvetniških pripravnikov 300 evrov, prispevek za izdajo potrdila tujemu odvetniku o priglasitvi opravljanja storitve pa 3.000 evrov.
Predlaga se mesečna članarina za odvetnika in tujega
odvetnika v višini 30 evrov in mesečna članarina 15
evrov za odvetniškega kandidata. Pri določitvi zneskov
se je izhajalo iz dosedanjih višin vpisnin in članarin ter
iz dosedanje vrednosti točke, zvišane na 0,60 evra, kot
je bil tudi eden od predlogov ministru za pravosodje za
soglasje za zvišanje vrednosti točke Odvetniške tarife.

Predsednik OZS Roman Završek poroča o delu zbornice v letu 2015.

– odvetnica Živa Drol Novak je predstavila poročilo o delu komisije za etiko,
– poročilo o delu disciplinskih organov so predstavili
disciplinski tožilec zbornice odvetnik mag. Mitja
Jelenič Novak in predsednik disciplinske komisije druge stopnje odvetnik Bojan Makovec, ki je
predstavil tudi poročilo disciplinske komisije prve
stopnje,
– poročilo Odvetniške akademije je predstavila direktorica odvetnica Alenka Košorok Humar,
– poročilo o delu CCBE je predstavila odvetnica Petja Plauštajner,
– o reviji Odvetnik je poročal odgovorni urednik odvetnik Andrej Razdrih,
– poročilo o zborničnem zaključnem računu za leto
2015 s predlogom nadzornega odbora, da skupščina poročilo o zaključnem računu za leto 2015
sprejme, je predstavila članica nadzornega odbora
odvetnica Nataša Štelcer.
7. Obravnavanje in sklepanje o poročilih in
predlogih, sprejem poročila o delu zbornice
in poročila o delu disciplinskih organov ter
sprejem zaključnega računa

Razprave ni bilo.
Sklep: Poročila o delu zbornice, o delu disciplinskih
organov in o zaključnem računu se sprejmejo (sklep je bil sprejet soglasno, en odvetnik ni
glasoval).
8. Sprejem finančnega načrta za leto 2016

Odvetnik Rok Koren je podal obrazložitev finančnega načrta, pri čemer je izpostavil in obrazložil zlasti
postavke, ki bistveno odstopajo od finančnega načrta
za leto 2015 oziroma zaključnega računa za leto 2015.
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Ker razpravljalcev ni bilo, je prevzel pobudo predsedujoči delovnega predsedstva, odvetnik Stojan Zdolšek, in izrazil stališče, da so vpisnine absolutno prenizke, v nadaljevanju pa je pojasnil dejansko stanje v slovenskem odvetništvu. Odvetnik Zdolšek je opozoril
na problem vse večjega števila vpisov v imenik odvetnikov, ki je posledica razmer v pravosodju in na trgu
dela, in vse večjega števila diplomantov. Poudaril je,
da je mogoče opaziti vse večjo deregulacijo reguliranih
poklicev, ter povedal, da višja vpisnina v imenik odvetnikov po njegovem mnenju ne bi predstavljala omejitve možnosti vstopa v ta poklic. Podal je nasproten
predlog, in sicer da se finančni načrt sprejme, s tem da
se pod postavko vpisnine odvetnikov določi vpisnina
12.000 evrov. Po njegovem mnenju taka višina omogočala resnejši premislek o vstopu v odvetniški poklic.
Podal je še dva podredna predloga. Za primer, če bo
skupščina menila, da je znesek 12.000 evrov previsok,
je podredno predlagal višino vpisnine v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov 9.000 evrov ter podal še
nadaljnji podredni predlog 7.000 evrov, s predlogom,
da se o njegovih predlogih glasuje še pred predlogom
predlagatelja finančnega načrta.
Razpravi so se pridružili odvetnik Jože Ilc, ki se je
strinjal z zvišanjem vpisnine, nadalje odvetnik Andrej
Razdrih, ki je podal četrti podredni predlog, in sicer
5.000 evrov, ter odvetnica Magda Mlač, ki je menila, da bi bilo pri določitvi višine vpisnine primerno
razlikovanje glede na starost kandidata, tj. mlajši karierni odvetniki bi plačali nižjo vpisnino, starejši višjo.
Predsednik zbornice odvetnik Roman Završek je, da
bi se izognili odločanju o različnih zneskih višine vpisnin, predlagal, da skupščina najprej glasuje o drugem
podrednem nasprotnem predlogu odvetnika Stojana
Zdolška, tj. nasprotnem predlogu za vpisnino v imenik
odvetnikov in tujih odvetnikov v višini 9.000 evrov, ki
bi ga bil pripravljen sprejeti tudi predlagatelj, pri čemer se predlog finančnega načrta popravi tako, da so
predvideni skupni prihodki zbornice 1.118.000 evrov.
Predlagatelj nasprotnega predloga, odvetnik Stojan
Zdolšek, ki se mu je pridružil odvetnik Jože Ilc, je
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modificiral svoj predlog in dal na glasovanje sprejem
finančnega načrta, tako da se finančni načrt sprejme,
s tem da se pod postavko vpisnine odvetnikov določi
vpisnina 9.000 evrov in da so predvideni skupni prihodki zbornice 1.118.000 evrov.
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– mesečna članarina za odvetniškega kandidata:
15 evrov.
Sprememba se naredi pri postavki Prihodki skupaj, ki
naj se glasi 1.118.000 evrov (sklep je bil sprejet z veliko večino).
9. Predstavitev izhodišč nove ureditve
Zakona o odvetništvu

Udeležba na skupščini je bila skromna.

Sklep: Sprejme se finančni načrt za leto 2016 z naslednjimi višinami vpisnin in članarin.
Vpisnine:
– v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov:
9.000 evrov,
– v imenik odvetniških kandidatov: 1.500 evrov,
– v imenik odvetniških pripravnikov: 300 evrov,
– prispevek za izdajo potrdila tujemu odvetniku
o priglasitvi opravljanja storitve: 3.000 evrov.
Predhodna vplačila vpisnin se upoštevajo, kar velja
tudi za vpis v imenik tujih odvetnikov po 34.c členu
Zakona o odvetništvu (ZOdv).
Članarine:
– mesečna članarina za odvetnika in tujega odvetnika: 30 evrov,

Predsednik OZS Roman Završek je predstavil teze
glede nove ureditve Zakona o odvetništvu in poudaril, da se bo z razpravo o posameznih določbah zakona začelo po obravnavi na vseh območnih zborih,
ko bodo teze dane tudi v nadaljnjo razpravo. Odločitev, ali bo zakon podan v zakonodajno proceduro kot celota – tj. kot novi zakon o odvetništvu, ali
bodo podane posamezne spremembe, še ni bila sprejeta. Upravni odbor se je odločil za ekonomsko študijo o položaju odvetništva in za to, da se pri pripravi predloga zakona lahko angažirajo tudi zunanje institucije, fakultete oziroma inštituti, ki se ukvarjajo
s tem področjem. Izbor izvajalca še ni bil izveden,
saj bodo teze prej predmet interne razprave po območnih zborih.
Predsednik zbornice je nato predstavil zgolj teze zakona. Temeljno izhodišče je bilo, da veljavni zakon,
čeprav nekateri menijo, da je ustrezen, povzroča velike težave pri izvajanju pristojnosti OZS in tudi pri
delu odvetnikov. Zato se je upravni odbor odločil, da
bo našel rešitev, ki bo odvetništvu dala tisti položaj,
ki ga odvetništvo potrebuje, in sicer v smeri sodobnega odvetništva z ohranitvijo sedanjih dobrih zakonskih rešitev. Nekatere določbe so temeljito prenovljene, nekatere pa zgolj usklajene s trenutnim položajem in razvojem odvetništva tako v Sloveniji kot
tudi širše (osnovni pojmi, pogoji za vpis v imenik odvetnikov, poglavje o odvetniških družbah, poglavje o
disciplinskih zadevah, zavarovanje, izobraževanje odvetnikov ...).
Razprave ni bilo. Predsedujoči se je zahvalil za udeležbo in skupščino ob 12.10 zaključil.

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.
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, e-pošta: andrej.razdrih@siol.net
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(Izredna) skupščina OZS
Izredna skupščina1 Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) je potekala 1. junija 2016 v čudoviti secesijski
dvorani Grand hotela Union v Ljubljani.
Dnevni red izredne skupščine:
1. začetek skupščine,
2. poročilo overovateljev zapisnika skupščine z dne
16. aprila 2016,
3. odločanje o vpisnini v imenik odvetnikov in tujih
odvetnikov,
4. sprememba finančnega načrta za leto 2016 (postavka Vpisnina v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov).
Sprejeta sta bila dva glavna sklepa skupščine.
• Sklep: Vpisnina za vpis v imenik odvetnikov in tujih
odvetnikov znaša od dneva skupščine 3.000
evrov (sklep je bil sprejet z veliko večino; za
je glasovalo 175 odvetnikov, proti 66, 17 od
vetnikov se je vzdržalo).
• Sklep: Finančni načrt za leto 2016 se v postavki
Vpisnina za vpis v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov spremeni tako, da vpisnina za
vpis v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov od dneva skupščine znaša 3.000 evrov,
ter v postavki Prihodki skupaj tako, da ta postavka znaša 888.000 evrov (sklep je bil spre
jet z večino glasov in enim proti).

Iz razprave
Predsednik delovnega predsedstva odvetnik Pavle
Pensa je povedal, da se bo glasovalo o treh prispelih
predlogih: prvi je predlog upravnega odbora OZS, ki
se glasi: »Vpisnina v imenik odvetnikov in tujih odvetnikov znaša od dneva skupščine naprej 3.000 evrov.«
Na ta predlog sta prišla dva nasprotna predloga, in sicer predlog odvetnika Lada Arčona: »Vpisnina v imenik odvetnikov znaša od dneva uskladitve vrednosti
točke odvetniške tarife z rastjo življenjskih potrebščin
3.000 evrov.« Predlog Območnega zbora odvetnikov
Gorenjske pa se glasi: »Vpisnina za vpis v imenik odvetnikov znaša od dneva skupščine 5.000 točk.«
Ljubljanski odvetnik Rok Koren je kot član upravnega odbora OZS obrazložil prvi predlog in vnovič poudaril, tako kot na redni aprilski skupščini, da ne gre
za zvišanje vpisnine, ampak zgolj za uskladitev članarine in vpisnine z rastjo življenjskih stroškov od leta
2003. Pojasnil je, zakaj zdaj zagovarja znižanje predhodno sprejete vpisnine 9.000 evrov. Predlagana znižana vpisnina je po njegovem mnenju usklajena z drugimi prispevki zbornice in je vrednostno enaka tisti,
ki so jo odvetniki plačevali zadnjih 22 let – tj. 5.000
točk, kar velja od leta 1994. Glede drugih dveh predlogov je Koren menil, da nista primerna in utemeljena.
Odvetnik iz Ljubljane Lado Arčon je poudaril, da
so od leta 2003 rasle plače tako državnim uradnikom

kot tudi sodnikom, samo odvetnikom država ni dovolila zvišanja, in sicer zaradi stroškov, ki jih ima država
zaradi zagovornikov ex offo in drugih oblik pomoči za
revne, ki jih izvajajo odvetniki. Ministrstvo za pravosodje ne upošteva ne zakonodaje, ne argumente in ne
logike, čeprav so mnogim kolegom v teh letih izredno
padli prihodki, je še dejal. »Zato predlagam, da osta
ne vrednost vpisnine 9.000 evrov, dokler nam naš lju
bi minister ne bo priznal tega, kar nam gre po zakonu,
po naši stari pravdi, torej vrednost točke v skladu z ra
stjo življenjskih stroškov.«
Odvetnica iz Kranja Anka Kozamernik je povedala,
da večina članov območnega zbora odvetnikov Gorenjske meni, da bi morala vpisnina ostati nespremenjena,
dokler se uradno ne dvigne vrednost točke. »Zborni
ca naj uporabi vsa pravna sredstva za pritisk na mini
stra, da bo točko uskladil z rastjo življenjskih stroškov.«
Odvetniška kandidatka iz Ljubljane Petra Sivka je
spregovorila v imenu zbora odvetniških kandidatov in
izjavila, da bi vsi kandidati radi postali odvetniki, zato
jih je tako zvišanje vpisnine šokiralo. Sedanja vpisnina
je po njihovem mnenju neprimerna, saj posega v socialni položaj kandidatov in omejuje možnost vstopa
na trg odvetniških storitev. »Želimo, da bi vas pri od
ločanju vodilo načelo pravičnosti, ki je temeljno prav
no načelo!«
Odvetnica iz Ljubljane Klementina Fincinger se je
pridružila argumentom odvetnika Arčona in poudarila, da skrb za mlade pravnike v državi ni dolžnost odvetnikov, temveč države.
Odvetnik iz Ljubljane Jože Ilc je opozoril na problematičnost izvedbe skupščine, ki je potekala v soboto, 16. aprila v Portorožu, po zabavnem večeru, kar
je vzrok za mizerno udeležbo. Višina vpisnine 9.000
evrov je po njegovem mnenju nemogoča, saj bi kandidat moral zaslužiti najmanj 3.000 evrov bruto. Kritiziral je javno mnenje, ki hoče zbornici dirigirati, kako
naj ravna. »Nočem zapletati stvari, predlagam, da vpi
snina ostane v višini 2.500 evrov.«
Odvetnik iz Škofje Loke Borut Bernik Bogataj je
dejal, da se aprilske skupščine, za katero je pričakoval, da bo potekala kot običajno, brez presenečenj, ni
udeležil. Predlagal je, naj »plačilno sredstvo« ostane točka, tudi pri vpisnini. Zbornica očitno potrebuje
več denarja, zato naj najprej pojasni, kam je šel denar
za spremembo celostne podobe. Zbornica naj bi plačala 70.000 evrov za nekakšne terminale na upravnih
enotah, ki pa jih v Škofji Loki in Kranju sam ni videl.
»Upravni odbor je bil na tisti skupščini verjetno v polni
sestavi; jaz bi na vašem mestu razmišljal o tem, da bi
skupščina glasovala tudi o kakšni nezaupnici.«

1

Statut OZS ne pozna izraza izredna skupščina, temveč zgolj skupščina, vendar se tradicionalno skupščine, ki so sklicane po prvi vsakoletni (redni) skupščini, poimenuje kot izredne.
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Odvetnik v Ljubljani Boris Grobelnik je ostro kritiziral dvig vpisnine na skupščini v Portorožu, ki se je
prav tako ni udeležil. Mladih se ne sme onemogočati
s tako visokimi finančnimi pogoji, tudi če je odvetnikov
preveč − bo že trg opravil svoje. »Odvetništvo je svobo
den poklic, zaupajmo mladim in ostanimo odvetniki.«
Tudi odvetnik v Ljubljani Miha Kozinc je bil kritičen do višine vpisnine, izglasovane v Portorožu, zato
je povedal, da bo glasoval za predlog upravnega odbora. Po informacijah, ki jih je dobil, bo država, ne glede na sklep današnje skupščine, uveljavila svojo voljo.
Predlagal je, da se premisli o zvišanju članarine, kajti
s tem virom sredstev lahko zbornica planirano razpolaga. Vpisnina je negotov prihodek.
Prepričan je, da bi morala zbornica narediti analizo
stroškov vpisnine in za kaj se zbrana sredstva porabljajo. »Gotovo se ne porabijo za tisti kozarček šampanjca,
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ki ga vsak dobi, ko se vpiše, in za izkaznico, pa četu
di je od CCBE.«
Predlagal je, naj upravni odbor OZS premisli o preoblikovanju skupščine v delegatsko skupščino. Vseh 1700
odvetnikov namreč nikoli ne bo prišlo na skupščino,
z delegatskim sistemom pa bi dosegli, da bi na vsakih
100 članov prišel 1 delegat, kar bi zagotovilo solidno
udeležbo 170 odvetnikov. Tako imajo urejeno v primerljivih državah v Evropi, je še dejal.
Odvetnik v Ljubljani Matevž Jarc pa je opozoril, da je
odvetništvo postalo odlagališče pravnikov, neuspešnih
v drugih poklicih. Vendar je po njegovem mnenju finančna ovira neprimeren način, pač pa »bi morali oči
ščenje odvetništva iskati v boljšem vodenju disciplinskih
postopkov in strožjem izpitu za vstop v vrste odvetnikov«.
Pripravil: Andrej Razdrih

mag. Zoran Hajtnik
odvetnik v Domžalah

O zadovoljstvu odvetnikov z Odvetniško šolo
Tudi letos se je Odvetniška zbornica Slovenije odločila, da po zaključku Odvetniške šole, ki je potekala 15. aprila 2016 v Portorožu, med odvetniki izvede anketo, s katero je zbornica želela pridobiti
povratne informacije o zadovoljstvu odvetnikov s šolo (tako z vsebinskega kot z izvedbenega vidika).
Spletna anketa je potekala med 16. in 24. majem. Na anketo je kliknilo 199 kolegic in kolegov, zgolj
139 pa je anketo izpolnilo v celoti (tj. 70 odstotkov tistih, ki so si prvo stran ankete ogledali).
Odziv kolegic in kolegov je bil zelo slab, saj je od skupno 1687 odvetnikov, vpisanih v imenik odvetnikov
pri OZS, anketo izpolnilo le dobrih 8 odstotkov, kar
po mojem mnenju kaže na splošno nezainteresiranost
odvetnikov, da bi sodelovali pri podajanju povratnih
informacij. Kot sem poudaril že lani, si želim, da bi odvetniki bolj zavzeto sodelovali pri takih spletnih raziskavah, saj lahko zbornica le na tak način pridobi povratne informacije o željah in pričakovanjih odvetnikov ter hkrati tudi oceni delo OZS.
Anketo so večinoma izpolnjevali odvetniki, ki so sodelovali na Odvetniški šoli 2016 (92 odstotkov), le 13
respondentov je bilo takih, ki se šole niso udeležili.

