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Moralne vrline in strokovnost

svetu se večajo potrebe po pravnih storitvah. Hkrati se spreminja tudi vloga odvetnika,
ki postaja vse bolj svetovalec, vir informacij za stranko, ter povezovalec in koordinator
različnih poklicnih profilov pri izvedbi konkretne naloge. Ob tem se od odvetnika zahteva
najvišja stopnja profesionalne etičnosti in zlasti zaupnosti. Zato je etičnost lahko naša velika
prednost pred tistimi podobnimi poklici, ki sledijo samo zaslužku. Prav zato moramo
etičnost in profesionalno tajnost kot temelja našega poklica braniti pred zahtevami, da se ju
v določenih primerih odrečemo v korist "višjih" ciljev in na škodo strank.
Slovenski odvetnikom nekateri očitajo, da so si znali izboriti ekskluzivnost nudenja pravne
pomoči, zlasti glede zastopanja pred sodišči. Čeprav pri nas ne poznamo popolne
ekskluzivitete, saj se lahko stranka pred sodiščem pojavi tudi sama, nam je takšna
pooblastila dala država, ker nam zaupa. Obstoj odvetniške ekskluzivitete je za slovenske
odvetnike zelo pomemben. Sebi in strankam v korist si jo lahko priborimo in ohranimo
samo, če bomo svojo družbeno vlogo, tudi na področju brezplačne pravne pomoči, opravili
pošteno in z visoko profesionalnostjo. Osebno se zanjo zavzemam zato, ker je ekskluzivno
zastopanje potrebno zaupati tistemu poklicu, ki ima na področju zaščite pravic zgodovinsko
tradicijo, je neodvisen in visoko kvalificiran, strankam odškodninsko odgovoren, ustavno
predviden kot del pravosodja in je pod družbeno kontrolo. To so lahko v naši družbi samo
odvetniki. Vendar moramo podpirati tudi druge oblike pravne pomoči, če so za državljane
koristne. Zato želimo, da bi tudi v Sloveniji tako kot marsikje drugje vlada ustanovila t. i.
"call centre", kjer bi državljani lahko po telefonu brezplačno dobili prvo pravno informacijo.
Sodoben odvetnik, ki bo mnogo bolj mobilen, kot je bil odvetnik preteklosti, bo oseba visoke
strokovne in etične ravni, ter predstavnik poklica, ki bo svoj poseben položaj v družbi lahko
ohranil samo, če bo do strank drugačen, kot so nekateri drugi povsem lukrativni poklici. Ni
bojazni, da evropska družba ne bi potrebovala takšnega poklica, ki zahteva od njegovih
nosilcev posebno etično ravnanje. Imamo svoj zakon, vendar so naša temeljna pravila
obnašanja nastala skozi stoletja iz običajnega prava in tudi danes temeljijo predvsem na
moralni premisi. Odvetništvo je dolžno samo sebi predpisovati omejitve, da bi ohranilo svoj
družbeni ugled in vlogo in zlasti, da bi ostalo samostojno. Ne pozabimo, da smo po ustavi
del pravosodja ter s tem nepogrešljivi sopotnik sodišč, da smo dolžni ščititi vse, kar je
ogroženo v pogledu osebne svobode, življenja, premoženja in drugih interesov. Nad nami ni
nikogar, ki bi ga morali poslušati, nam nihče ne more ničesar odrejati glede zastopanja
strank. Če smo edini gospodar svojega profesionalnega obnašanja, je to hkrati naša notranja
obveznost, da smo v svojem poklicu in zasebno visoko moralni. Ne pozabimo, da nimamo
v rokah moči, ne položaja in ne visokih družbenih nazivov. Imamo samo argumente,
pokončnost in moč svoje besede.
Smo ljudje istega poklica in moramo se zavedati, da smo povezani z medsebojno
odgovornostjo, v pogledu časti poklica, da napaka enega samega zadene vse druge. V
klasičnem Rimu je lahko samo svoboden človek postal odvetnik. Danes lahko to svobodo
odvetnika pojmujemo morda le v duhovnem in materialnem smislu. Toda vse, kar lahko
ogroža odvetnikovo neodvisnost ali dostojanstvo, ni združljivo z odvetništvom. Če se
odvetnik proda, postane cunja v rokah tistih, ki so ga na takšen ali drugačen način kupili,
končna poraženca sta vedno le odvetnik in njegov poklic. Koliko bo odvetnik ščitil svoj
poklic, toliko ga bo ta lahko ščitil kot posameznika in mu omogočil primerno družbeno
mesto ...

dr. Konrad Plauštajner
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Pogovor vodil in pripravil za objavo: mag. Bojan Kukec
• Spoštovani kolega! Ali drži
moja informacija, da ste najstarejši
še aktivni odvetnik v naših vrstah?
Po mojih informacijah sem najstarejši po letih odvetniške prakse. V
odvetniško zbornico sem se vpisal 7.
aprila 1949.
• Mi lahko opišete vašo življenjsko in profesionalno pot?
Leta 1933 sem se po končani
osnovni šoli na vadnici v Ljubljani vpisal na klasično gimnazijo v Ljubljani,
ki sem jo končal leta 1941. Jeseni tega
leta sem se vpisal na Pravno fakulteto
v Ljubljani in sem med vojno opravil
izpite za dva letnika. Nato je bila fakulteta dve leti zaprta. Po vojni sem bil
mobiliziran v vojsko, kjer sem ostal
dve leti. Na Pravni fakulteti v Ljubljani sem potem diplomiral 26. junija
1948. Vse razrede osnovne šole in gimnazije sem napravil z odliko, vse izpite in pisne naloge na fakulteti pa z 10
točkami. Docent dr. Božo Kobe me je
vabil, da bi bil pri njem asistent, pogoj
pa je bil, da moram urediti preteklost.
Ker nisem niti poskušal urejevati
preteklosti, je akademska kariera splavala po vodi. Dr. Božo Kobe je umrl na
Golem otoku.
Po diplomi sem bil honorarno zaposlen na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Prevedel sem tudi 5
knjig (iz ruščine, angleščine in nemščine). Kot koncipient sem se vpisal v
Odvetniško zbornico Slovenije 7. aprila 1949. Takrat je bilo v Ljubljani nekaj čez 30 odvetnikov, odvetniških pripravnikov pa je bilo v celi Sloveniji
manj kot ministrov. Moja prva razprava na sodišču je bil zagovor Jožka Kraglja 29. junija 1949. Razprava je bila v
kinodvorani v Tolminu, ki je bila nabito polna. Jožko Kragelj je bil obsojen
na smrt, tudi pritožba je bila zavrnjena,
uspela je prošnja za pomilostitev. Duhovnik Jožko Kragelj je ta proces opisal v svoji knjigi "Moje ječe". 31. oktobra 1955 sem ubranil doktorsko disertacijo s področja filmskega avtorskega prava. Obramba je trajala 6 ur.

Mentor mi je bil dr. Jurij Stempihar,
člani komisije dr. Alojz Finžgar, dr.
Stojan Pretnar, dr. Rudi Kyovsky in dr.
Rudolf Sajovic. Ker mi je Ministrstvo
za pravosodje iz ideoloških in političnih razlogov delalo ovire, sem bil
sprejet kot samostojni odvetnik šele 1.
avgusta 1959, tako da sem bil odvetniški koncipient 10 let in 4 mesece.
• Kako je v vašem času izgledalo
odvetniško šolanje, odvetniško prakticiranje (koncipient) ter opravljanje
odvetniških izpitov oziroma izobraževanje, preden ste lahko začeli s samostojno prakso? Nam lahko opišete, kako so tako imenovani "rigorozi" izgledali v vašem času in kaj so
pravzaprav pomenili?
Rigoroze so delali še pravniki, ki so
se vpisali na univerzo tri leta pred menoj. Od leta 1938 dalje pa je veljal
predpis, po katerem je bilo mogoče pridobiti doktorski naslov samo z disertacijo.
• Ali vam je akademski naziv
kaj pomagal pri pridobivanju klientele in materialnem položaju pisarne?
Akademski naziv mi po mojem
mnenju ni pomagal niti pri pridobivanju klientele niti pri materialnem položaju.
• Ali se vam v zvezi s tem zdi
utemeljena zahteva v noveli ZO po
obveznem preizkusu znanja odvetniških kandidatov s področja poznavanja odvetniških predpisov, odvetniške tarife in Kodeksa odvetniške poklicne etike pred posebno komisijo
OZS?
Da, vsekakor!
• Kako bo po vašem mnenju
vplival prihod "evropskih odvetnikov" v slovenski prostor?
To bo nadaljnja stopnja globalizacije, globalizacija pa je evfemizem za
kolonizacijo. Že dosedanja globalizacija zakonodaje morebiti ni bila najbolj
koristna, verjetno je tudi delno botro-

vala zaostankom na sodiščih. Gotovo
pa je bila v nasprotju s Prešernovim
izrekom "Tje bomo našli pot, kjer nje
sinovi si prosti voljo vero in postave".
Kot kurioziteto lahko navedem, da smo
celo med okupacijo na pravni fakulteti
študirali jugoslovansko pravo, ki je veljalo do okupacije, in v t. i. Ljubljanski
pokrajini ni bilo italijanskih odvetnikov.
• Ali se vam zdita opredelitev
"zakotnega pisaštva" ter kaznovanje
(pravna oseba najmanj 2,000.000,00
SIT in fizična oseba najmanj
100.000,00 SIT) kot prekršek ustrezna, upoštevajoč, daje od novele kazenske zakonodaje leta 1994 na tem
področju zijala pravna praznina?
Kako se je ta problem zakotnega pisaštva kazal v vaši dolgoletni praksi?
Zakotno pisaštvo je škodljivo predvsem za stranke, ki se obračajo na zakontne pisače in se ne držijo starega
kmečkega pregovora "ne hodi h kovačku, ampak h kovaču". Tako odvetnike
kot stranke bi bolj zaščitil predpis o
obveznem zastopanju po odvetnikih.
• Nam lahko opišete vaš najsrečnejši in najbolj žalosten dogodek v
praksi?
Kot hebrejščina tako tudi pravniški
jezik ne pozna superlativov. Glede
emocij pa sem bil vedno pristaš stoicizma. Vodilo mi je bila maksima pesnika Horaca, ki je priporočal ravnodušnost v hudih časih in odsvetoval preveliko veselje v dobrih časih. Še po 61
letih se spominjam njegove ode, ki
smo jo brali v 8. gimnaziji: "Aequam
memento rebus in arduis servare mentem non secus in bonis ab insolenti
temperatam laetitia, mori ture Delli."
• Kakšna je bila vloga žensk odvetnic v minulih desetletjih, upoštevajoč, da jih je danes med nami že
krepka tretjina?
Prva odvetnica v Sloveniji je bila
dr. Mija Frlan Jernejčič, pri kateri je bil
koncipient njen brat - kasnejši odvetnik Marko Frlan, ki mi je pripovedoval, da je bila v partizanih in so jo partizani likvidirali. Vloga odvetnic skozi
dolgoletni razvoj je bila pozitivna in
težka, ker je bila miselnost slovenskega naroda ženskam v javnem življenju
in zlasti v pravosodju nenaklonjena.
Do leta 1945 ženska ni mogla postati
sodnica. Taka miselnost je bila med
preprostim narodom in tudi pri inteligenci, kije bila pod vplivom raznih evropskih filozofov - od Platona ("Hva-