NE (8 %)

DA (92 %)

Tretjina teh odvetnikov (33 odstotkov) bi se šole udeležila, če bi imela čas, druga tretjina (33 odstotkov) pa
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je opozorila, da je lokacija za njih neustrezna. Izpostav
ljeni sta bili še tematska neustreznost in nezanimanje
za druženje s kolegi.
0%

10 %

Nisem imel časa

20 %

30 %

40 %

33%

Ne ustreza mi lokacija dogodka

33%

Drugo (vpišite svoj odgovor):

33%

Razpisane teme šole me niso zanimale

11%

Ni mi do druženja s kolegi odvetniki

11%

Strošek šole je zame prevelik 0%
Predavatelji mi niso ustrezali 0%
Izobraževanje nasploh me ne zanima 0%

Odvetniki smo v splošnem zadovoljni z izvedeno Odvetniško šolo 2016, saj sta kar dve tretjini odvetnikov
s šolo zelo oziroma še kar zadovoljni:
– zmerno zadovoljni: 39 odstotkov,
– zelo zadovoljni: 27 odstotkov,
– delno nezadovoljni: 11 odstotkov,
– zelo nezadovoljni: 8 odstotkov,
– niti zadovoljni niti nezadovoljni: 5 odstotkov.
Zadovoljstvo se je glede na minulo leto nekoliko povečalo.
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Z dogodkom sem bil/a zelo nezadovoljena
Z dogodkom sem bil/a delno nezadovoljen/a
Niti zadovoljen/a, niti nezadovoljen/a
Z dogodkom sem bil/a še kar zadovoljen/a
Z dogodkom sem bil/a zelo zadovoljen/a
Ne vem

Odvetniki so ocenjevali tudi zadovoljstvo s predavatelji in izbranimi temami. Z obojim so bili še kar zadovoljni, zgolj za spoznanje so teme zaostajale za predavatelji.
1
s predavatelji?

z izbranimi temami?

2

3

4

Zadovoljstvo s posamičnimi predavatelji in njihovimi temami

Mihael Aleš Jeklič: Umetnost pogajanj
v civilnih postopkih

6%

6%

3%

13 % 52 %

prof. dr. Aleš Galič: Priprava civilne
zadeve za ustavno sodišče (ustavnopravna argumentacija civilne zadeve)

3%

3%

6%

13 % 43 %

mag. Matej Čujovič: Utemeljevanje
protipravnosti v odškodninskih zahtev- 4 %
kih (materialno in procesno)

4%

5%

17 % 41 %

prof. dr. Janez Kranjc: Kaj je etika in
kdo jo potrebuje

5%

6%

6%

9 % 40 %

dr. Erik Kerševan: Oblikovanje tožbenih zahtevkov v upravnem sporu

3%

5%

6%

24 % 36 %

Rok Koren, Jure Likar: ZVEtL v praksi
sodišč in predvidene spremembe
zakona

3%

6%

6%

19 % 15 %

Blaž Štumpfl: Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenih pravdnih postopkov in 7 %
stroški postopka

11 %

12 % 15 % 12 %

prof. dr. Dragan Petrovec: Mozaik
odvetništva

3%

3%

3%

2 % 11 %

dr. Zvone Vodovnik, dr. Marija Hladin:
Razvojnost pogodbe o zaposlitvi

8%

12 %

13 %

8 % 10 %

prof. dr. Primož Gorkič: Pomen novejših stališč Ustavnega sodišča RS - vznik
aktivne(jše) obrambe v kazenskem
postopku

3%

3%

1%

6%

9%

prof. dr. Damjan Korošec: Kazenskopravne razsežnosti predrzne in brezob- 2 %
zirne vožnje v cestnem prometu

3%

5%

3%

9%

dr. Jadranka Sovdat: Ustavni vidiki
sojenja v kazenskih zadevah glede na
novejšo ustavno sodno presojo

4%

3%

4%

5%

8%

Damijan Gregorc: Organizacija in
upravljanje odvetniške pisarne / ISO
standard

3%

3%

3%

3%

3%

5

3,8

3,7

Največ zanimanja je bilo za predavanje Mihaela Aleša Jekliča (Umetnost pogajanj v civilnih postopkih:
80-odstotna udeležba), dr. Erika Kerševana (Oblikovanje tožbenih zahtevkov v upravnem sporu: 74-odstotna udeležba) in mag. Mateja Čujoviča (Utemeljevanje protipravnosti v odškodninskih zahtevkih – materialno in procesno: 71-odstotna udeležba). Najmanj
zanimanja je bilo za predavanje kolega Damijana Gregorca (Organizacija in upravljanje odvetniške pisarne
− ISO standard: 15-odstotna udeležba), dr. Dragana
Petrovca (Mozaik odvetništva: 21-odstotna udeležba)
in dr. Damjana Korošca (Kazenskopravne razsežnosti predrzne in brezobzirne vožnje v cestnem prometu: 22-odstotna udeležba).
Odstotek
odsotnih
respondentov

Predavatelj

katerem je bilo kar 52 odstotkov respondentov1 zelo zadovoljnih z njegovim predavanjem, sledita dr. Aleš Galič (Priprava civilne zadeve za ustavno sodišče – ustavnopravna argumentacija civilne zadeve), glede predavanja
katerega je najvišjo stopnjo zadovoljstva izrazilo 43 odstotkov vprašanih kolegov, in mag. Matej Čujovič (Utemeljevanje protipravnosti v odškodninskih zahtevkih –
materialno in procesno), ki je za dr. Galičem zaostal le
za 2 odstotka.

Mihael Aleš Jeklič: Umetnost pogajanj v civilnih postopkih

20 %

dr. Erik Kerševan: Oblikovanje tožbenih zahtevkov v upravnem sporu

26 %

mag. Matej Čujovič: Utemeljevanje protipravnosti v odškodninskih zahtevkih
(materialno in procesno)

29 %

prof. dr. Aleš Galič: Priprava civilne zadeve za ustavno sodišče (ustavnopravna
argumentacija civilne zadeve)

33 %

prof. dr. Janez Kranjc: Kaj je etika in kdo jo potrebuje

35 %

Udeleženci šole so bili z dvoranami, v katerih so potekala predavanja, zelo zadovoljni, le za odtenek manj pa
s hotelskimi storitvami in večernim sprejemom.

Blaž Štumpfl: Nadaljevanje zaradi stečaja prekinjenih pravdnih postopkov in
stroški postopka

44 %

dr. Zvone Vodovnik, dr. Marija Hladin: Razvojnost pogodbe o zaposlitvi

51 %

Rok Koren, Jure Likar: ZVEtL v praksi sodišč in predvidene spremembe zakona

51 %

dr. Jadranka Sovdat: Ustavni vidiki sojenja v kazenskih zadevah glede na
novejšo ustavno sodno presojo

76 %

z dvoranami, kjer so se odvijala predavanja?

prof. dr. Primož Gorkič: Pomen novejših stališč Ustavnega sodišča RS - vznik
aktivne(jše) obrambe v kazenskem postopku

77 %

s hotelskimi storitvami na splošno?

prof. dr. Damjan Korošec: Kazenskopravne razsežnosti predrzne in
brezobzirne vožnje v cestnem prometu

78 %

z večernim sprejemom?

prof. dr. Dragan Petrovec: Mozaik odvetništva

79 %

Damijan Gregorc: Organizacija in upravljanje odvetniške pisarne / ISO
standard

85 %

Rezultati ocenjevanja zadovoljstva z vsebino predavanj
pa so naslednji: najbolj nas je navdušil Mihael Aleš
Jeklič (Umetnost pogajanj v civilnih postopkih), pri

Zelo zadovoljen

20 %

Niti zadovoljen, niti
nezadovoljen
Delno zadovoljen

10 %

Delno nezadovoljen

0%

51

Zelo nezadovoljen
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2

3

4

5

4,4
3,9

3,8

Grafični prikaz povprečnega zadovoljstva udeležencev: najvišjo
povprečno oceno (na lestvici od 1 do 5), so udeleženci dali
dvoranam (nudile so jim torej največ zadovoljstva), v katerih
so potekala predavanja (4,4), nekoliko manj so bili udeleženci
zadovoljni s hotelskimi storitvami (3,9) in z večernim sprejemom
(3,8).

Naj opozorim, da odstotki izražajo delež vseh respondentov, ki so bili sicer udeleženci Odvetniške šole, ne glede na to, ali so bili na predavanju navzoči.
Seštevek odstotkov tako doseže 100 odstotkov skupaj z odstotki iz prejšnje tabele.

1
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Utrinki z Odvetniške šole 2016
Letošnja Odvetniška šola, ki je 15. aprila 2016 potekala v Portorožu, je bila že devetnajsta po vrsti. V
nadaljevanju objavljamo nekaj utrinkov, kot jih je ujel fotografski objektiv.

Velika predavalnica Grand Hotela Bernardin je bila več čas polna.

Direktorica Odvetniške akademije OZS odvetnica Alenka Košorok Humar
predstavlja program šole.

Zelo zanimivo predavanje o umetnosti pogajanj v civilnih postopkih je
imel dr. Mihael Aleš Jeklič s harvardske univerze. Civilnopravno sekcijo je
moderirala odvetnica Alenka Košorok Humar, zraven nje sedita dr. Janez
Kranjc in dr. Erik Kerševan.

Kazenskopravno sekcijo je moderiral odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak,
zraven njega so še dr. Jadranka Sovdat in dr. Damjan Korošec ter dr. Primož
Gorkič (dr. Dragan Petrovec je za govorniškim odrom).

Ustavna sodnica dr. Jadranka Sovdat med pogovorom z nekdanjim
predsednikom OZS odvetnikom Miho Kozincem.

Profesor Janez Kranjc v pogovoru z odvetnikom Andrejem Pitakom in
odvetnico Živo Drol Novak.

Pripravil: A. R.
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Dne 3. maja 2016 so pred predsednikom Odvetniške
zbornice Slovenije prisegli:
Urška Graj Gselman
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Ulica heroja Lacka 10,
2250 Ptuj

Neža Grilj
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Dunajska cesta 159,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Blaž Pate, d.o.o.)

Jerica Jančar
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Tomšičeva ulica 1,
1000 Ljubljana

Petra Jermol
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Bleiweisova cesta 30,
1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni
Wolf Theiss – Podružnica v
Sloveniji)

Nina Milin
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Partizanska cesta 30,
2000 Maribor
(zaposlena pri odvetniku
Janku Jermanu ml.)

Maja Pihlar
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Prešernova ulica 5,
9240 Ljutomer

mag. Petra Plesec
odobren vpis: 1. junij 2016
sedež: Poljanski nasip 8,
1000 Ljubljana

Karmen Repnik
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Povšetova ulica 29,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku
Blažu Vrečku)

Nina Šibila
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika 9,
2000 Maribor

Tamara Šnofl
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Pesnica pri
Mariboru 43a,
2211 Pesnica pri Mariboru

Manca Trček
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Salendrova 4,
1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku
Mihi Kuniču)

Saška Zelnik
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Ljubljanska cesta 11,
3000 Celje

Mihael Kocbek
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Ulica škofa
Maksimilijana Držečnika 11,
2000 Maribor
(zaposlen pri odvetnici
Vesni Gorjup Zupančič)

Žiga Marovt
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Prešernova ulica 6,
3000 Celje
(zaposlen pri odvetniku
Ivanu Marovtu)

Blaž Poljanšek
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Resljeva cesta 25,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Šafar in partnerji, d.o.o.)

Aleš Samsa
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Razlagova ulica 11,
2000 Maribor

Matjaž Verbič
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Komenskega ulica 36,
1000 Ljubljana
(zaposlen v odvetniški družbi
Odvetniki Šelih & partnerji,
o.p., d.o.o.)

David Viher
odobren vpis: 3. maj 2016
sedež: Mlinska ulica 24,
2000 Maribor
(zaposlen pri odvetniku
Darjanu Lampiču)
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Dne 24. marca 2016 so pred predsednikom Odvetniške
zbornice Slovenije prisegli:
Tina Boštjančič
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Prešernov trg 3a,
6000 Koper
(zaposlena pri odvetniku
mag. Bogomirju Horvatu)

Tinka Lipičar Cej
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Kidričeva ulica 19,
5000 Nova Gorica
(zaposlena pri odvetnici
Hildi Pipan)

Saša Štrubelj
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Brezje pri Grosupljem 36,
1290 Grosuplje

Andrej Batista
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Prešernov trg 3a,
6000 Koper
(zaposlen pri odvetniku
mag. Bogomirju Horvatu)

Igor Colnar
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Ameriška ulica 8,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi
Lukman, o.p., d.o.o.)

Gregor Golob
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Tomšičeva 3,
1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni
Schönherr – podružnica v
Sloveniji)

Klemen Golob
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Taborska 13,
1290 Grosuplje
(zaposlen v Odvetniški družbi
Čeferin, o.p., d.o.o.)