3
£

s

lim Boga, da sem se rodil kot Grk, kot
svoboden in kot moški") preko Nietzscheja ("Gehst du zu den Weibern?
Vergiss nicht die Peitsche Mitzunehmen!") do Schopenhauerja, ki je trdil,
da ima ženska nagon krivičnosti v sebi.
• Kakšno je vaše stališče do zamisli o uvedbi odvetništva kot izbirnega predmeta na pravnih fakultetah v Sloveniji (podobno kot v nekaterih evropskih državah, npr. Češka,
itd.)?
Odvetništvo kot izbirni predmet na
pravnih fakultetah v Sloveniji, kjer bi
poučevali odvetniki, kot poučujejo na
igralski akademiji igralci, bi bilo sicer
v skladu s pregovorom "Od volov se
učijo oranja voliči", vendar bi bila verjetno to le preozka specializacija.
"Sunt certi denique fines", je napisal že
Ciceron, ki je bil tudi advokat.
• Katerih od še aktivnih ali pokojnih kolegic in kolegov se najraje
spominjate in kako je nekoč izgledalo kolegialno življenje med odvetniki?
Spominjam se vseh še aktivnih in
pokojnih kolegov. V mojih mladih letih je bilo kolegialno življenje odvetnikov vzorno. V Ljubljani so bili kot velika družina - od koncipientov do kolegov - patriarhov, ki so bili takrat aktivni tudi v 80. letih in je bil starosta dr.
Andrej Kuhar, bivši notar, aktiven, ko
je bil star že prek 90 let. Takrat odvetniki niso imeli državne pokojnine, ki
jim je bila priznana šele kasneje - in še
takrat jim je bilo priznanih samo toliko
let samostojnega odvetništva pred letom 1945, kolikor časa so bili samostojni odvetniki po letu 1945.
• Kakšen je vaš odnos do hranjenja storilca kaznivega dejanja, za
katerega veste, da je kriv? Ali imate
glede tega kakšne etične in moralne
zadržke in pomisleke?
Tudi Kristus je uspešno branil prešuštnico, ki je bila zalotena in flagranti. Ne zdi se mi etično braniti krivega
obdolženca z lažjo, toda tudi kriv obdolženec je potreben obrambe. V takem primeru je seveda odvetnik v vlogi manj heroičnega odvetnika - Milobrundiča (tako ga je poimenoval Fran
Milčinski v Muhoborcih), ki milo
brenka na strune olajševalnih okoliščin. Pri tem lahko uporabi celo mnenje filozofa Sartra, da zločinec, ki prizna svoj zločin, ni več zločinec.
• To sem vas vprašal predvsem
zato, ker sem vas v postopkih že sre-

čeval kot veščega poznavalca problematike modernega časa (npr. droge)?

upokojevanja in status upokojenih
odvetnikov?

Odvetnik France Prešeren tolaži
stare in starejše odvetnike: "Hrast, ki
na tla vihar ga zimski trešne, naenkrat
ne zgubi moči poprešne."

Golda Meir je izjavila, da starost še
ni zločin, toda v sedanjem do starosti
sovražnem ali vsaj podcenjevalnem in
pomilovalnem času je upokojenec veličasten anahronizem, saj gre za čas, ki
ni več njegov, čeprav ima vse dobre lastnosti starega moža: dostojanstvo,
mirnost, hladnokrvnost, odpor proti
vsem spremembam.

• Presenetljivo pogosto vas srečujem v knjižnici Vrhovnega sodišča. Kako to, da se pri teh letih še tako redno zanimate za tekočo problematiko?
Stara navada železna srajca.
• Ali bi vi podprli pobudo za
uvedbo odvetniške nagrade (priznanja, ki bi se imenovala, recimo, po
dr. Ljubi Prenner)?
Načelno sem proti nagradam. V
tem se strinjam s Sartrom, ki sicer ni
moj filozof.
• Kako občutite

problematiko

• In če dovolite, na koncu nekoliko osebno vprašanje: koliko časa še
načrtujete opravljati aktivno odvetniško delo, seveda ob predpostavki,
da boste še dolgo zdravi, kar vam iz
srca želim?
Aktivno odvetniško delo načrtujem
prenehati opravljati "die certo an, incerto quando". Menim pa, da mutatis
mutandis tudi za odvetnika velja pravica "imperatori decet mori stantem".

Zakaj je tako malo analiz in razprav o
poštenem sodnem postopku?
Na podlagi osebnih izkušenj menim, da je pravilo o poštenem sodnem postopku ne tako redko kršeno - in sicer najrazličnejše načine.
Poglejmo nekatere primere:
• Sodišče zapiše v zapisnik izpovedbo priče, drugačno od tiste, ki je bila
dejansko izrečena. Vzrok je najverjetneje pomanjkljiva tehnika zapisovanja.
• Sodišče sprašuje pričo s ponavljajočimi vprašanjem tako dolgo, da ta
delno ali v celoti spremeni odgovor na določeno vprašanje - toda zapiše
se le zadnji odgovor, ne razčisti pa se, zakaj je bil odgovor priče poprej
drugačen.
• Sodišče med zaslišanjem komenira izpovedbo priče; na tej podlagi potem priča svoje izpovedbe popravlja ali dopolnjuje, in le takšne se zapišejo.
• Sodišče zapiše le del izpovedbe priče na posamezno vprašanje - tako je
odgovor lahko vsebinsko tudi drugačen, saj obsega le del odgovora, ki je
iztrgan konteksta celotnega odgovora.
• Sodišče s sugestivnimi in podobnimi vprašanji priči kar "polaga besede
na jezik."
• Sodišče sprašuje pričo, na primer, izrazito avtoritativno, kar jo zmede,
tako sploh ne ve, kaj govori, zlasti če priča ni vajena javnega nastopanja
ali ima depresivne težave. Ta problematik zahteva preučevanje tudi z
medicinskega vidika.
• Sodišče sploh ne zapiše dela izpovedb prič, ki pa so prano relevantne ...
Navedene (in še druge) kršitve načel poštenega sodnega postopka bi bile najlaže rešljive, če bi (tudi) civilno obravnavo snemali. Tako bi tudi skrašali same obravnave in olajšali delo sodnikov.
Dokler pa ni (ali ne bo) tako, bi moralo sodišče zanesljiveje obvladati
tehniko dobesednega zapisovanja. Sicer se mi zdi preučevanje pravilnega in
korektnega zasliševanja zelo kompleksna problematika, ki terja interdisciplinarni pristop.
Odvetniki bi tudi v zvezi s tem vprašanjem morali vztrajati, da se snemanje obravnava uvede čimprej. S tem bi bila zagotvoljena višja stopnja poštenega sojenja, kar je nedvomno v širokem javnem interesu.

Franc Pevec

Novela zakona o
odvetništvu - 12. člen
Saša Sever
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Novela Zakona o odvetništvu (novela) prenaša vsebino direktiv št.
77/249, št. 89/48 in št. 98/5 v slovensko pravo. V tem prispevku se bomo
posvetili njenemu 12. členu,2 ki tuje odvetnike razvršča v tri skupine. To
so:
• odvetniki, ki bodo pravne storitve nudili pod nazivom "odvetnik" in bodo vpisani v seznam tujih odvetnikov;
• odvetniki, ki bodo pravne storitve nudili pod nazivom iz matične države in bodo vpisani v imenik tujih odvetnikov in
• tuji odvetniki, ki bodo pravne storitve nudili pod nazivom iz matične države in ne bodo vpisani v imenik odvetnikov, ampak bodo storitve nudili na podlagi potrdila o priglasitvi, ki ga izda Odvetniška zbornica Slovenije.
Naš zapis je razdeljen na dva dela. V prvem delu bomo najprej predstavili sodbo Evropskega sodišča v Luksemburgu, ki je lansko jesen presojalo skladnost direktive št. 98/5 z Evropsko meddržavno pogodbo (EC Treaty)? V drugem delu pa bomo ocenili skladnost posameznih pogojev za
opravljanje odvetništva iz 12. člena novele z načelom sorazmernosti.

SODBA EVROPSKEGA SODISCA
V LUKSEMBURGU, C-168/98
Luksemburška vlada je direktivo
št. 98/5 izpodbijala iz treh razlogov.
1. Menila je, da je bila direktiva
sprejeta na podlagi 43. člena evropske
meddržavne pogodbe. Po tem členu bi
morali biti odvetniki iz držav članic
Evropske unije po pravicah in dolžnostih popolnoma izenačeni z domačimi
odvetniki. Podana pa je tudi druga kršitev tega člena. Ukinitev pogojev glede pravne izobrazbe je prekoračitev
omenjenega člena, ker namen člena ni
poenotenje pogojev šolanja v državah
članicah. Direktiva tudi neupravičeno
razlikuje med pravico do ustanavljanja
podjetij in prostim pretokom storitev,
ker pravnikom v državi gostiteljici
omogoča opravljanje pravnega poklica, ne da bi morali opraviti preizkus iz
poznavanja prava države gostiteljice.
Evropski parlament, Svet in intervenienti so navedli, da namen 43. člena ni popolna sprostitev dostopa do dejavnosti samozaposlitve. Zato so omejitve za pravnike, ki dejavnost oprav-

ljajo pod poklicnim nazivom iz države
članice svojega izvora, upravičene.
Sodišče je ocenilo, da odvetnikov
ene države članice ni mogoče primerjati z odvetniki druge države članice,
ker so med njimi objektivno opravičljive razlike. Sodišče pa ni podrobneje navedlo, v čem so te razlike. Iz
odločbe posredno izhaja, da so razlike
v pravni izobrazbi in v pogojih za pridobitev naziva odvetnik. Država gostiteljica lahko zato sprejme različne
omejitve. Tako mora tuji odvetnik poklicni naziv uporabljati v jeziku iz matične države članice. Pri zastopanju
strank mora sodelovati z odvetnikom,
ki je poklicni naziv pridobil v gostujoči državi članici. Gostujoča država članica lahko določi, da sme stranke pred
vrhovnim sodiščem zastopati samo
specializirani odvetnik, tujim odvetnikom pa lahko prepove določena dejanja v zapuščinskih postopkih in pri
stvarno pravnih prenosih nepremičnin.
Sodišče je zato zavrnilo prvi del
pobudnikove zahteve.

Ta člen bo začel veljati z dnem
polnopravnega
članstva Republike Slovenije v Evropski uniji.

2. Kneževina Luksemburg je drugič menila, da direktiva krši načelo zaščite strank in pravičnosti, ker za
opravljanje pravnih storitev ukinja pogoj pravne izobrazbe in predhoden preizkus iz poznavanja nacionalnega prava.