Anže Mlinarič
odobren vpis: 24. marec 2016
sedež: Tivolska cesta 36,
1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetniku
Milošu Zariću)

Iz odvetniškega imenika – 22. junij 2016
1688 odvetnikov, 187 kandidatov, 356 pripravnikov, 256 odvetniških družb in
8 civilnih odvetniških družb
Odvetnice/ki
– vpisanih 1688 – med njimi 935 odvetnikov in 753 odvetnic
– od 26. februarja do 22. junija 2016 se jih je vpisalo 29 – 13 odvetnikov in 16 odvetnic
– izbrisalo se jih je 15 – 10 odvetnikov in 5 odvetnic.
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 187 – med njimi 73 kandidatov in 141 kandidatk
– od 26. februarja do 22. junija 2016 se jih je vpisalo 13 – 5 kandidatov in 8 kandidatk
– izbrisalo se jih je 29 – 9 kandidatov in 20 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 356 – med njimi 123 pripravnikov in 233 pripravnic
– od 26. februarja do 22. junija 2016 se jih je vpisalo 34 – 11 pripravnikov in 23 pripravnic
– izbrisalo se jih je 38 – 19 pripravnikov in 19 pripravnic.
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 256 odvetniških družb in 8 civilnih odvetniških družb.
Imenik tujih odvetnikov
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 18 – 12 odvetnikov in 6 odvetnic.
Poslovil se je od nas:
– Jurij Dolžan, odvetnik iz Ljubljane
– Marko Šinkovec, odvetnik iz Domžal.
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mag. Marijana Jazbec

forenzična in grafološka preiskovalka pisav, Grafologika

Starejši pišejo počasi – priložnosti za
ponarejevalce podpisov
Eden od pomembnih znakov staranja je upad motorične koordinacije.1 Zmanjšanje motoričnih spretnosti spremljajo degenerativne spremembe v mišično-skeletnem, živčnem in žilnem sistemu. Mišična
masa se pri starejših zmanjša za 25 do 45 odstotkov, spremembe pogosto spremljajo še drugi bolezenski znaki (osteoporoza, osteoartritis, revmatični artritis in Parkisonova bolezen itd.), ki so skupni
starejši populaciji.2 Upad  motorične koordinacije se na primer kaže v problemih hoje, kjer prihaja do
neravnotežja, to pa lahko vodi k resnim poškodbam, zlomom, padcem in podobno. Tudi nekatere
aktivnosti, na primer zapenjanje gumbov, odklepanje vrat, jemanje drobiža iz denarnice, niso več samoumevne. Tu so še poslabšanje vida, manj gibanja, več počitka, torej skromnejša  fizična aktivnost.
Staranje spremlja tudi  zmanjševanje prostornine možganov. Bolj kot se prostornina krči, bolj pešajo
fine motorične spretnosti.3

Zmanjšanje motorične koordinacije pri
starejših
Pisanje z roko je fina motorična spretnost. Gibanje
v pisavi je neposredno povezano s koordinacijo oči
in rok. Eksperimentalne študije kažejo, da so funkcije roke stabilne do 65. leta starosti, po tem obdobju pa se upočasnijo. Raziskovalci so vključili večje
štev ilo odraslih oseb, ki so risale spiralo na že obstoječo podlago; navodilo je bilo, da rišejo čim bolj na
tančno in čim hitreje. Z risanjem spirale so raziskovalci preverjali fine motorične spretnosti in ugotovili, da se razlike med ljudmi v izvajanju aktivnosti z roko začenjajo kazati po 75. letu starosti. Devetdesetletna oseba zmore na primer le še 60 odstotkov takega gibanja zapestja, kakršnega vidimo
pri 30-letniku.4

starejšimi so posledica aktivnosti z uporabo roke, tj.
kako intenzivno so posamezniki pisali, risali, oprav
ljali različne ročne spretnosti, igrali klavir, violino ipd.
Dober dokaz za to je naša pianistka Dubravka Tomšič. Dami pri častitljivih 75. letih prsti kot za šalo
razigrano plešejo po klaviaturi. V tej starosti talent
ni več dovolj. Roke, prste, zapestje je treba »zaposlovati«, da ohranimo prožnost tovrstnih motoričnih
spretnosti. Vaditi, vaditi … Proces zmanjšanja motorične koordinacije torej lahko do neke mere sami
upočasnimo.

Pisanje z roko
Pisava je podzavestna psihofizična kretnja. Beseda je
lahko napisana ali narisana. Je človeška aktivnost, ki jo
določa glava, ne roka. Roka je le pisalni instrument.
Gre za sodelovanje prstov, rok, ramen, možganov, mišic in živcev; gibanje je v večini avtomatično. Čeprav
smo se vsi učili pisati na enak način, je z leti vsak razvil svojo pisavo, ki se bolj ali manj razlikuje od šolske.
Eni so svojo pisavo poenostavili, drugi so jo okrasili,
tretji pa ohranjajo to, kar so se naučili.
Poenostavljena pisava:

Slika: Merjenje finih motoričnih spretnosti s pomočjo risanja
spirale5

Šolska pisava:

Empirične raziskave potrjujejo tudi znano dejstvo,
da znotraj navedenih trendov obstajajo med starostniki značilne individualne razlike.6 Razlike med
Mann, S. R.: The Decline of Motor Coordination during Aging. Glej <www.ellisonfoundation.org/node/4727> (9. marec 2016).
Carmeli, E., Patish, H., Coleman, R.: The Aging Hand, Journal of Gerontology Series A Biological Science and Medical Sciences, 2003, Feb 58(2) str. 146−152.
Hoodendam, Y.Y., Fedde van der Lijn Meike, W., Vernooij W., Hofman, A., Wiro J., Niessen, J. W., van der Lugt, A., Ikram, M. A., van der Geest, J.
N.: Older Age Relates to Worsening of Fine Motor Skills: A Population-Based Study of Middle-Aged and Elderly Persons. Frontiers in Aging Neuroscience, September
2014, Vol 6, Article 259, str. 1−7.
4
Naved. delo, str. 3.
5
Vir: Niessen, W. J., van der Lugt, A.: Older Age Relates to Worsening of Fine Motor Skills: A Population-Based Study of Middle-Aged and Elderly Persons.
Frontiers in Aging Neuroscience, September 2014, Vol. 6, Article 159.
6
Carmeli, E., Patish, H., Coleman, R.: The Aging Hand, Journal of Gerontology Series A Biological Science and Medical Sciences 2003, Feb 58(2) , str. 147.
1
2
3
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Okrašena pisava:
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Čeprav opazimo tresenje in negotovost, bo pisava še
vedno imela nekaj notranje konsistentnosti, torej podobnosti s prejšnjimi pisavami. Če se pisec zaveda
okornosti pisave, potem začne poleg vsebine razmiš
ljati tudi o obliki. Slabša ko je pisalna spretnost, bolj
premišljeno, počasi in negotovo je napisano besedilo. Pisec je pozoren na to, kaj bo napisal in kako bo
napisal. V počasni pisavi je več zavestnega oblikovanja črk.

Zakaj podpis, če že imamo
prstni odtis
Pisava vsakega človeka je izvirna in vsakomur omogoča
izražanje njegove individualnosti. Razlikuje se v velikosti črk, razmikih med vrsticami, besedami in črkami, pisalni liniji, pritisku, ritmu, hitrosti, conah, velikih začetnicah, povezavah med črkami, naklonu, čitljivosti ipd.
Glede na kompleksnost pisalnega procesa (živčni, psihološki, čustveni in fizični nabor) je verjetnost, da bosta
imeli dve osebi enako pisavo, praktično enaka nič. Prav
tako je nemogoče, da bo isti človek popolnoma enako
pisal danes in jutri ali to uro in naslednjo uro, četudi mu
bodo na voljo enake okoliščine in enako pisalo. Vselej
pa pisava ohranja posamezne specifične lastnosti pisca.

Čeprav je oba podpisa napisala ista oseba, nista popolnoma
enaka.

Značilnosti pisave starejših
Pisava starejših ljudi ni uniformirana, ampak se razlikuje od primera do primera. Odvisna je od zdravja oziroma bolezni, zdravil, mentalnega stanja, degeneracije mišic in živcev. Pri starejših se pisava z leti upočasni, zmanjšajo se tudi njena čitljivost, pritisk in mehkoba pisanja. Če oseba slabo vidi, postane njena pisava večja. Gre tudi za tresenje, slab razmik, neregularne
oblike, neobičajne oblike črk. Človek se lahko drugače podpiše tudi, če leži v postelji. Zaradi slabšega nadzora mišic imajo starejši pogosto težave stisniti pisalo
v roko; to je še zlasti vidno pri pisalnih potezah navzgor. Njihova pisava bo zato lahko imela manjši pritisk pri črkah v zgornji coni. Nekatere črke bodo morda oglate zaradi nenadnega prilagajanja.
Spreminjanje pisave je proces, ki se dogaja postopoma, čeprav se spremembe lahko zgodijo takoj, ko pride do nenadne bolezni. Starejši, ki so fizično in miselno zdravi, bodo imeli normalno pisavo; drugi pa slabo koordinacijo in tresenje. Seveda ni mogoče predvideti tega procesa.
Kakovost pisave starejših je drugačna, če jemljejo zdravila. Dobro je vedeti za bolezen in katera zdravila oseba uporablja, saj to lahko vpliva na rokopis. Problem
je večji, če človek boleha za več boleznimi in istočasno jemlje več zdravil.
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Podpis je najbolj pogosta vrsta pisanja; v veliki meri je
stvar navade. Ker ni pravil, kako se je treba podpisati,
so podpisi odprti za individualizacijo. Lahko so čitljivi
ali nečitljivi, tiskani, lahko so v obliki parafe ali imajo
druge identifikacijske znake. Nihče se ne podpiše popolnoma enako, a celostna zgradba podpisa ostaja podobna. Struktura in izvedba podpisa so relativno stabilni, značilnosti so bolj ali manj podzavestno oblikovane. Glede na to, da jih pogosto ponavljamo, so pisalne poteze in oblike na splošno konsistentne, celo v
daljšem časovnem obdobju.
Podpis je osebna blagovna znamka. Je stvar zavestne
odločitve. Tako oseba želi, da jo vidijo drugi. Ko se pisec podpiše na osebno izkaznico, se simbolno predstavi, pokaže, kdo je; podpis ga identificira. S tem izrazi odgovornost za to, pod čemer se je podpisal. To je
odgovor na vprašanje, zakaj podpis, če že imamo prstni odtis. Nekateri porabijo precej časa, da se odločijo, kakšen videz bo imel njihov podpis. Kot bi izbirali, kaj bodo oblekli. Podpisi zares velikih osebnosti
so v veliki večini primerov popolnoma čitljivi in konsistentni s preostalim besedilom.

Anton Trstenjak

Papež Frančišek		

Bill Gates				

Ko se oseba podpisuje, vselej bolj misli na vsebino
in namen podpisa kot na njegovo obliko in pojavnost. Pisci, ki se večkrat podpišejo, imajo avtomatične in na splošno tekoče podpise. Tisti, ki se podpisujejo redkeje, imajo bolj okorne podpise, slabše gibanje. Dobra pisalna linija in gibanje sta znaka izvirnosti podpisa.
Zaradi pomena, ki ga ima podpis, je pogosto predmet
ponarejanja.
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Načini ponarejanja podpisov
Poznamo tri osnovne načine ponarejanja.
1. Enostavno ponarejanje
Ponarejevalec podpiše drugo osebo, ne da bi opazoval
njen izvirni podpis. Ta način ponarejanja se pogosto
uporablja, ko je posameznikova identifikacija ukradena in goljuf razpolaga z − na primer − bančno kartico. Tovrstna prevara se bo kmalu odkrila, saj ponarejevalec ni poskušal prikriti ponaredka. (Hayes Reed)
2. Prostoročna simulacija
Ponarejevalec kopira podpis druge osebe. Izvirnemu
podpisu se hoče čim bolj približati. To je najpogostejši način ponarejanja podpisov. Ponarejevalec izviren
podpis običajno kopira tako, da ima pred seboj podpis
in ga poskuša posnemati. Oči skačejo med originalom
in ponaredkom, rezultati so običajno oklevanje, neprave linije in neurejenost. V bistvu so ti podpisi bolj risbe kot pisave. Nekateri ponarejevalci si vzamejo čas in
vadijo ponarejanje, dokler ne postane pisava bolj naravna. Izostreno oko preiskovalca bo opazilo negotovost v gibanju, ki ni konsistentna z izvirnim podpisom.
Seveda so med nami tudi poklicni ponarejevalci, ki so
pravi eksperti za ponarejanje pisave.
3. Prerisovanje podpisa
Izvirni podpis ponarejevalec položi pod list papirja
in ga preriše. Roka ne teče spontano po papirju. Skoraj v vsakem primeru se bo prepoznalo tresenje, kar
zmanjšuje kakovost pisalne linije. Običajno opazimo
močan pritisk. Včasih ponarejevalec podlago osvetli,
da se podpis bolje vidi. Tako sta izvirni podpis in ponaredek popolnoma enaka. Včasih se celo izvirni podpis zamenja za ponaredek. Povedali smo že, da se pisec nikoli ne podpiše popolnoma enako. Ugotoviti je
treba, ali sta dva oziroma ali je več podpisov popolnoma identičnih. Več spornih podpisov je treba primerjati in v vsakem pisalnem elementu se lahko vidi, da so
izdelani po istem modelu. Taki primeri so včasih težko opredeljivi, ker je model podpisa, iz katerega je ponarejevalec podpis prerisal, nedosegljiv.
Uspešnost ponarejanja je odvisna od usposobljenosti
ponarejevalca in podpisa, ki ga ponareja. V nasprotju
z mnenji laikov je skrbno, jasno in čitljivo pisavo, brez
okraskov, najtežje ponarediti. Nečitljive oblike je lažje ponarejati. Ko ponarejevalec ponareja podpis, ima
izbiro. Ali bo pisal hitro, kar se bo pokazalo v boljši
pisalni liniji in posledično slabši reprodukciji, ali pa
bo pisal počasi, kar bo prineslo bolj natančno kopijo
oblik črk, a izgubo ritma.
Če bi se radi izognili ponarejanju podpisa, pišite čim
bolj čitljivo, čim bolj povezano in čim hitreje.

Načela ugotavljanja istovetnosti
podpisov
V sodni praksi se najpogosteje ugotavlja istovetnost
podpisov. Ugotavljanje istovetnosti je kompleksen
proces, ki se ga ne da poenostaviti v formule, natančne postopke. Obstajajo pa nekatera načela.7
7
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• Niti dve osebi nimata enake pisave in govora.
• Posamezna pisava vedno nekoliko odstopa, mehanično torej ni nikoli enaka prejšnji.
• Noben človek ne more v celoti prevzeti pisave drugega pisca, četudi je uspešno ponaredil neki vzorec.
• Ko oseba poskuša posnemati rokopis druge osebe, pisec neizogibno odstrani mnogo ali skoraj vse
osebne značilnosti.
• Pri primerjavi spornih rokopisov bo lahko že en
sam poseben element omogočil odločilen zaključek.
• Če hočemo dokazati, da je oba rokopisa napisala
ista oseba, morajo obstajati podobnosti med njima,
ki jih ne moremo pripisati naključju ali nesreči, in
ne sme biti osnovnih nepojasnjenih razlik.
• Za dokaz, da dva rokopisa ni napisala ista oseba,
mora obstajati osnovna neskladnost med njima, ki
je ne moremo šteti za naključje, nesrečo, krinko,
psihološki vpliv ali fizični dejavnik.
• Več ko je pogostih in nenavadnih kopičenj vzajemnih potrditev in osebnih pisnih navad, bolj zanes
ljivo bo pisec identificiran.
• Kakovost pisanja je neposredno povezana z gibanjem in bo spremenjena, če bo prišlo do motnje v
mislih, mišicah ali živcih.
• O starosti in spolu ni mogoče sklepati iz pisave.
• Vsaka oseba ima pisalne značilnosti (podzavestne),
ki, ko piše spontano in naravno, delujejo kot identifikacija. Te značilnosti je mogoče popolnoma obvladati le v omejenem obsegu.
• Rokopis se v življenju spreminja, bolj ali manj.
• Nihče ne more pisati bolje ali bolj tekoče kot pisec
sam.
• Oseba porabi več napora, ko piše prikrito ali nenaravno, kot če bi pisala naravno, svojo pisavo.
• Ponarejevalec ne more popolnoma odstraniti svojih
podzavestnih pisalnih navad.
• Mogoče je zavestno deformirati pisavo, tako da postane neprepoznavna.
• Pisec ne more izključiti osebne značilnosti pisave,
če se je ne zaveda, in teh značilnosti tudi ne more
prevzeti od drugega pisca, če se tega ne zaveda.
• Tiskana pisava in pisanje številk imata značilnosti,
ki se identificirajo kot običajni rokopisi.
• Z nekaj izjemami »pisne« pisave ni mogoče uspešno primerjati s tiskano. Podpise se lahko uspešno
primerja z drugimi podpisi, ne z drugimi besedili
oziroma rokopisi.
• Če sta dva podpisa identična, je eden nujno digitalen, elektronski ali fotokopiran.