Primer Kneževina Luksemburg v. Evropski
Parlament in Svet Evropske unije,
C-168/98,
(2000),
www.curia.eu.int.
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zno varuje javni interes, saj potrošnike
varuje z določbami 4., 5., 6. in 7. člena.
Evropski parlament in angleška vlada
pa so navedli, da pravila poklicne etike
določajo za disciplinski prestopek, če
se pravnik zaveda ali bi se moral zavedati, da prevzem določenega primera
ne sodi v njegovo pristojnost.
Sodišče je ocenilo, da lahko ukrepe
za zaščito strank sprejme tako država
članica kot tudi Evropska unija. Pravila države članice morajo biti v tem primeru skladna z javnopravnim interesom iz Evropske meddržavne pogodbe. Evropska unija pa je diskrecijsko
pravico za sprejem pravil poklicne etike uresničila tako, da je menda zaradi
različne pravne izobrazbe določila
ukrepe za zaščito strank, kot so obvestilo potrošnikom, omejitve za določene poklicne dejavnosti, pravila o poklicni etiki, obvezno zavarovanje in sistem disciplinskih ukrepov, kijih izvajajo pristojne ustanove države izvora in
države gostiteljice. Vendar direktiva
ne določa, da tujemu odvetniku ni treba poznati prava države gostiteljice,
ampak le, da tujemu odvetniku poznavanja prava države gostiteljice ni potrebno vnaprej dokazovati. Ravno tako pa člen 3.1.3 Zakona o poklicni etiki, ki gaje sprejel svet pravniških združenj Evropske unije za poklicno odgovornost pravnikov določa, da se lahko
za kršitev teh določb izrečejo disciplinski ukrep tudi v primeru, ko pravnik
prevzame primer, za katerega ve ali bi
moral vedeti, da ga ne bi smel prevzeti. Unija je na ta način določila postopno spoznavanje prava države gostiteljice skozi pravno prakso, kar je lažje
zaradi tega, ker tuji odvetnik že pozna
predpise svoje matične države. Zato
unija po oceni sodišča ni prekoračila
diskrecijske pravice, ker je za primer
kršitev določila pravila poklicne odgovornosti in sistem disciplinskih ukrepov.
Kneževina Luksemburg je tudi navedla, da bi direktiva morala biti sprejeta soglasno po drugem odstavku 57.
člena in ne s kvalificirano večino po
189/b členu Evropske meddržavne pogodbe. Direktiva namreč spreminja pogoje za opravljanje poklica v vsaj eni
državi članici, s tem da ukinja pogoje
glede predhodno pridobljene izobrazbe. Zato mora država članica za del
odvetnikov, ki na njenem ozemlju
opravljajo poklic, dejansko ukiniti pogoj predhodno pridobljene pravne izobrazbe oziroma predhoden preizkus
poznavanja predpisov. Pobudnik pa je
navedel, da direktiva med drugim spre-

minja pogoje za dostop do poklica. Tako 2. člen direktive omogoča opravljanje poklica pod poklicnim nazivom države izvora, 5. člen direktive pa za
pravnike migrante ukinja pogoj, da
morajo poznati pravo države gostiteljice, kar prej po predpisih držav članic ni
bilo dovoljeno. Ravno tako prej ni bilo
dovoljeno svobodno opravljanje odvetništva pod pogoji, ki jih našteva 11.
člen direktive.
Evropski parlament, Svet, Kraljevina Španija in Komisija so navedli,
da direktiva uvaja mehanizem za medsebojno priznavanje pravne izobrazbe.
Zato sodi pod prvi in ne pod drugi odstavek 57. člena Evropske meddržavne
pogodbe in bi morala biti sprejeta soglasno. Kraljevina Nizozemska pa je
menila, da je to področje v direktivi zelo podrobno urejeno s predpisi in zato
ne sodi le pod načela evropskega prava, ki urejajo dostop do poklica.
Sodišče je ocenilo, da direktiva ne
ureja dostopa do poklica, ampak določa mehanizem za medsebojno priznavanje poklicnih nazivov tujih odvetnikov. Zato 2. in 5. člen direktive sodita
pod prvi in ne pod drugi odstavek 57.
člena Evropske meddržavne pogodbe.
11. člen direktive pa prav tako ne ureja
dostopa do poklica, ampak določa pogoje za opravljanje poklica.
Sodišče je zato zavrnilo drugi del
pobudnikove zahteve.
3. Kneževina Luksemburg je navedla, da direktiva ne določa posebnih razlogov, na podlagi katerih je bila sprejeta in zato v pravu države gostiteljice
ne sme odpraviti vseh pogojev v zvezi
s predhodno izobrazbo. Direktiva niti
ne določa, zakaj mora tuji odvetnik nastopati pod poklicnim nazivom matične države, da bi bil po pogojih za
opravljanje poklica izenačen z domačim odvetnikom. Poleg tega pa si 4. in
14. odstavek iz preambule k direktivi
nasprotujeta. Tuj odvetnik namreč poklica ne more opravljati brez časovnih
omejitev, če lahko šele po določenem
času pridobi poklicni naziv države gostiteljice. Zato je podana kršitev 190.
člena Evropske meddržavne pogodbe.
Sodišče je ocenilo, da evropski zakonodajalec v direktivi hkrati ni dolžan
navesti posebnih razlogov, s katerimi
bi utemeljil, zakaj se je odločil ukiniti
pogoj predhodno pridobljene izobrazbe in omejitve za takojšnje opravljanje
poklica v gostujoči državi članici. Ta
dva cilja sta namreč splošna in zato za
njuno dosego ni potrebno navajati posebnih razlogov. Posebnih razlogov pa
ni potrebno navajati niti glede določi-

tve časovnih omejitev v zvezi s pravico do opravljanja poklica v državi gostiteljici pod poklicnim nazivom iz matične države, ker ta pravica že sama po
sebi predpostavlja stalno in neprekinjeno prisotnost v ekonomskem življenju
države gostiteljice.
Po oceni sodišča tudi ni neskladja
med določbo direktive, ki pravniku migrantu po določenem času opravljanja
poklica v državi gostiteljici dovoljuje
uporabo poklicnega naziva in med določbo direktive, ki omenjeni osebi brez
kakršnihkoli časovnih omejitev dovoljuje uporabo poklicnega naziva, iz
matične države. Oba načina opravljanja poklica urejajo različne določbe direktive, razen tega pa meddržavna pogodba v zvezi s pravico do svobodnega
ustanavljanja družb ne določa nobenih
časovnih omejitev.
Sodišče je zato zavrnilo tudi tretji
del pobudnikove zahteve.

ČLEN 12 NOVELE ZODV IN
NAČELO SORAZMERNOSTI
Zakaj torej sploh dileme okrog novele? Zdi se, da novela na štirih mestih
vsebuje zahteve, ki niso v skladu z načelom sorazmernosti. Evropsko sodišče v Luksemburgu je načelo sorazmernosti opredelilo takole: "Sodišče
mora oceniti, ali so sredstva primerna
za doseg načrtovanega cilja in ali ne
presegajo najnujnejših ukrepov, ki so
potrebni za doseg tega cilja."4
Pri noveli so v zvezi s tem načelom
štiri nelogičnosti.
Prvič, ni logično, da mora tuj odvetnik, ki želi opravljati dejavnost po
34.a členu novele, verjetno s tujo listino, overjeno in prevedeno v slovenski
jezik, dokazati, da je vreden zaupanja.
Tak dokaz bi težko šteli za dokaz, ki je
nujen za dosego načrtovanega cilja.
Vprašanje je, ali bo odvetniška zbornica štela, da je za izpolnitev tega pogoja dovolj že registracija in na primer
stalno in dejansko opravljanje dejavnosti v državi članici, iz katere izvira tuj
odvetnik. Po naši oceni bi bila takšna
rešitev najprimernejša. V nasprotnem
primeru bi tak dokaz lahko nadomestila izjava pravniškega združenja oziroma odvetniške zbornice, pri kateri je
tuj odvetnik registriran. Problem bi nastal, ker bi overjene izjave njegovih
4
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kolegov kot prič lahko zbujale sum o
verodostojnosti izjav. Tudi v tem primeru se postavlja vprašanje, ali je tak
dokaz sploh nujno potreben. Logično
bi namreč bilo, da je tuji odvetnik, ki
opravlja dejavnost v državi članici,
obenem tudi vreden zaupanja. Težko si
je namreč predstavljati situacijo, ko bi
tuji odvetnik opravljal dejavnost v drugi državi članici, obenem pa ne bi bil
vreden zaupanja, saj bi milo rečeno
ostal brez strank in dohodkov. Zato je
dovoljenje za opravljanje dejavnosti in
njeno stalno ter dejansko opravljanje
verjetno znak, da je odvetnik vreden
zaupanja. Pogoj "vreden zaupanja" je
tako zelo verjetno nesorazmeren glede
na cilj, ki ga zasleduje, ker je razviden
iz dejanskega in stalnega opravljanja
poklica ter registracije v matični državi članici.
Drugič, okoliščina, da tuji odvetnik ni vreden zaupanja, ima lahko hude posledice. Tak odvetnik namreč v
Republiki Sloveniji po členu 34.d ne
sme opravljati odvetniških storitev. Ne
samo, da novela ne opredeljuje konkretnih razlogov za zavrnitev zaradi pomanjkanja zaupanja, ampak je verjetno
namen tega pravila, da se v Republiko
Slovenijo iz držav članic ne bi "zatekali" tuji odvetniki, ki tam ne bi bili vredni zaupanja. Zato bi bilo treba za tako
pomembno določbo v noveli določiti,
da mora biti odločba o zavrnitvi v vsakem primeru obrazložena,5 saj se tujemu odvetniku na ta način z odločbo dejansko prepove opravljanje poklica v
Republiki Sloveniji. Poleg tega pa mora biti proti tovrstni odločbi na voljo
tudi sodno varstvo. Sodno varstvo je
zelo verjetno zagotovljeno s tožbo pred
upravnim sodiščem, vendar bi bilo zaradi tega, ker gre za tuje odvetnike, ki
imajo verjetno le naslov za vročitve v
Republiki Sloveniji oziroma določitev
pooblaščenca (opravljajo pa lahko tudi
storitve po 1. in 2. odstavku 34.c člena), koristno, če bi bilo to zaradi praktičnih razlogov navedeno v tej noveli
zakona o odvetništvu. Sicer pa morajo
biti proti zavrnilni odločbi na voljo vsa
pravna sredstva, ki so v teh primerih na
voljo domačim odvetnikom, in varstvo
pravice ne sme biti znatneje oteženo ali
onemogočeno.6 Poleg tega bi bilo v
noveli potrebno določiti, da mora
5
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Odvetniška zbornica Slovenije o zavrnitvi obvestiti organ, pri katerem je tuj
odvetnik vpisan v matični državi članici. Ta obveznost izhaja iz dolžnosti
sodelovanja med ustanovami držav
članic, ki jo direktiva določa v členu
7(2) in (3).7
Tretjič, ni logično, da mora tuji
odvetnik, ki se namerava vpisati v imenik tujih (sic!) odvetnikov,8 po členu
34.b med drugim predložiti tudi potrdilo o državljanstvu. Tak pogoj se zdi
odveč, čeprav je njegov namen zelo
verjetno razmejitev med tujimi odvetniki iz Evropske unije in tistimi zunaj
nje. Le prvi imajo pravico do svobodnega opravljanja poklica po členu 43
Evropske meddržavne pogodbe. Po našem mnenju je mogoče iz potrdila o
pravici do opravljanja odvetniškega
poklica v matični državi članici oziroma pripadnosti eni od odvetniških pisarn ali družbi ugotoviti tudi državljanstvo tujega odvetnika. V zvezi s potrdilom o državljanstvu kot pogojem za
opravljanje odvetniške dejavnosti morda ni nepomembno, da je kanadsko
ustavno sodišče odločalo o primeru
odvetnika iz Anglije, ki se je hotel v
Britanski Kolumbiji vpisati v imenik
odvetnikov te province.9 Sodišče na
več kot desetih straneh svoje odločbe
ni sprejelo niti ene navedbe, ki bi kazala, da bi odvetniki z določenim državljanstvom bolj zavzeto ali skrbno zastopajo interese svojih strank od ostalih odvetnikov.
Zato je pogoj novele o dolžnosti
predložitve potrdila o državljanstvu
nesorazmeren, ker se da državljanstvo
ugotoviti iz drugih predloženih dokumentov.
Četrtič, tuji odvetnik, ki je torej
poklic v Republiki Sloveniji po 34.b
členu opravljal dejansko in stalno najmanj tri leta, se bo po členu 34.č lahko vpisal v imenik "tujih" odvetni7
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Zanimivo je, da za "odvetnika" v tem primeru
ni pogoj aktivno znanje slovenščine. Tak pogoj
pa na primer velja za 'odvetnika' iz člena 34.b, ki
se namerava kot "odvetnik" po členu 25 vpisati v