Prepoznavanje ponaredkov
Ponarejeni podpisi so v obtoku vsak dan. To se dogaja
v trgovinah, na bančnih okencih, v zasebnih in tudi državnih prostorih. Izvirnosti podpisa praviloma ni mogoče določiti s prvim vtisom. Ponarejevalci se pogosto ne zavedajo nians v pisanju. Podpisi iste osebe se
vselej razlikujejo. Običajno se ponarejevalci osredotočijo na vidne značilnosti podpisa, na primer velike začetnice, naklon zanke, znake, ki naredijo takojšen vtis.
Lažje je spreminjati obliko pisave kot gibanje v pisavi.
Izvirni podpisi imajo določen ritem, hitrost. Pri ponarejenih pisavah je ritem slab, pisalna linija je tresoča,

Hayes, R.: Training Course in Questioned Handwriting and Document Examination, ReedWrite Press, Honolulu 2014.
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gibanje je slabo. Namesto okroglih se pojavijo oglate
oblike, togi in ostri začetki in zaključki.

zadostno število primerjalnih vzorcev podpisov, s katerimi lahko z večjo verjetnostjo ovržemo dvome o izvirnosti oziroma sume o ponarejanju. Tu ne velja pravilo »manj je več«, ampak »več je več«. Torej, več ko
je primerjalnega gradiva, več je možnosti za zanesljivo
mnenje o spornem podpisu.

58

Pri ocenjevanju izvirnosti podpisa najprej opazujemo
gibanje pisave: kako tekoča je in kakšna je kakovost pisalne linije. Če obstajajo presledki, se vprašamo, ali so
ti naravni? Ali so posledica ponarejanja ali uporabe posameznega pisala? Ko opazimo popravljanje, si moramo pobliže ogledati, ali gre za to, da hoče ponarejevalec nekaj izpopolniti, ali pa je napaka narejena v izvirnem podpisu. Z mikroskopom se to vidi. Pri preiskovanju spornih podpisov so oblike črk manj pomembne
od gibanja. Če je gibanje v spornem podpisu vprašljivo, podpis verjetno ni izviren. Pomembno je tudi poznati datum, ko je oseba podpisala sporen dokument.
Stopnja običajnega odstopanja – pri tem gre za variabilnost znotraj enega rokopisa, za normalne ali neobičajne variacije, najdene v ponovljenih vzorcih pisca. Nekateri imajo zelo različne podpise, pri drugih
so si podpisi dosledno podobni. Spontana pisava ima
vedno razlike. Tisti, ki pišejo počasi in preudarno, bolj
nadzirajo pisanje in imajo bolj konsistentne podpise,
manj naravnih razlik.
V seriji izvirnih podpisov je treba opazovati, kateri elementi pisave se razlikujejo in kateri so si podobni. Štejejo detajli, pa tudi usposobljenost in izkušnje.
Pri identificiranju pisca sporne pisave mora biti med
spornim in izvirnim podpisom dovolj podobnosti in
ne sme biti nepojasnjenih razlik. Pogosto lahko ugotovimo, da nimamo dovolj »gradiva« za kakovostno primerjavo. Mogoča so tudi naključja. Morda bomo opazili minimalne razlike v enem ali dveh vidikih, v preostalem pa se bosta sporni in izvirni podpis ujemala.
Če opazimo strukturne spremembe, ki se jih ne da pojasniti, podpis praviloma ni izviren. Razlike je pogosto videti v detajlih gibanja ali oblik, ki jih ne moremo
pripisati naravnim variacijam. To so predvsem podzavestni elementi: pritisk, pojavnost skupnih črk, posebna gibanja, razmerja med conami. Ti elementi izražajo
individualnost, a jih je ponarejevalec spregledal. Tudi
ena sama bistvena razlika lahko pokaže na neizvirnost.

Kaj imajo skupnega starostniki in
ponarejevalci pisav?
Čeprav starejši praviloma ne spreminjajo svojih pisalnih navad, je ugotavljanje izvirnosti pisave pri starejših zahtevna naloga. Ugotoviti moramo, kaj je posledica starosti in kaj je posledica ponarejanja. Starost
spremljajo:
– tresenje roke,
– slabši ritem,
– počasna pisava.
Te značilnosti veljajo tudi za ponarejevalce, zato je lahko ponarejanje pisav starejših zanje lažje. Počasno in
tresočo pisavo s slabim ritmom je lažje ponarejati kot
hitro pisavo z dobrim ritmom. Zato je pri preiskovanju spornih podpisov starejših še posebej pomembno
8
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Izviren podpis

Ponarejen podpis8

Razlike med izvirno in ponarejeno pisavo pri
starejših
Izvirna pisava

Ponarejena pisava

Slaba oblika.

Doslednejša oblika.

Slaba kakovost.

Nekaj mehkih potez, druge
agresivne.

Dosledno tresenje.
Moteno gibanje z notranjo
doslednostjo.

Nedosledno tresenje,
načrtovano ali pretirano.
Nepravilna smer gibanja
pisalnih potez.

»Odsekane« poteze v
pisalnih znakih.

Počasnejše, manj impulzivne
spremembe.

Ohranjen pritisk gor in dol.
Moteni odstavki.

Močan pritisk.
Nenavadno oblikovane črke.

Sklep
Pisanje z roko je fina motorična spretnost. Eden od
znakov staranja je poslabšanje tovrstnih spretnosti in
splošne motorične koordinacije. Individualne razlike
med starostniki so odvisne od aktivnosti z rokami, torej tudi od rednega pisanja za roko. Pisava se z leti upočasni, zmanjšajo se njena čitljivost, pritisk in mehkoba pisanja. A še vedno ohrani notranjo konsistentnost.
To velja tudi za podpis. S podpisom se oseba simbolno predstavi, izrazi odgovornost za to, kar je podpisala. Zaradi pomena, ki ga ima podpis, je pogosto predmet ponarejanja. Ponarejevalci in starejši imajo nekaj
podobnih pisalnih značilnosti: tresenje roke, slabši ritem in počasno pisavo, zato imajo ponarejevalci pri starejših pogosto lažje delo kot pri mlajših.
V sodni praksi se najpogosteje ugotavlja istovetnost
podpisov; preiskujemo, ali je podpis na določenem dokumentu izviren ali ponarejen. To je kompleksen proces, v katerem je ključno imeti na voljo dovolj primerjalnega gradiva, tj. vzorcev izvirnih in spornih podpisov.

Vir: Hayes, R.: Training Course in Questioned Handwriting and Document Examination, ReedWrite Press, Honolulu 2014.
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Duša Fischinger

profesorica slovenščine in nemščine

Nekaj o slovenščini za advokate
Z vprašanjem »Al’prav se piše mail ali mejl?« sem malce v šaljivem tonu napovedala svoje predavanje o
slovenskem jeziki v okviru srečanja območnega zbora ljubljanskih odvetnikov novembra lani. Podnaslov
»Nekaj o slovenščini za advokate« je konkretiziral tematiko problemov in me kot predavateljico, ki
je vso delovno dobo preživela v razredu in poučevala mladino, ki jim je bila slovenščina kot predmet
nekaj povsem nebodigatreba, spravil v zadrego. Lektorirala sem namreč kar nekaj diplomskih, magistrskih in tudi doktorskih nalog diplomantov različnih fakultet ter pri tem ugotovila, da diplomanti
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani najbolje od vseh obvladajo slovenski jezik.
Ob branju različnih pravniških vlog, tožb, predlogov,
oporok (zaradi tajnosti podatkov so vsa imena, datumi in kraji v tem članku izmišljeni), ki so mi jih posredovali prijazni odvetniki za pripravo mojega predavanja, sem ugotovila, kateri so glavni jezikovni problemi, in sicer raba predloga z/s, napačna raba četrtega sklona, napačno sklanjanje samostalnika hči, vstava vejice v povedi ipd.

Napačno: Sodišče lahko odloči, da se ne razpiše poravnalni narok, če so stranke uspešno opravile mediacijo.

Leta 2014 je na spletu začel delovati brezplačni, prosto dostopni portal slovarjev slovenskega jezika
– Fran (<http://www.fran.si/>), ki ga je vzpostavil Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU. Na portalu najdemo: Slovar slovenskega knjižnega jezika – SSKJ (1994), Slovenski pravopis – SP
(2001) in Slovar novejšega besedja slovenskega jezika – SNB, ki je kot dopolnilo SSKJ izšel leta 2012.
Omenjeni trije slovarji in Slovenska slovnica akademika Jožeta Toporišiča (2009) so štirje t. i. zakoni
slovenskega knjižnega jezika, po katerih se moramo
ravnati. Na voljo bi morali biti v sleherni odvetniški
pisarni, prav vsak odvetnik pa bi jih moral poznati in
uporabljati tudi v e-obliki.

Napačno: Čedalje bolj kaže, da odločitve o referendumu o družinskem zakoniku pri nam ne bo pred volitvami.

Na spletu je uporabnikom na voljo tudi brezplačno
jezikovno svetovanje, ki je namenjeno reševanju normativnih in splošnih jezikovnih zadreg. Odgovore na
jezikovna vprašanja lahko dobite v Franu in v spletni svetovalnici ŠUSS (študentska skrb za slovenščino) Univerze v Novi Gorici, ki ponuja obsežen lastni arhiv vprašanj in odgovorov na različna jezikovna vprašanja.

Jezikovne zagate
• Glasovi slovenskega knjižnega jezika se delijo na
zveneče in nezveneče. Predlog z je zveneč, s je
nezveneč. Zveneči z se uporablja pred besedami,
ki začenjajo na samoglasnike in zveneče soglasnike.
Nezveneči s uporabimo pred nezvenečimi soglasniki – najlažje si jih zapomnimo po sklopih: ptk sš cč
fh.
• V povedi bi morali ob zanikanem povedku postaviti
predmet v rodilnik (2. sklon). Vse pogosteje pa se
dogaja, da se na to pravilo pozablja in se drugi sklon
zamenjuje s tožilnikom (4. sklon).
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Pravilno: Sodišče lahko odloči, da se ne razpiše poravnalnega naroka, če so stranke uspešno opravile
mediacijo.
• Enako se zamenjuje dajalnik (3. sklon) z mestnikom
(5. sklon).

Pravilno: Čedalje bolj kaže, da odločitve o referendumu o družinskem zakoniku pri nas ne bo pred volitvami.
• Samostalnik hči se pravilno sklanja: hči, hčere,
hčeri, hčer, pri hčeri, s hčerjo. Težave povzročata
tožilnik (4. sklon) in orodnik (6. sklon)
Napačno: Sodnik je zaslišal tudi zapustnikovo hči.
Pravilno: Sodnik je zaslišal tudi zapustnikovo hčer.
Napačno: Z uspešno mediacijo v predlagani vsebini bi
bila med zapustnikovo hčerko in zapustnikovim sinom
rešena vsa premoženjska vprašanja.
Pravilno: Z uspešno mediacijo v predlagani vsebini
bi bila med zapustnikovo hčerjo in zapustnikovim sinom rešena vsa premoženjska vprašanja.
Napačno: Po samo enem skupnem srečanju obeh dedinj (Silvestre Ozebek in Marije Gostič) ter ločenih
srečanjih z obema hčerkama se je mediacija uspešno
končala.
Pravilno: Po samo enem skupnem srečanju obeh dedinj (Silvestre Ozebek in Marije Gostič) ter ločenih
srečanjih z obema hčerama se je mediacija uspešno
končala.
• Poved
Akademik Jože Toporišič je uvedel termin poved, ki
označuje vse, kar se začenja z veliko začetnico in zaključi s končnim ločilom (./?/!). Znotraj povedi je lahko en ali več stavkov, odvisno od števila povedkov. Te
stavke moramo med sabo ločiti z nekončnim ločilom.
Navadno je to vejica, redkeje podpičje. V pravniških
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besedilih so povedi vedno večstavčne, kar povzroča
težjo razumljivost zapisanega, še zlasti če vejica ne zaključi posameznih stavkov v povedi.
Primer: Sodišče je narok preložilo na 15. 12. 2015,
do takrat pa naj bi se dedinja Verica Beden opredelila do poravnalne ponudbe (?) Karoline Ozebek, ki jo
je njen pooblaščenec v konkretnih številkah predstavil ustno na (?) tem naroku, povedal pa je, da je pri
tem upošteval več pravnih vidikov spornosti prodajne
pogodbe z dne 19. 09. 2014 in gibanja denarnih prihrankov zapustnice; pooblaščenka Verice Beden se do
dane poravnalne ponudbe (še) ni opredelila, niti podala konkretne nasprotne ponudbe, saj želi izvedeti, na
kakšnih podlagah je bila ponudba dana.
Kot lektorica menim, da je poved predolga in da vsebina ni povsod dovolj natančna, kar sem označila z vprašajema. Odvetniku sem predlagala, da se poved devetih stavkov spremeni v najmanj tri povedi in pomanjk
ljive podatke dopolni.
Pravilen zapis po navodilih lektorice: Sodišče je
narok preložilo na 15. 12. 2015. Do takrat pa naj bi
se dedinja Verica Beden opredelila do poravnalne ponudbe dedinje Karoline Ozebek, ki jo je njen pooblaščenec v konkretnih številkah predstavil ustno na naroku 24. 10. 2015. Povedal pa je, da je pri tem upošteval več pravnih vidikov spornosti prodajne pogodbe z
dne 19. 9. 2014 in gibanja denarnih prihrankov zapustnice. Pooblaščenka Verice Beden se do dane poravnalne ponudbe (še) ni opredelila, niti podala konkretne nasprotne ponudbe, saj želi izvedeti, na kakšnih
podlagah je bila ponudba dana.
• Vejica
V šoli so nas učili, da vejica stoji pred ker, ki, ko, da,
če. To je res, vendar to ne drži, kadar gre za večbesedne veznike: namesto da, že ko, kljub temu da, češ da,
medtem ko, zato ker, tako da, prej ko, toliko da, po
tem ko, še ko, vtem ko, brž ko, šele ko, s tem da, poseb
no ko, zlasti če, zlasti ko, zlasti kadar. Takrat se vejica
piše le pred njegovim prvim delom (SP 2001, odstavek 329). Danes velja pravilo, da je vejica stvar logičnih odnosov v stavku, kar najlepše ponazarja primer
povedi Usmrtiti ne pomilostiti. Kam postaviti vejico?
O tem bo v svoji sodbi odločil sodnik.
Kadar v obvestilu navajamo datum sestanka, srečanja
ipd., je priporočljivo, da vedno dodamo tudi ime dneva. Datum se pri tem vrednoti kot vrivek in je zato z
vejicama ločen od besedila.
Primer: … srečanje bo v petek, 18. 12. 2015, v Mo
drem salonu …
Če imena dneva nismo navedli, vejic ne postavimo.
Primer: … srečanje bo 18. 12. 2015 v Modrem salo
nu …
Pred kot stoji vejica, če mu sledi povedek. Če mu sledi katerikoli drug stavčni člen, vejice ne postavimo.
Primer: Govoril je kot pravnik. Govoril je, kot bi bil
pravnik.
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• Raba velike začetnice nam včasih povzroča težave. Kadar na splošno govorimo o okrajnem, okrožnem, višjem sodišču, pišemo z malo začetnico.
Ko pa točno konkretiziramo posamezna sodišča,
jih zapišemo z veliko začetnico: Okrožno sodišče
v Ljubljani, Okrajno sodišče v Celju, Višje sodišče v
Kopru.
• Osebna imena sklanjamo različno glede na spol.
Pri ženskih osebnih imenih sklanjamo samo ime,
priimka pa ne (Verica Beden, Verice Beden, Verici
Beden itd.). Pri moških osebnih imenih sklanjamo
in ime in priimek (Pepi Ozebek, Pepija Ozebka, Pe
piju Ozebku itd.).
• Kratice so večinoma moškega spola (NUK, OZN,
ZPP, OZ, ZOR, CSD). Kadar se kratica konča na
nenaglašeni -a, je ženskega spola (EFTA, NAMA).
Kratice v slovenščini še pred nekaj desetletji niso
bile pregibne. V prvih povojnih pravopisih je bilo
sklanjanje kratic celo odsvetovano. V zadnjem pravopisu pa je bilo pod vplivom splošno prevladujoče
rabe in dejstva, da kratice pogosto pretvorimo v besede (EMŠO > emšo; UNESCO > Unesco), odločeno, da se prej nesklonljive enote zdaj tudi sklanjajo.
SP (2001) je tu stopil še korak dlje, sklonljivost je
postavil kar na prvo mesto. Kratice moškega spola
sklanjamo: bil sem v NUK-u, dopolnitev ZPP-ja, na
CSD-ju, ženskega kratice pa EFTA, EFTE, NAMA,
NAME.
• Pri podomačenju tujih zemljepisnih imen se
načeloma držimo pravila, ki je predstavljeno v SP
(2001), v poglavju Prevzete besede in besedne zveze (členi 185, 189, 190). Po teh členih podomačeno
pišemo imena držav, tudi zveznih držav in pokrajin,
in imena »nekaterih bolj znanih krajev« (Ženeva,
Varšava, Edinburg, Rim, Pulj, Reka), ki se jim pridružujejo tudi imena tistih krajev, ki se pri nas izgovarjajo tako, kot se pišejo (London). Ponašimo tudi
tuje črke v izpeljankah iz tujih lastnih imen Mary
—> Marijin, Sydney —> sydnejski.
• Jezik je živa tvorba in se nenehno spreminja, posebno njegovo besedje. Z novimi tehničnimi predmeti oziroma pridobitvami sprejemamo tudi nove
besede. Danes so to največkrat besede iz angleščine.
Sprva jih zapisujemo, kot so zapisane v originalu.
Čez čas pa jih ponašimo in zapisujemo po pravilih
slovenskega pravopisa. Najbolj znan primer takega
ponašenja je danes nedvomno beseda pica, ki smo
jo nekoč pisali pizza, ali še pred njo buffet, ki je
danes v SP (2001) zapisan tako, kot ga izgovarjamo:
bife.
• Računalniško posredovana komunikacija
(kratica RPK) je danes najpogostejše medsebojno
pisno komuniciranje. Kadar gre za službeno mejlanje, je nagovor klasičen. Poleg besede Spoštovani/
Spoštovana dodamo še ime in priimek. Temu obvezno sledi ločilo. Zdaj se priporoča medstavčno
ločilo (vejica), zato besedilo nadaljujemo z malo
začetnico. Besedilo v mejlu naj bo le osnovno, zelo
kratko sporočilo. Uradni dokumenti, vabila, obvestila ipd. naj bodo vedno v priponki. Prejemnik naj
bi praviloma, po bontonu, na vsak mejl odgovoril
v 24 urah, razen v primerih, ko gre za avtomatska
obvestila.
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Mnogokrat pošiljamo isti mejl na več e-naslovov in takrat je nagovor zgolj Spoštovani. Obliko spoštovani lahko uporabljamo tudi za osebe ženskega spola, kadar te
niso poimensko navedene. Zaradi tajnosti podatkov je
priporočljivo, da pri hkratnem mejlanju na več e-naslovov uporabite gumb Skp (skrita kopija). V uradnih
mejlih uporaba emotikonov ni dovoljena.

• V govornem nastopu moramo enako kot pri pisnem
izražanju upoštevati pravila slovenskega knjižnega
jezika o zgradbi povedi. Poved naj bo torej sestavljena čim bolj racionalno po shemi: osebek +
povedek +predmet + prislovno določilo. Prilastki v
strokovnem jeziku veljajo za mašilo in mnogokrat
zameglijo osnovno misel povedi.

• Glava dopisa mora vsebovati vse pomembne podatke o odvetniku oziroma odvetniški pisarni. Pri
oblikovanju glave dopisa je treba dosledno upoštevati pravila slovenskega pravopisa o rabi velike
začetnice.

• V pisnem in ustnem izražanju se moramo izogibati
arhaizmom in srbohrvatizmom, kot so na primer: mu poklanjam vero, tega ne rabim vedeti. Stilno
primerneje bi bilo: mu verjamem, je nepotrebno.

odvetnica
MAGDALENA MURKO MIKLAVEC
Cesta Poljanskih livad 15, 1000 Ljubljana
tel. št.: 01-231-32-21, fax. št.: 01-231-32-22
V glavi dopisa je pravopisna napaka. Začetek naslova mora biti vedno napisan z veliko začetnico. Glede
na sodobne komunikacije, ki so del vsakdana, v glavi
manjka e-naslov.
Pravopisno in vsebinsko popravljena glava bi bila:
Odvetnica
MAGDALENA MURKO MIKLAVEC
Cesta Poljanskih livad 15, 1000 Ljubljana
e-naslov: mmurko.miklavec@gmail.com
tel: 01-231-32-21, fax: 01-231-32-22
Vsak dopis je v bistvu tudi neke vrste reklama. Na
potencialno stranko naredi neprimerno večji vtis pomembnosti, če je v glavi dopisa navedeno, da gre za
odvetniško pisarno.
ODVETNIŠKA PISARNA
MAGDALENA MURKO MIKLAVEC
Cesta Poljanskih livad 15, 1000 Ljubljana
e-naslov: mmurko.miklavec@gmail.com
tel: 01-231-32-21, fax: 01-231-32-22
• Vsak govorni nastop mora temeljiti na bontonu
poslovnega sveta. Najpogostejše napake nastajajo pri ogovarjanju. Iz ameriškega sveta smo prevzeli
nagovor oseb po imenih, zraven morda dodali gospa
in mnogokdaj namesto vikanja že uporabimo tikanje. Po poslovnem bontonu je to neprimeren način
ogovora. Pravilno je, da ob nagovoru gospa dodamo
priimek te gospe, morebiti tudi njeno ime, glagolska
oblika je vikanje. Z imenom ogovarjamo prijatelje
in dobre znance oziroma tiste osebe, s katerimi se
tikamo. V uradnih prostorih naj bi se v nagovoru
in pogovoru vikali, četudi se poznamo.
Nepravilni ogovor: Gospa Duša, prosim, stopite na pro
stor za priče.
Pravilni ogovor: Gospa Fischinger, prosim, stopite na
prostor za priče.
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Še nekaj jezikovnih vprašanj
Prijetno sem bila presenečena, ko sem po predavanju
prejela kar nekaj zanimivih jezikovnih vprašanj, ki sem
jih vključila tudi v ta članek.
1. Kako se pravilno sklanja ime Dea/Tea/Lea?
Imena Dea/Tea/Lea/Pia se sklanjajo po vzorcu prve
ženske sklanjatve na -a (kot npr.: teta).
Torej sklanjamo: Dea, Dee, Dei, Deo, pri Dei, z Deo.
Svojilni pridevnik, izpeljan iz teh imen, pa ima dodan
-j-, torej: Dejin, Tejin, Lejin, Pijin.
2. Kadar se naslov nekega članka konča z ločilom
in želimo ta naslov uporabiti v povedi, ali se v
tem primeru za naslovom uporabi vejica?
Odziv A. B. je jasno razviden iz prispevka »Kaj storiti,
ko v najetem stanovanju bivajo golobi in mačke?«, ki
je bil 25. 1. 2012 objavljen v časopisu XY.
Da, v tem primeru se za naslovom uporabi vejica.
3. Kadar se naslov članka ne konča z ločilom
in želimo ta naslov uporabiti v povedi, pa temu
naslovu sledi vejica, ali postavimo vejico pred
znakom za navedek ali po tem znaku?
Odziv A. B. je jasno razviden iz prispevka »Policisti
bodo 'občutno zaostrili' stavko, pogajanja prekinjena«, ki je bil 2. 12. 2015 objavljen v Delu.
Vejico postavimo po znaku za navedek.
4. Ali je v mejlu na koncu pozdrava vejica, pika
ali ni nič?
Pravopisna pravila (SP 2001: § 240) ne predvidevajo
vejice za pozdravom na koncu pisma, dopisa ali mejla, ki mu sledi še ime pošiljatelja.
5. Kako je pravilno: Francoščine se rad učim ali
francoščino se rad učim?
V SP (2001) piše, da se glagol učiti se lahko veže z
rodilnikom in s tožilnikom. Oboje je torej pravilno.
6. Ali je v kolikor hrvatizem?
Besedna zveza v kolikor po SP (2001) ni dovoljena,
dovoljeno pa je uporabljati kolikor oziroma če.
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Boštjan Koritnik,

univ. dipl. pravnik, tajnik in asistent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Študenti ljubljanske Pravne fakultete najboljši
na svetu
Ekipa Pravne fakultete Univerze v Ljubljani v sestavi Mirjam Homar, Lara Matan in Urša Ušeničnik je
15. aprila 2016 v velikem finalu svetovnega tekmovanja iz poznavanja prava EU – European Law Moot
Court (ELMC), ki je potekalo na sedežu Sodišča EU v Luksemburgu, premagala vso svetovno konkurenco.
Za dodatno simboliko je poskrbelo to, da so prestižno zmago dosegli prav na Dan Pravne fakultete v
Ljubljani, ki ga praznujemo vsakega 15. aprila.
Do tega uspeha so ekipo pod mentorstvom izredne
profesorice na PF Univerze v Ljubljani dr. Ane Vlahek z večmesečnim požrtvovalnim pro bono delom v
vlogi trenerjev (t. i. coachev) pripeljali nekdanji uspešni tekmovalci na ELMC in CEEMC Žiga Urankar,
Sandra Koren in Kaja Batagelj, z vajami franco-

Tekmovanje ELMC, ki se ga tradicionalno udeležuje
več kot 80 najprestižnejših evropskih in ameriških univerz, vsako leto obravnava najaktualnejše teme prava
EU. Ekipe, ki se pomerijo v simulaciji postopka predhodnega odločanja na Sodišču EU, so od septembra
do novembra izdelovale memoranduma za tožnika in
toženca v angleškem
in francoskem jeziku
(v tem delu tekmovanja je bila članica ljubljanske ekipe
tudi Nuša Kucler),
na podlagi ocen pisnih izdelkov pa se
je najboljših 48 ekip
uvrstilo na štiri regionalna finala, ki so
potekala januarja in
februarja. Z ekipno
zmago na regionalZmagovalna ekipa ljubljanske PF (z leve): Sandra Koren, Nuša Kucler, Mirjam Homar, Lara Matan, Urša Ušeničnik, Žiga Urankar,
Kaja Batagelj in Ana Hergouth.
nem finalu v Maastrichtu si je ljubljanščine pa je ekipi predvsem pri pripravah na nastop v ska ekipa prislužila vozovnico za veliki finale, v katevelikem finalu odločilno pomagala tudi nekdanja tek- rem je nato v najprestižnejši ekipni kategoriji premamovalka na ELMC Ana Hergouth. »Prav intenziv- gala vso konkurenco (med drugim tudi univerze Heino in po vsebini zelo kakovostno delo trenerjev, ki so delberg, Columbia, LSE, Edinburg, Amsterdam, Papovečini še vedno študentje, je bilo velikega pome- riz, Aix en Provence idr.) ter svoji fakulteti in univerna za uspeh ekipe,« je ob tem pojasnila dr. Vlahkova. zi prinesla bleščeč pokal.
Povedala je tudi, da je letošnji primer predhodnega
vprašanja obravnaval predvsem perečo tematiko odgovornosti držav članic in EU za kršitve prava EU,
razmerje med Sodiščem EU in Evropskim sodiščem
za človekove pravice, veljavnost določil sekundarnega prava EU, ki za podjetja, ki dovolilnic za izpuste
ogljikovega dioksida ne oddajo pravočasno, predpisuje enako kazen kot za podjetja, ki dovolilnic sploh ne
pridobijo, ter možnost časovne omejitve učinkov izdane sodbe v postopku predhodnega odločanja.
Nedvomno je dosežen rezultat tudi odraz odličnosti
PF Univerze v Ljubljani in plod kakovostnega študija prava Evropske unije, ki se na ljubljanski PF na pobudo in pod vodstvom dr. Petra Grilca kot obvezni
predmet izvaja vse od 90-ih let, torej davno pred vstopom Slovenije v EU. To dokazuje ne le letošnji uspeh,
temveč tudi prejšnji uspehi PF Univerze v Ljubljani
na tekmovanju ELMC. Leta 2004 je bila na primer v
vlogi generalnega pravobranilca (AG) prva, leta 2006
pa druga na svetu.
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V vlogi predstavnika Evropske komisije je v Luksemburgu slavila ekipa Columbie (ZDA), v vlogi generalnega pravobranilca pa ekipa iz Leidna. V obeh izvajanjih je ekipo ljubljanske PF v (težji) vlogi tožnika,
ki jim jo je namenil žreb, zastopala študentka Lara
Matan. V brezhibnih angleščini in francoščini ter z
dobro pripravljenimi argumenti se je Lara s pomočjo drugih dveh tekmovalk, Urše Ušeničnik in Mirjam Homar, odlično odrezala pred sodniki in generalnimi pravobranilci Sodišča EU, ki so sodili na
tekmovanju.
Mlade študentke, ki so pred tekmovanjem opravile
zgolj dva izpita na področju prava EU, so tako ime
PF Univerze v Ljubljani ponesle v vrh evropske pravne znanosti. »Kot mentorica si želim, da bi bile tako
tekmovalke kot tudi njihovi trenerji, na katere sem zaradi resnega in odgovornega dela, prijaznosti in (tudi
čustvene) inteligence izjemno ponosna, za zgled bodočim generacijam študentov,« je še poudarila dr. Vlahkova.
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SRBSKO//HRVAŠKO
radničko zakonodavstvo
radnička klasa
delegat
deo / udeo // dio / udio
delikt
deliktna odgovornost
deliktna sposobnost
deoba // dioba
deljiva obligacija
delomičan gubitak
delimična presuda
dionica
dioničar
dioničko društvo
delimično plaćanje
rad / posao
poslodavac
posloprimac
radna disciplina
radni vek
radna obaveza // radna obveza
radna sposobnost
radno vreme
radni dan
radni uslovi // radni uvjeti

novac
novčana kazna
novčana obligacija
novčana odšteta

denar
denarna kazen
denarna obveznost
denarna odškodnina

Avtorske pravice pridržane.