kov. 10 Čeprav ta člen nadomešča 25.
člen in pogojev iz slednjega sploh ni
potrebno dokazovati, to še ne pomeni,
da so odpravljene vse omejitve. Tuji
odvetnik mora po drugem odstavku
34.Č člena namreč poleg seznama zadev in opravilnih številk, časovnega
obdobja, vrste in obsega dejavnosti za
vpis v imenik tujih odvetnikov navesti
še vsebino, zdi se, da zadev, v katerih
je zastopal stranke. Naravnost presenetljiva je zahteva, da mora tuji odvetnik priložiti tudi vse listine, vloge in
zapisnike, ki jih je v treh letih napisal. Ta pogoj predložitve dokazil za
odvetnikovo delo je naravnost birokratski in nesmiseln. Upam, da mu teh
listin ne bo potrebno predložiti v
izvirniku. Pa četudi mu jih ne bo treba, se zdi, da obstajajo za dosego cilja
- za dokaz dejanskega in stalnega triletnega opravljanja poklica v Republiki Sloveniji - tudi milejša sredstva.
Tuji odvetnik bi namreč lahko predložil odvetniški zbornici navedeni seznam zadev s kratko vsebino - če ni že
to pretiran pogoj. Isti cilj lahko zadosti tudi brez navedbe vsebine zadev na primer - po notarju overjena listina
o historiatu svojega dela v Republiki
imenik tujih odvetnikov. Vendar pa to ni povsem
logično glede na to, da tak pogoj ni obvezen za
odvetnika, ki je najmanj tri leta dejansko in stalno opravljal odvetniški poklic v Republiki Sloveniji. Težko je namreč verjeti, da se bo tak odvetnik v treh letih naučil toliko slovenščine, da bo
lahko pravno pisal in ustno zastopal stranke pred
sodiščem. Verjetno bo še vedno lahko uporabljal
tolmača. Toda ti primeri pred domačimi sodišči
niso ravno priljubljeni, čeprav ta komunikacija
med sodnikom in odvetnikom s slušalkami brez
ovir poteka pred mednarodnimi
sodišči.

Sloveniji, s čimer bi notar v Republiki
Sloveniji potrdil tudi resničnost navedb v listini. Verjetno bi bil kakršenkoli pogoj, ki je zahtevnejši od tega,
nesorazmeren, ker se da ta cilj doseči tudi z milejšimi sredstvi, na primer
z overitvijo historiata triletnega dela
pri notarju.
Za konec še dve pripombi.
Direktiva št. 98/5 je očitno skladna z
evropskim pravom. Toda novela na več
mestih vsebuje določbe, ki očitno niso
skladne z načelom sorazmernosti. To
načelo je namreč v celoti stvar razlage
sodišča, ki to načelo razlaga restriktivno.11
Drugič, novela je predpis prihodnje
države članice in ne predpis Unije. Zato
slovensko sodišče po polnopravnem
članstvu Republike Slovenije v Evropski uniji ocene skladnosti novele z direktivo ne bo dolžno posredovati Evropskemu sodišču v Luksemburgu, ampak bo le-to naslovilo na Ustavno sodišče Republike Slovenije. To sodišče bo
nato zadevo posredovalo Evropskemu
sodišču v Luksemburgu in nato pri oceni neposredno uporabilo načelo sorazmernosti in sporne določbe razveljavilo.12
Toda sodna pot je ultima rado in ne
bo nujna, če bo zakonodajalec omenjene pomanjkljivosti novele odpravil
pred koncem leta 200? ... Torej čimprej!

11

Glej opombo št. 4.

12

Primer ERT, C-260/89, (1991) ECR 1-2925
(odstavek 43); SPUC v. Grogan,
C-159/90,
(1991) ECR 1-4685 (odstavek 31).