NEMŠKO
Arbeitsgesetzgebung, f (-, en)
Arbeiterklasse, f (-, n)
Delegierte, m (n, n)
Teil, m (es, e) / Anteil, m (es, e)
Delikt, n (e/s, e) /unerlaubte Handlung, f (-, en)
Deliktsfähigkeit, f (-)
Straffähigkeit, f (-)
Teilung, f (-, en)
teilbare Verbindlichkeit, f (-, en)
Teilverlust, m (e/s, e)
Teilurteil, n (s, e)
Aktie, f (-, n)
Aktionär, m (s, e)
Aktiengesellschaft, f (-, en)
Teilzahlung, f (-, en)
Arbeit, f (-, en)
Arbeitgeber, m (s, -)
Arbeitnehmer, m (s, -)
Arbeitsdisziplin, f (-)
Lebensarbeitszeit, f (-, en) / Beitragszeiten, fpl
Arbeitspflicht, f (-, en)
Arbeitsfähigkeit, f (-)
Arbeitszeit, f (-)
Werktag, m (s, e)
Arbeitsbedingungen, fpl

Produktionsprozeß, m (sses, sse) /
Arbeitsprozeß, m (...)
labour dispute /industrial ~
Streit aus dem Arbeitsverhältnis, m (e/s, e)
labour law /industrial ~
Arbeitsrecht, n (e/s)
labour relation
Arbeitsverhältnis, n (ses, se)
labour court /industrial tribunal Arbeitsgericht, n (/e/s, e)
/ labour conciliation board
denationalization /
Rückerstattung konfiszierter Eigentums, f (-, en) /
denationalizing
Reprivatisierung, f (-, en)
money
Geld, n (e/s, er)
fine
Bußgeld, n (e/s, er)
pecuniary obligation
Geldverpflichtung, f (-, en)
pecuniary indemnity /monetary Geldschadenersatz, m (es, “e) /
damages
Geldentschädigung, f (-, en)

ANGLEŠKO//~ (ZDA)
labour legislation
working class
delegate
share / portion
tort
delictual liability
capacity for liability in tort
division / partition
divisible obligation
partial loss
partial judgment
share
shareholder
corporation
partial payment
job / labour
employer
employee
labour discipline
years of service
work obligation
working ability
working hours
working day
working conditions /
operating conditions
production process

argent, m
amende, f /contravention, f
obligation pécuniaire, f
indemnité en argent, f /~ en espeles, f

conflit du travail, f
Droit du travail, m
rapport de travail, m
juridiction de travail, f /conseil des
pru'dhommes, mpl
dénationalisation, f

processus de travail, m

FRANCOSKO
législation ouvrière, f
classe ouvriere, f
délégué, m
partie, f/ part, f
délit, m
responsabilité délictuelle, f
capacité délictuelle, f
division, f / partage, m
obligation divisible, f
perte partielle, f
jugement partiel, m /~ sur partie, m
action, f
actionnaire, m
société anonyme, f
versement partiel, m /paiement partiel, m
travail, m
employeur, m / patron, m
salarié, m /employé, m
discipline de travail, f
années de sevice, fpl / ancienneté, f
obligation de travail, f
capacité de travail, m
durée du travail, f
jour ouvrable, m
conditions de travail, fpl

denaro, m
ammenda, f /sanzione pecuniaria, f
obbligazione in denaro, f /~ pecuniaria, f
indennità pecuniaria, f

denazionalizzazione, f

controversia in materia di lavoro, f
diritto del lavoro, m
rapporto di lavoro, m
tribunale del lavoro, m

processo di produzione, m

ITALIJANSKO
legislazione sul lavoro, f
classe operaia, f
delegato, m
parte, f
delitto, m
capacità criminale, f /~ a delinquere, f
imputabilità, f
divisione,f/separazione, f
obbligazione divisibile, f
perdita parziale, f
sentenza parziale, f /~ non definitiva, f
azione, f
azionista, m
società per azioni, f
pagamento parziale, m /~ a rate, m
lavoro,m
datore di lavoro, m
prestatore d’opera, m / lavoratore, m
disciplina di lavoro, f
anzianità lavorativa, f / ~ di servizio, f
lavoro obbligatorio, m /obbligo di lavorare, m
idoneità al lavoro, f
orario di lavoro, m
giorno lavorativo, m
condizioni di lavoro, mpl

Pravna terminologija

Stanislav Fortuna, upokojeni odvetnik iz Ljubljane

denacijonalizacija

radni spor
radno pravo
radni odnos
sud za radne sporove

delovni spor
delovno pravo
delovno razmerje
delovno sodišče /sodišče
dobrih ljudi
denacionalizacija

delovni proces /proizvodni ~ radni proces /proizvodni ~

SLOVENSKO
delavska zakonodaja
delavski razred
delegat
delež
delikt
deliktna odgovornost
deliktna sposobnost
delitev
deljiva obveznost
delna izguba
delna sodba
delnica
delničar
delniška družba
delno plačilo
delo/posel
delodajalec
delojemalec
delovna disciplina
delovna doba
delovna obveznost
delovna sposobnost
delovni čas
delovni dan
delovni pogoji

Šestjezični pravni slovar (6.)
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mag. Igor Karlovšek
odvetnik v Celju

Pravna ignoranca škodi 2
Kritika pravne prakse
Neka moja stranka iz Milana je, popolnoma nepoučena o stanju duha in prava v Sloveniji, rekla, da bi
bila rada v drugem življenju pravnik. To je bilo predterškovo obdobje. Ja, v nekem smislu lahko delimo
čas na ta način. Pred Terškom in s Terškom. Na obdobje pred njegovimi ostrimi in razgaljajočimi prispevki in na čas, ko nas z njimi draži, zbada in nam ne da miru. Pravo je bilo pred njim kot nekakšna
poceni prostitutka, ki si jo lahko vsakdo privošči. Tisti, ki smo nekdaj delali v gospodarstvu, se še vedno
spominjamo besed naših nadrejenih: »Kakšen pravnik pa si, če ne najdeš luknje v zakonu?« Ali pa
sedanje mantre televizijskih komentatorjev, kvazipolitikov in drugih bedakov, ki zatrjujejo, da če si
dovolj bogat, si lahko kupiš dragega (beri dobrega) odvetnika, ki bo »vse uredil«, dosegel oprostilno
sodbo v kazenskem postopku ali zmagal v zahtevni pravdi samo zato, ker ima pravo ime.
Ustavni pravnik dr. Andraž Teršek ima za takšna posilstva prava posebna imena, predvsem pa ničelno toleranco do zlorab prava. Lahko rečem, da se vrača h
koreninam prava in se poskuša vprašati, kje je smisel pravne norme in kaj o določenem primeru določa
ustava. Pravnega problema se loteva z uporabo temeljnih načel prava, v skladu s katerimi naj bi pravo in prav
povezano z enačajem. To, dragi odvetniški kolegi, pa je
izjemno težko. Kar priznajmo si, za
to, da imaš vedno, ne glede na vse,
trdno hrbtenico in neomajno prepričanje v tisto, kar je prav in moralno, je potrebno veliko poguma.
Velikokrat je drago, velikokrat se
zameriš vladajoči eliti ali pa tistim,
ki mislijo, da to so, velikokrat izgubiš službo, te odrivajo, ti zmanjšajo
plačo. Če si ustavni pravnik z veliko začetnico, kot je to Andraž Teršek, ne pomisliš najprej, ali bo tvoje mnenje nekomu všeč, ampak razmišljaš samo, kaj je prav.
Druga misel, ki me je zbodla, ko
sem prebiral delo Pravna ignoranca
škodi 2, pa je ta, da glede na izkušene odvetniške dolgoprogaše avtor deluje malo naivno. Preprosto
ne more razumeti, kako je mogoče,
avtor: dr. Andraž Teršek
da se nekaj pokvarjenega ali napačzaložba: Univerzitetna založba
nega dogaja, če pa pravo in predvsem ustava zelo jasno določata, kaj
Annales, Koper 2016, 353 strani
je treba storiti, predvsem pa, kako
odločiti. Mirno lahko zatrdim, da je
vsak odvetnik s povprečno dolgo kariero videl vsaj toliko krivic in protiustavnih odločb, kot jih je Andraž
Teršek opisal v tem svojem delu. Ampak odvetniki nismo in ne pišemo o tem, vsaj ne na tak način. Veže
nas pooblastilno razmerje s stranko in naše delovanje
je usmerjeno v delo v korist stranke, tako da medijski obračun s krivico le stežka najde mesto v arzenalu
naših orodij. Ko nas oblast izda in nam v imenu prava rani stranko ter prizadene naše prepričanje o prav,
moramo biti tiho. Takrat nas prevevajo črne misli in
se sprašujemo, ali ima vse skupaj še sploh kak smisel, saj se počutimo kot Don Kihoti v boju z mlini na
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veter. Nekaj časa preklinjamo bolj po tiho ali pa na
glas, ampak v javnost ne moremo. Zaradi stranke, ki
smo jo zastopali, in predvsem zaradi strank, ki jih še
bomo. Morda se kar malce bojimo vseh tistih prihodnjih strank, ki bodo prišle k nam, da bi jim pomagali odpraviti posledice kakšne krivice, in nas bodo kar
tako mimogrede vprašale: »Pa ste prepričani, da bo organ (sodišče, upravni organ itd.) odločal pravično?«
In mimogrede, koliko nas odvetnikov dvakrat premisli, preden sprejme stranko, ki se bori zoper Finančno
upravo Republike Slovenije? Najprej zato, ker je država prepričana, da ima vedno prav, in drugič, ker običajno kmalu sledi še obisk inšpektorjev v naši pisarni.
Andraž Teršek si je izboril pravico, da o najbolj grozljivih kršitvah prava in ustave spregovori na glas. Njegovo mnenje ni obremenjeno s preračunljivostjo ali pa
z vnaprejšnjim vprašanjem, kdo je prizadet, kam spada, katero politično opcijo podpira ali ji pripada, vsem
nameni enako mero pronicljivega in natančnega razmisleka o tem, kaj o primeru določata ustava ali temeljne
pravice in svoboščine. Prepričan sem, da je potrebnih
veliko okusov, da se začini takšna jed, kot je Andraž
Teršek; kar nekaj ščepcev naivnosti, mladostne vihravosti, zaletavosti, prepričanosti vase in še veliko drugega, ampak ene od sestavin je daleč največ, in to je
osebni pogum. Škoda le, da takšnih ni več.
Če se s splošne spustim na bolj podrobno predstavitev
zbornika avtorjevih prispevkov, moram najprej omeniti, da po uvodu sledi prvi del knjige, ki bo bolj v prakso usmerjenim bralcem verjetno prava poslastica. To
je esenca dela in vsebinsko opravičuje naslov, da nepoznavanje prava škoduje. A primeri, s katerih nam avtor
odstira tančice, ne dokazujejo ravno te temeljne maksime prava, ampak gre v resnici za neko nasprotje, ko
strankam in državljanom škoduje nepoznavanje prava,
ustavnih načel in človekovih pravic ter svoboščin tistih,
ki o njihovih pravicah odločajo. Avtor nam predstavi
pisano paleto triinštiridesetih primerov, med katerimi
je za vsakega nekaj. V drugem delu najdemo izbrane
ustavniške razprave, v katerih se avtor ukvarja z odnosom morale in prava, socialno državo − predstavi nam
primer Goodridge iz ameriške sodne prakse o priznanju pravic istospolno usmerjenih − delovnim okoljem
in zaščito pravic delavcev, pravico do priznanja delovnega razmerja po sodni praksi Vrhovnega sodišča RS
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št. VIII Ips 16/201 in nekaterimi izhodišči za državništvo v ustavni demokraciji.
V prvem primeru avtor obravnava zavrnjeno prošnjo za
sprejem v državljanstvo. Ni moj namen, da bi v tem prispevku navajal vsebino posameznih zgodbic, ker bi s tem
bralca oropal ravno tistega, kar najbolj pritegne, da namreč sam odkriva, kakšne krivice so se strankam dogajale zaradi ignoriranja ustavnih načel, človekovih pravic
in svoboščin ali pa kar splošnega nerazumevanja prava.
Upravni organ se je pri odločanju oprl na podzakonski
predpis, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, in
pri svojem stališču vztrajal do bridkega konca (bridkega za stranko, seveda). Avtor odpira pomembno vprašanje, s katerim se pravniki, predvsem pa odvetniki, srečujemo v naši državi kar pogosto. Problem prenormiranosti našega pravnega sistema se kaže tudi v množici podzakonskih aktov, ki se jih državni organi običajno držijo kot pijanec plota, državljani pa s temi akti niso seznanjeni. Nisem prepričan, da so vsi ti pravilniki, navodila, pojasnila, obvestila itd. sploh objavljeni, sem pa prepričan, da povzročajo veliko težav in tudi krivic strankam, ki se z državnimi organi srečujejo. Če se zgodi, da
si na napačni strani in ti državni organ izda negativno
odločbo, si lahko prepričan, da bo tudi pritožba na pristojno ministrstvo zavrnjena, saj se tudi ministrstvo kot
pijanec plota drži prav istih podzakonskih aktov. Še več,
ministrstva so tista, ki organe na prvi stopnji izobražujejo, kako naj odločajo. Stranki, ki ima smolo, da ji kakšen tak dvomljiv podzakonski akt krati kakšno pravico, je tako treba že na začetku povedati, da tudi pritožba ne bo uspela in da ga čaka sodna pot, pri čemer pa
se, vsaj jaz osebno, ne morem znebiti občutka, da so
tudi upravna sodišča »indoktrinirana« in sodijo v korist državnih organov. Če želi stranka v takšnem primeru zmagati, mora imeti dobro kondicijo, dovolj denarja
in časa, da se spusti v dolgotrajno dvobojevanje z državo, saj lahko upa, da ji bo uspelo šele na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, če bo sodnik poročevalec prepoznal pomembnost pravnega vprašanja, kar pa se ne
zgodi dovolj pogosto.
V kar nekaj primerih se je Andraž Teršek lotil nedostojnega vedenja javne uprave, ko je za odločanje uporabila podatke o višini prihodkov posameznika ali družine
»po prostem preudarku« oziroma praviloma tako, da
pravici ni ugodila. Uporabljala je podatke iz let, ki so bila
za stranke neugodna, čeprav so že obstajali sveži podatki, in si pomanjkanje podatkov razlagala v škodo prosilcev. Pri svojem početju je bila tako vztrajna, da so bile
potrebne sodne intervencije, in še potem, ko so postale
sodbe pravnomočne, je zatrjevala, da pravzaprav sodišče
nima prav. Običajno prizadene šibkejše, tiste s socialnega dna, tiste, ki si pravne pomoči praviloma ne morejo
privoščiti ali pa se čakanje na pravico izrodi, ker mine
preveč časa, da bi se splačalo spustiti v sodno preverjanje odločitev državnih organov. Kaj ti pomaga prošnja
za štipendijo, če čakaš na odločitev o pritožbi zoper nezakonito zavrnjeno prošnjo dlje od šolskega leta in je
na vrsti že novo šolsko leto, ti pa še vedno vdano čakaš
na odločitev ministrstva (ki je v veliki večini primerov
samo potrditev odločitve na prvi stopnji)?
Avtorja močno zaposlujejo tudi varstvo pri delu in pravice delavcev invalidov, pri čemer gre v resnici za enake
vrste problem kot v prej omenjenih primerih, vendar pa
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subjekt, ki krati pravice, ni državni organ, ampak delodajalec. Odvetniki, ki se srečujemo s temi vprašanji, smo
velikokrat tako kot Andraž Teršek ogorčeni zaradi lastne
nemoči. Sodišča večinoma sprejmejo trditev delodajalca kot dejstvo, ki ga ni mogoče izpodbiti. Organizacije
dela v posamezni gospodarski družbi sodišče ne dopusti preverjati. To jemlje kot povsem avtonomno vprašanje delodajalca, o katerem ne more biti dvoma. Tudi če
delavec skuša dokazati, da je delo mogoče organizirati drugače, običajno v primeru soočenja z direktorjem
ne uspe. Sodišče delavcu preprosto ne verjame (da bi
na primer lahko še vedno delal v skladišču), če direktor
pojasni, da ni tako, ker je spremenil organizacijo dela
(in zdaj v skladišču dela mlad delavec, ki je po naključju njegov sorodnik ali znanec). Ali pa delavec ob poškodbi na sodišču sliši, da je kršil delovnopravno zakonodajo in pravila varstva pri delu, ker dela ni odklonil,
čeprav je bil na tečaju poučen, da mora to storiti, če je
delo nevarno, v resnici pa samo ob omembi pravil varstva pri delu sliši, kje lahko dvigne delovno knjižico in
da je dovolj delavcev, ki samo čakajo, da bi se zaposlili
na njegovem delovnem mestu, če mu kaj ni všeč.
Omenil bom še eno zgodbico, in sicer z naslovom Pretirano politična odločitev strasbourškega sodišča, ker sem
jo imel priložnost poslušati tudi v živo, ko je avtor nedavno obiskal celjski odvetniški zbor. Tisti redki, ki smo predavanje poslušali, smo takoj, ko je Andraž Teršek omenil, da oškodovanec tri leta ni storil nič (predvsem da ni
vložil tožbe), zajeli sapo. Seveda smo takoj vsi vnaprej vedeli, kakšne bodo posledice in kakšen bo žalostni konec
zgodbice, ki jo bralcem posebej priporočam v branje. Verjetno ni odvetnika, ki ne bi poslušal podobnih zgod, ki
se v glavnem glasijo tako, da si prijatelj pri drugem prijatelju izposodi denar za največ nekaj dni, mesec itd., o
čemer kaj napišeta ali pa tudi ne. Ko vračila ni in ni, se
začnejo izgovori kot: jutri, naslednji teden, naslednji mesec, vem, da sem dolžan, vse ti bom vrnil, itd. Potem pa,
ko mine rok za vložitev tožbe, prijatelj ne ve več, da bi
si kdajkoli kaj izposodil, niti dolžan ni, vse je vrnil, največkrat pa se ne spomni niti tega, da bi posojilodajalca
sploh kdaj srečal, poznal ali z njim karkoli imel. Ja, morda velja v tem primeru uvodna maksima iz naslova knjige.
Za konec moje predstavitve bi bile primerne besede, ki
mi jih je iz ust vzela Vlasta Nussdorfer in jih zapisala
v spremno besedo, katere naslov je: Terškov strokovni
in moralni poduk. To mi preprečuje, da bi te besede ponavljal. Iz njegovega predavanja v Celju sklepam, da ga
zaradi pokončne drže in boja za ustavnost številni oškodovanci prosijo za pomoč in da se te pomoči tudi nesebično loteva. Ob trditvi, da sem v svoji praksi srečal najmanj toliko krivic, kot jih je avtor opisal v tem delu, in
da bo odvetnikov v Sloveniji kmalu dva tisoč, lahko dodam, da je število razžaljenih in oškodovanih ogromno.
Še posebej, če in ker vsak ne dvigne glasu zoper krivico,
ampak trpi molče in v sebi. Ob branju te knjige se lahko upravičeno vprašamo, kakšna družba smo, da je lahko krivic toliko in da jih toliko povzročijo prav tisti, ki
bi se proti krivicam morali pravzaprav boriti.
Toliko prizadetih, toliko pravnikov in samo en
Andraž Teršek?
Preberite vsaj knjigo. Ne bom vam žal. Škoda je le,
da je naklada tako zelo nizka.
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dr. Luigi Varanelli
odvetnik v Ljubljani

Intimno
Knjiga kontrastov, nasprotij, ujetnikov nekega sodobnega oziroma − kot je v nekem intervjuju dejala
avtorica Gabriela Babnik − brutalnega časa. Zgodbe glavnih junakov, ki so med seboj prepletene kot
drevesne krošnje, a vendar vsaka osredotočena nase. V njih nešteto koncev in vedno novi začetki.
Transformacije in pretvarjanja. Roman, ki nas prestavlja po svetu z lahkoto, kakršno dosega internet.
Pariz, Ljubljana, New York. In obrisi Afrike. Prek pripovedovanj glavnih in stranskih likov.
Roman multikulturnosti, ujetosti tujcev in domorodcev v skupnost tu in zdaj. Roman, ki se spogleduje
z občutenjem rasizma, ksenofobije, ki na drugačnost,
tujost kuka iz zasebnosti, bolje intimnosti drug drugega. Ki prek opisov notranjih občutij glavnih junakov
razprostira tančice najbolj skritih notranjih misli, ki jih
le redko ali skoraj nikoli ne izrekamo naglas.
In zgodba? Pravzaprav trije drobci
življenj, ki so iztrgani iz reke časa, a
opisani tako prefinjeno, tako tenkočutno, tako realistično, kot da bi avtorica vse te stvari doživela (sama
pravi, da vsaka njena knjiga izhaja iz osebne izkušnje) in kot da bi
bralce namenoma želela pahniti
v vse tiste emocije, vsa tista duševna stanja, ki so jih doživljali glavni
junaki. Ljubezenski zgodbi Janine
in Fadula – novinarja iz Čada, ki
je migriral v Evropo, najprej Pariz,
nato zaradi ljubezni v Ljubljano in
nato zaradi ohranitve svoje identitete v New York, sledi zgodba starejšega odvetnika Tiborja in mlade
Amine – ki je v Slovenijo pribežala s starši v času vojne na tleh nekdanje Jugoslavije. Srž njune zgodavtor: Gabriela Babnik
be je definicija njunega odnosa in
spopadanje s smrtjo hčere. Dvema
založba: Študentska Založba,
ljubezenskima zgodbama sledi priBeletrina, Ljubljana 2015, 314
poved o Deani, ki prek fotografij
strani
vstopa v intimo svojih portretirancev in prek katere izvemo drobce
iz življenja Fadula in Janine ter Amine in Tiborja, ki
prej niso mogli biti zapisani ali izrečeni. In ki jih simbolično prek fotografiranja skrivnostnega Taya povežemo v celoto. Vse tri zgodbe so kljub temu, da so vsaka
zase neokrnjena celota, prepletene, saj liki prestopajo
iz ene zgodbe v drugo in jih držijo medsebojno povezane. Tako kot v resničnem življenju, ko ljudje iz enega
življenja prestopijo v drugega, iz ene zgodbe v drugo.
Čeprav bi v recenziji kar nekaj besed lahko namenili
predvsem vprašanjem rasizma, avtoričinemu poigravanju s stereotipi in predsodki o črncih, ki so degradirani zgolj na izvajanje ene same, to je prevladujoče spolne funkcije, in bi del te recenzije zagotovo lahko bil tudi zapis o predsodkih, ksenofobiji, stereotipih, samozanikanju kot delih slovenskega naroda, pa
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v meni kot bralcu, tudi zaradi moje lastne življenjske
izkušnje, odzvanja predvsem neka druga plat tega romana – to je občutenje literarnega junaka ob misli, da
je tujec v neki skupnosti. Kako je – biti tisti Drugi. Fadul kot priseljenec s svojimi strahovi – da bo, ker je
daleč od doma, od njega nekaj odpadlo, izginilo, se
ugonobilo − in Amina z občutkom izkoreninjenosti,
brezdomnosti, oba pa z občutkom, da sta nekje, kamor ne spadata in kjer nikomur ne pripadata. »Edina
stvar je, da se moraš v državi, ki ni tvoja, ves čas prila
gajati.« A si želita pripadati in to iščeta prek ljubezni,
ki pa ju pusti razočarana in ju požene v nova, drugačna iskanja. V romanu potekajo tudi igre kontrastov in
podobnosti. Črnec in belka. Ostareli odvetnik in mladenka. Fotografinja in njen mož – prav tako umetnik.
Kontrasti, na katere se ne da vplivati, jih spremeniti,
jih zavrteti drugače (rasa, starost …), in podobnost, ki
se ji lahko približaš (umetniki razumejo umetnike, mar
ne?, in znajo subtilno razbirati in raztolmačiti dogodke ter jim dati svojevrsten, umetniški vtis in pomen).
Priznam. Knjiga je pronicala skozi membrane mojega
uma in se kot droben klobčič volne zakotalila v moje
sinapse. Kajti tudi sam, kot pol Italijan pol Slovenec,
doživljam take in drugačne občutke Drugosti, Tujosti.
Seveda si v družbi Slovencev vedno lepo sprejet, a gre
za hladno in zadržano sprejetost, včasih pokroviteljsko,
včasih – kot je opisano v knjigi – podčrtano z nacionalno pripadnostjo. Slovenci pač, naj se še tako trudijo in navzven kažejo prijazen, lep in dobrotljiv izraz, ne
sprejemajo tujcev v celoti. »V Sloveniji ne gre za to, da
bi bili ljudje sovražni. Zgolj strmijo vate. Otroci, na pri
mer, strmenju dodajo še komentar. Tako se zaveš, da štr
liš ven kot kakšen King Kong.« Zaradi drugačne, italijanske kulture, pa četudi gre pri tem za sosednjo državo, dan za dnem doživljam kulturne šoke in ugotavljam,
na kakšne vse načine je v gene tukajšnjih prebivalcev
vpisana slovanskost. »Če se boš boril proti njim, se boš
samo iztrošil. Kakor se boš ti vedel do njih, se bodo tudi
oni vedli do tebe. Če boš predpostavljal, da so vsi idioti, te
bodo imeli za idiota.« A vsak tujec ima drugačen uvid
in svojo zgodbo o slovenski družbi. To je jasno razvidno tudi iz romana. A to je že druga zgodba.
Naj zaključim. Mnogo drugih motivov je še, ki so kot
reka, ki si izdolbe svojo pot na plano, v knjigi Intimno našli svoje mesto. Družinska razmerja, vpliv staršev na posameznikovo osebnost, karakter, vzdrževanje partnerskega razmerja ob tolikšni drugačnosti in
tolikšnih iskanjih samega sebe, svoje prave identitete,
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vzdrževanje odnosa, ko umre otrok, ki je pomenil nevidno lepilo med moškim in žensko … Mnogo utrinkov iz različnih ozvezdij, ki nudijo novo snov za razmišljanje.
Kar knjigo Intimno dela posebno in vredno branja,
je avtoričina neposrednost, odkritost opisov, njeno
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poigravanje z nekaterimi predsodki, za katere smo mislili, da so morda že prepareli in izpuhteli iz okopov
našega umskega obzorja, njena bogata zakladnica besedišča, ki se nežno in občutljivo prepleta v blagoglasne povedi, in njena nevsiljivost, ko nas pelje od ene
zgodbe k drugi. Od enega Tujca k drugemu Tujcu. Od
ene Intime k drugi Intimi.

Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani

France Bučar
Profesorja dr. Franceta Bučarja smo v Odvetniku predstavili v intervjuju leta 2012.1 Kot je bilo to pri
njem običajno, je bil tudi tedaj kritičen do aktualne oblasti, do stanja v družbi nasploh in s tem v zvezi
logično – to je bila njegova priljubljena beseda – tudi do stanja v pravosodju. Dr. France Bučar, državnik,
ki je postavil temelje sodobne Slovenije, je umrl 20. oktobra 2015. Že decembra pa je novinar, urednik
in publicist dr. Ali Žerdin izdal biografsko spominsko knjigo, v kateri je na 192 straneh kronološko
predstavil življenje in delovanje tega zavednega Slovenca, ki je bil vse življenje pokončna in neodvisna
osebnost in ki je najraje plaval proti običajnemu družbenemu toku.
Za Franceta Bučarja, doma iz Bohinja, lahko mirno rečemo, da je bil izjemen – kot pravnik, kot Slovenec in
kot človek. Poleg izjemne inteligence ga je odlikovala
lastnost, ki na Slovenskem ni preveč pogosta in se v narodu le redko prikaže na plan, to je upornost. V svojem življenju se je veliko upiral in zoperstavljal vsem.

neodvisno držo, ki je mnogi niso razumeli in še manj
odobravali.

1. Uprl se je svojemu katoliškemu
okolju, v katerem je odrasel, in se
zaradi upora okupatorju pridružil
partizanom, postal komisar v jurišnem bataljonu in komunist.

Generacije študentov Pravne fakultete Univerze
v Ljubljani so lahko med leti 1967 in 1976 uživale
v njegovih duhovitih in pronicljivih predavanjih, ki so
bila drugačna od vseh drugih. Pri nas, njegovih študentih, so njegova razmišljanja ustvarjala iluzijo, da je
univerza avtonomno središče kritičnega mišljenja, kjer
je dovoljena skoraj neomejena svoboda izražanja. Socializem, samoupravljanje in enopartijski monopol je
profesor Bučar na podlagi znanstvene analize kritiziral do te mere, da je bilo vsakemu študentu, tudi članom Zveze komunistov, jasno, da tak sistem nima prihodnosti, ker ne varuje človekovih pravic in ne spodbuja človekove ustvarjalnosti.

2. Uprl se je avtoritarnemu so
cialističnemu režimu, postal disident in neusmiljen kritik enopartijskega sistema, zaradi česar
si je nakopal srd in nadzor takratne oblasti, kar ga je stalo profesure na pravni fakulteti in možnosti objavljanja.

avtor: dr. Ali Žerdin
založba: Delo, d.o.o., Ljubljana
2015, 192 strani

3. Kot narodno zaveden intelektualec se je uprl jugoslovanski federaciji in bil eden od najbolj zaslužnih za osamosvojitev slovenskega naroda ter pridobitev nacionalne države z demokratično družbeno ureditvijo.

4. Po osamosvojitvi je izstopil iz
kroga osamosvojiteljev in zavzel samosvojo ter povsem
1
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V prvih treh primerih je dejansko veliko tvegal (glavo, svobodo, udobno življenje), a kljub vsemu se ni
nikoli obotavljal.

Dr. Ali Žerdin je v kratkem času po profesorjevi smrti
napisal izjemno zanimivo, pregledno in hitro berljivo
knjigo, ki poleg novinarsko izčrpnega prikaza delovanja in nehanja dr. Franceta Bučarja prikazuje tudi najpomembnejše dogodke slovenske osamosvojitve. Pripoved je obogatena z zanimivimi detajli in anekdotami, ki jih avtor duhovito in pomenljivo vključuje v prelomna obdobja profesorjevega življenja in s tem naredi knjigo še bolj privlačno.
Prebral sem jo na dušek!

Dr. France Bučar: »Pravnikov imamo malo« (Andrej Razdrih), Odvetnik, št. 3(57) – oktober 2015, str. 33.
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»Poseg v finančno samostojnost odvetnikov
pomeni poseg v samostojnost in avtonomijo
odvetništva«
1. »Nepreganjanje sovražnega govora lahko vodi do 4. A človek se uči, in [Aleksander] Čeferin tudi, na
ogrožanja varnosti, do motenja javnega reda, skratka,
do kršenja demokratičnih standardov.«
(Rok Čeferin, v Izjavi dneva, Delo, 10. marec 2016 )

2. Konkretnih vprašanj ne bi želel razkrivati, saj je bilo

zaslišanje zaprto za javnost. Omenili ste moje stališče
v zadevi Patria. Dejstvo je, da sem se oglasil v tej zadevi, prvič celo, še preden se je začelo sojenje. Tedaj
sem že opozoril, da celotna zadeva vsebuje takšne pomanjkljivosti, da do obsodbe nikakor ne bi smelo priti, najbrž niti do sojenja ne. Kasneje je ustavno sodišče soglasno odločilo, da je prišlo do kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, in v tem smislu je
Patria učna ura za slovenski pravni sistem. Upam, da
se bodo ljudje iz te zadeve – ne glede na osebno politično prepričanje – česa naučili.
(Majda Vukelič, intervju z dr. Markom Bošnjakom,
Zastopal sem tako stranke z družbenim ugledom kot
tiste popolnoma nemočne, Sobotna priloga Dela,
23. april 2016)

3. Roman Završek je že napovedal, da bodo takšno

rešitev spodbijali pred ustavnim sodiščem, saj »poseg v finančno samostojnost odvetnikov pomeni poseg v samostojnost in avtonomijo odvetništva«. Vpisnina, ki jo običajno plačuje delodajalec, je namenjena izobraževanju odvetniških kandidatov in pripravnikov, saj si tudi zbornica prizadeva v svoje vrste dobiti
čim boljši kader. Ve pa se, kdo vse lahko, tako Završek,
pride med odvetnike: »Tudi razrešeni sodniki, tožilci
in funkcionarji, ki nimajo več mandata.«
(Majda Vukelić, v članku Odvetniki proti Goranu Klemenčiču, Delo, 7. junij 2016)

podlagi izkušenj. In napreduje. Je član disciplinske komisije Fife, podpredsednik komisije Uefe za pravne zadeve. Zdaj je že tako prežet z nogometom (njegov najljubši klub je madridski Real, igralec pa tako imenovani »pravi Ronaldo«, danes debelušni Luís Nazáro
de Lima), da ga javnost spoznava le kot nogometnega funkcionarja. Kljub temu še komentira kakšno zadevo, ki se mu zdi pomembna, kot zadevo Patria, o
kateri je prebral spis in že leta 2013 izjavil, da ne obstajajo niti indici, kaj šele dokazi za obsodilno sodbo,
predvsem zoper Janeza Janšo. Zelo je namreč občut
ljiv za človekove pravice in krivice, a to ne pomeni, da
dopusti izkoriščanje v njihovem imenu. To je občutila družina Strojan, ki jo je zastopal pro bono. Ko ga
je nekoč poklical eden od njih, mu je potožil, da jih
spet diskriminirajo. »Kaj pa je?« je vprašal. »Ne plačajo nam elektrike in vode.« »Meni tudi ne,« je Čeferin odložil slušalko.
( Jože Biščak, o Aleksandru Čeferinu in njegovi
kandidaturi za predsednika Evropske nogometne zveze (UEFA), Reporter, 13. junij 2016)

5. Odvetniška pisarna Štelcer-Berkovič iz Ma-

ribora je študentom prava ponudila drugačno priložnost, kako postati njihov partner. V sodelovanju s Kariernim centrom Pravne fakultete Univerze v Mariboru je nastal zanimiv študijski projekt, kako izbrati med
kandidati, ki so se prijavili na javni razpis za dodelitev
štipendije v novem študijskem letu, najboljšega.
(T. M., v članku Odvetniška pisarna drugače do štipendista, priloga Večera Kariera in uspeh, 15. junij 2016)

Pripravil: A. R.
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Stanislav Fortuna

upokojeni odvetnik iz Ljubljane

Jernač ’z Loke
Mihol Schwaiffstrigkh, ki je bil medtem prebobnal vse mesto, se je zopet vračal po trgu ter se ustavil
pred starim kričačem.
»Alo, Jernač Schiffrer!« ga je ogovoril, »Si že spet tu! Bi že spet rad kako novo pravdo, da bi nabiral
mast, kakor si jo nabiral takrat, ko so se kmetje pravdali zaradi tlake! Dobro te poznam! Masten ptič
si, mast pa si si nastrgal od kmetov, katere odiraš huje kakor vsak graščak, ti lakotni vojvod!«
(Ivan Tavčar: Visoška kronika)
Čeprav si je Ivan Tavčar zaradi »pesniške svobode«
včasih privoščil tudi odmike od pravih letnic, pravih
imen in tudi pravih opisov, pa bi se dogodek, o katerem govori ta hudobna pripomba, res lahko zgodil.
Kajti ko je bilo za Jernačem že vse tisto, o čemer pišem v nadaljevanju, je zabredel še v spor z drugimi
podložniki, ki naj bi mu za stroške pravdanja ostali
dolžni velik denar.
Jernač 'z Loke namreč ni zgolj literarni lik, marveč je
bil ljudski pravdač par exellence, ki je v svojem času

Rodbinsko drevo

freisinškemu gospostvu v in okoli Škofje Loke povzročal dosti preglavic. Rekli so mu tudi »uporniški vojvoda«. Vzdevek si je s svojim početjem kar zaslužil.
Rodil se je okoli leta 1590 kot Bartholomäus Schiffrar (v nekaterih virih tudi Bartholomeus Schiffrer)
oziroma po naše Jernej Šifrer. Ker je bil Tajčar, potomec nemških naseljencev, ki so jih na zahodnem
delu Sorškega polja ter v Selški in Poljanski dolini
v prejšnjih stoletjih naselili freisinški škofje, so mu
po nemško rekli tudi Taine von Safnitz, po domače
Tajne iz Žabnice.

V tistem času se je stara fevdalna ureditev precej spreminjala. Zemljiška gospoda je spoznavala, da tlaka po
gospodarski učinkovitosti zaostaja za mezdnim delom.
Če so bile denarne razmere v družbi primerno ustaljene, je imel zemljiški gospod že raje, da so mu kmetje namesto opravljanja tlake plačevali kar denarni ekvivalent – robotnino.
Na svoji hubi1 v Žabnici, ki je spadala v bitenjsko župo,
je začel Jernej Šifrer gospodariti prav v času, ko so se
odnosi med podložniki in loškim gospostvom začeli
zaostrovati. Freisinški škof Vid Adam je namreč hotel kot zemljiški gospod povečati
dohodke, saj je bila njegova blagajna zaradi protiturške obrambe in tridesetletne vojne2 v vse večjih težavah.
Spor je izbruhnil leta 1621, ko je zemljiški
gospod hotel napraviti novo pristavo, ki ji
je nameraval priključiti še zemljišča pri Sv.
Duhu in v Dorfarjih. Kmetje so trdili, da
imajo pravico do teh zemljišč, a nekateri pisem niso imeli, drugi pa jih loškemu oskrbniku niso hoteli dati. Sporno zadevo naj bi
v imenu loškega gospostva reševal škofijski
komisar Jurij Pucher (tudi Puecher), ki pa
je leta 1622 v pravdi grdo pogorel. Ali je pri
tej pravdi Jernej Šifrer že sodeloval, ni znano. A iz poznejših dogodkov smemo s precejšnjo verjetnostjo sklepali, da mu uporen
značaj ni pustil stati ob strani. Pa tudi starosti je bil že take, da tistega, kar je rekla gosposka, ni
več jemal za samoumevno.
Jurij Pucher se je za poraz hotel maščevati, zato je že
istega leta povišal robotnino. Kmetje so se zoper to
početje pritožili kranjskemu deželnemu glavarju in ponovno uspeli, tako da je morala loška gosposka že pobrani denar vrniti.
S tem se je spor dodobra razplamtel in nato z menjajočim uspehom trajal kar tri desetletja. Pucher je
ponovno poskušal povečati kmečke obveznosti in se

1

Huba (tudi grunt, zemlja, mansus) je bila po velikosti in donosnosti opredeljena kmetija, ki naj bi v splošnem obsegala med 6 in 7 hektarov; zadoščala naj bi za kmečko družino in za zahteve zemljiškega gospostva po renti.
Tridesetletna vojna (1618–1648) med protestantskimi knezi in rimsko-nemškim cesarjem je sicer cesarstvo zelo opustošila, a v njej so se sklepala zelo nenavadna
zavezništva.

2
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pri tem skliceval na tlačanske obveznosti drugod po
Kranjskem. Loški podložniki so se temu spet uprli, češ
da morajo oni tovoriti tudi sladka vina iz Italije na
Salzburško, česar drugim ni bilo treba. Spet so uspeli,
obenem pa sprožili pravdo zaradi robotnine in v njej
leta 1633 tudi uspeli.

zasedanja državnega zbora v Regensburgu. V ta namen
so ga pričakali kar pred cerkvijo, ko je šel k maši. A
neposredno izročitev pritožbe je preprečil lisjaški Jurij Pucher, ki se je medtem prislinil v cesarjevo spremstvo in hkrati zahteval, da se Jerneja Šifrerja kot enega
od kolovodij ostro kaznuje.

Loškemu glavarju in oskrbniku Jakobu von Wangnerekhu je bilo teh ponižanj dovolj, vložil je pritožbo
na notranjeavstrijsko vlado v Gradcu, škof Vid Adam
pa mu je naročil, naj zadevo pospeši in podpre s primernimi podkupninami. Očitno je bila odločba iz leta
1633 razveljavljena, saj je kranjski deželni glavar o zadevi leta 1638 ponovno odločal.

Doma so se stvari začele zapletati, ker je začel loški
glavar na podlagi cesarjeve »resolucije« iz leta 1651
podložnike zapirati in jim rubiti premoženje. Podložniki so spet začeli zbirati denar, da bi vsaj enega predstavnika poslali intervenirat v Gradec ali Regensburg.
A tokrat jih je prehitel sam cesar, saj je leta 1653 izdal
novo »resolucijo«, v kateri je potrdil svojo prejšnjo
odločitev in zaradi nespoštovanja svojih odredb ukazal ujeti in zapreti glavnega kolovodjo Jerneja Šifrerja. Na podlagi nove »resolucije« je nato kranjski deželni glavar loškemu glavarju naročil, da ulovi Jerneja
Šifrerja, Andreja Jenka, Lenarta Žontarja in Jurija Trepala ter jih pod stražo pošlje v ječo na ljubljanski grad.

Tokrat je bila njegova odločba bolj ugodna za gosposko. A podložniki so se zoper takšno odločbo pritožili v Gradec in leta 1640 je prišlo do velike obravnave.
Na njej so se podložniki, s katerimi so se potihem solidarizirali tudi nekateri loški meščani (med drugim se
je sumilo tudi na pravno pomoč loškega mestnega sodnika), sklicevali na t. i. salsko knjigo3 in na odločbo
iz leta 1633, s katero je bilo odločeno, da ostanejo pri stari tlaki oziroma roboti.
Podložniki so pravdo dobili.
Morda jim je uspeh dal krila, saj
so nato sprožili še pravdo zaradi tovorjenja vina iz Italije na
Salzburško. Njihovi pooblaščenci, med njimi tudi Jernej Šifrer,
so zaradi tega kar naprej hodili
k notranjeavstrijskim oblastem
v Gradec.
A škof Vid Adam je bil nepopustljiv in je poslal komisarja Jurija Pucherja na Dunaj, da bi pri
cesarju dosegel revizijo procesa.
Ferdinand III. Habsburški
Očitno je bil škofijski komisar pri
vplivanju na cesarjeve svetovalce
uspešen, saj je cesar Friderik III. v zvezi z obnašanjem
loških podložnikov leta 1651 izdal »resolucijo«, v kateri je zavrnil vse njihove pritožbe zoper loško gospostvo, jim zapovedal, naj ga nehajo nadlegovati, prepovedal, da se sestajajo in zbirajo denar (za postopke), ter
odredil, da se morajo poslej – če jim kaj ni prav – obračati edinole na kranjskega deželnega glavarja (kdor je
prebral Uganke Veronikinega procesa, se bo spomnil,
da je takratni cesar Karel IV. leta 1356 zožil svojo sodno pristojnost le na obravnavanje pravnih sredstev).
Podložniki pa se še niso vdali, marveč so poskusili izročiti svojo pritožbo osebno cesarju, ko se je udeležil

Kakšnega posebnega učinka pa te odredbe in ukazi
vendarle niso imeli. Med ljudi se je naselila upornost,
rubežem so se tudi s silo upirali in prišlo je celo do
resnih nesoglasij med kranjskim deželnim glavarstvom
in škofovim pooblaščencem Jurijem Pucherjem glede
tolmačenja cesarjevih odločitev in namestitve vojakov
na breme loških podložnikov. Tokrat je deželni glavar potegnil s podložniki, tako da so dotedanje odločitve kar nekako zvodenele. In tudi novi freisinški škof
Albrecht Sigmund ni bil več naklonjen zaostrovanju.
Čeprav nekateri menijo, da je loška gosposka v pravdah s svojimi podložniki uspela, sam nisem tega mnenja. Že iz dejstva, da se je oblast odzivala z nelagodjem – na to smemo sklepati iz med seboj nasprotujočih si odločitev, prepira okoli tolmačenja cesarjeve
volje in obotavljanja pri izvrševanju njegovih kazenskih odredb – izhaja, da boj Jerneja Šifrerja in njegovih s pravnimi sredstvi vendarle ni bil zaman. V neenakem boju s plejado pravnikov in drugih stebrov oblasti je odnesel živo glavo in na koncu dosegel – deloma tudi zaradi zamenjave v nemškem Freisingu – znosnejši robotni režim. Že zato si zasluži, da ga poklicni
pravdniki štejemo za enega naših največjih pravdačev.
Viri:

− Jože Šifrer: Jernej Šifrer, njegov rod in robotna pravda loških podložnikov (Loški razgledi XXIII, 1976),
− Sergej Vilfan: Pravna zgodovina Slovencev (Slovenska
matica, Ljubljana 1996),
− Ivan Tavčar: Visoška kronika, VI. knjiga (DZS, Ljubljana
1956),
− Wikipedia, prosta enciklopedija: Zgornje Bitnje – rodbinsko
drevo in izročilo.

3

O t. i. salski knjigi za zdaj nisem našel razlage. Utegne pa biti razložena v knjigi Doneski k zgodovini Škofje Loke in njenega okraja zgodovinarja dr. Franca Kosa (Matica slovenska, Ljubljana 1894). Vsekakor gre pri njej za nekak pravni zapis, ki je zavezoval tako zemljiško gospodo kot tlačane.
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Minervina sova (8. del): Razlaga pravnih
precedensov in sodb Evropskega sodišča za
človekove pravice

The Owl of Minerva (Part 8): Interpretation
of Legal Precedents and the Judgments of
the European Court of Human Rights

Zbirka nabrane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice že sama po
sebi deluje kot pravcat pravni sistem. Če katerikoli precedens pravno analiziramo,
moramo biti pozorni na tri poglavitne pravne vidike: dejstva, ki vplivajo na specifično realno prepletanje okoliščin, v kateri je bila odločitev sprejeta; zadevo, ki ta
dejstva postavi v pravni kontekst in jih preoblikuje v pravno vprašanje, ki ga je treba rešiti; in odločitev sodišča, ki domnevno reši to vprašanje in zavzame o primeru jasno stališče. Z vidika nižjega sodišča je veščina branja sodbe in razlaganja njenega pomena kot precedensa ter njenega učinka manj jasna kot pa veščina razlage
abstraktne pravne norme, ki jo postavi zakonodajalec. V najslabšem primeru gre za
preračunljivo ugotavljanje možnega izida zadeve, če se stranki odločita pritožiti in
če torej pritožbeno sodišče o zadevi na novo odloča. Prvič, odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice je treba abstrahirati od diferencialnih specifik konkretnega primera in konkretnega domačega pravnega sistema. Drugič, pomen odločbe je
treba smiselno prestaviti v položaj v domačem pravnem sistemu. In tretjič, odločbo je treba uporabiti na konkretni domači zadevi, ki je v obravnavi. Jasno je, da lahko to delo najbolje opravi domače sodišče zadnje stopnje – v idealnem primeru, da
ustavno sodišče uporabi precedens v sodni presoji in concreto.

There is now a corpus of accumulated ECHR jurisprudence, a veritable legal system
unto itself. When subjecting any precedent to a legal analysis the attention should
be given to three principal legal aspects: the facts that affect the specific realistic
configuration in which the decision is taken, the issue, which transposes these facts into a legal context and transforms them into a juridical question to be resolved,
and the ruling of the court which presumably resolves the question and takes a clear stand on the issue. From the point of view of the lower court, the art of reading
the judgment as well as of interpreting its relevance as a precedent, and its impact,
is less clear-cut than the art of interpreting an abstract norm issued by the legislature. At worst, it amounts to a speculation about the outcome of the case were the
parties to file an appeal and the court of appeal to decide the case anew. First, the
ruling of the ECHR must be abstracted from the differential specifics of the particular case and the specific domestic legal system; second, the meaning of the ruling
must be meaningfully transposed into the situation of the domestic legal system; and
third, the ruling must be applied to the specific domestic case at hand. Clearly, this
is best done by the domestic court of last resort – ideally, by the constitutional court applying the precedent in the in concreto judicial review.
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