VELIK POMEN PRAVNE ETIKE
Prof. Susan Saab Fortney se je ob koncu junija, pred svojo vrnitvijo v ZDA, še zadnjič srečala s člani akademskega zbora ljubljanske PF
na pomenku o pravni etiki.
Profesorica je med drugim opozorila na dejstvo, da se tudi v ZDA zelo
dobri odvetniki in drugi pravniki premalo, ali skoraj nič, posvečajo pravnoetičnim vprašanjem. Zanikala je tezo, da človek je ali pa ni etična, tudi moralna osebnost in poudarila, da se je etike mogoče naučiti. Pravnike je potrebno analitično soočati z bistvenimi vprašanji in problemi s področja pravne etike, rezultate tovrstnih razmišljanj pa izkustveno preveriti v praksi.
Odvetniki imajo običajno določen osebni odnos do posameznih etičnih
vprašanj, vendarle pa v svojih razmišljanjih na področje pravne etike ne
vstopajo sistematično.
Tudi po mnenju prof. Fortneyeve se vsak pravnik, ne glede na to, iz katerega družbenega sistema izhaja, nenehno sooča z vprašanjem, ali naj ga v
posameznih okoliščinah in primerih, ki jih je mogoče uvrstiti v najobčutljivejše in t. i. mejno področje pravne etike in družbene morale, vodi zgolj želja po zmagi v pravdi, ali tudi težnja "biti etičen".

Andraž Teršek

Odvetnik in
potrošniški spori
Živa Drol Novak

Potrošniški spor v našem pravu ni definiran, niti nimamo posebnih postopkov oziroma pravil, ki bi veljala za reševanje tovrstnih sporov. Zato
lahko že v uvodu zapišem, da za odvetnika zastopanje stranke - potrošnika
ne pomeni pomembnejše razlike glede na zastopanje v ostalih pravdnih zadevah.

es pa je, da za določena pogodbena razmerja veljajo druga materialnopravna pravila in da se večkrat uporabljajo določena pravila pravdnega postopka (npr. za spore majhne
vrednosti, sosporništvo), ker so ponavadi oškodovanja potrošnikov manjše vrednosti (razen na področju finančnih storitev), število oškodovanih z istim dejanjem oziroma poslovanjem pa veliko.
Ker pri nas nimamo posebnih postopkov za izvensodno razreševanje
potrošniških sporov kot alternative sodnemu postopku1, tudi ni potrebe za
sodelovanje odvetnikov kot pravnih
strokovnjakov v takšnih postopkih.
Obstajajo le častna sodišča določenih
gospodarskih združenj (npr. v okviru
Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtne zbornice, Združenju bank Slovenije, Informacijske borze nepremičnin),
ki sicer obravnavajo pritožbe potrošnikov zoper podjetja - člane združenja,
vendar je sankcija za kršitelja kaznovalne narave in odločitev častnega sodišča ne pomeni razrešitev spora v
smislu materialne satisfakcije. V teh
postopkih potrošnik aktivno ne sodeluje in je samo v vlogi prijavitelja in
morda tudi kot priče. V takem položaju pa seveda ne potrebuje strokovne
pomoči odvetnika.
Zato menim, da je smiselno za namen tega članka, da podam okvirno informacijo o področju ( ki ga danes po
mojem mnenju lahko označimo kot posebno področje prava) za tiste kolege
in kolegice, ki se pri svojem delu še niso srečali s tovrstnimi spori oziroma
pravnimi pravili in opozorim na nekatere značilnosti.
Potrošniško pravo je namreč
skupek pravnih pravil, predpisov, ki
določajo posebno varstvo fizične ose-
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be zaradi zagotavljanja enakopravnosti med pogodbenima strankama.
Varstvo potrošnikov se je v svetu
začelo razvijati kot posebno področje
civilnega prava šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja s sprejetjem posamičnih predpisov v nekaterih državah zahodne Evrope. Pred tem lahko
govorimo le o predpisih, ki so zagotavljali zdravstveno neoporečnost in varnost izdelkov, namenjenih končnim
potrošnikom. Danes se posebno varstvo razteza na skoraj vsa pogodbena
razmerja, oblikovanje in sprejemanje
pravil pa se je premaknilo od nacionalne na raven Evropske unije. To dokazuje pomembnost zagotavljanja enotne
minimalne ravni varstva v vsej EU.
Slovenija je kot pridružena članica
prevzela dolžnost, da do vstopa v EU
uskladi svojo zakonodajo z "evropsko"
in to seveda velja tudi za področje varstva potrošnikov. Naj le omenim najbolj pomembna predpisa, s katerima
izpolnjujemo to obveznost: zakon o
varstvu potrošnikov,2 zakon o potrošniških kreditih.3
Kot sem že v uvodu omenila, zakonske definicije potrošniškega spora ni.
Kot takega pa lahko opredelimo
spor, kjer je ena stranka spora fizična
oseba - potrošnik, druga stranka pa
podjetje - ponudnik blaga ali storitev
na trgu. Definicijo potrošnika in podjetja določa zakon o varstvu potrošnikov 4 in za kreditna pogodbena razmer2

ZVPot, Uradni list RS, št. 20/1998 in 25/1998

3

ZPotK, Uradni list RS, št. 70/2000

4

ZVPot, 1. čl.:

"Po tem zakonu je potrošnik fizična oseba, ki
pridobiva ali uporablja blago in storitve predvsem za osebno uporabo ali uporabo v svojem
gospodinjstvu.

ja zakon o potrošniških kreditih.5 Prav
gotovo potrošniški spor ni spor med
dvema fizičnima oseba, niti med pravno osebo in fizično osebo - samostojnim podjetnikom.
Za odvetnika je ob prevzemu zadeve torej najprej pomembna presoja, ali
gre za potrošniški spor, da ve, katera
materialno pravna pravila bodo prišla v
poštev pri reševanju spora. Glede procesnih pravil pa, kot sem že omenila,
največkrat veljajo pravila zakona o
pravdnem postopku za postopek v sporih majhne vrednosti.
Glede materialnopravnih pravil
naj opozorim, da zakon o varstvu
potrošnikov nekatere pravne institute ureja drugače kot določbe zakona
o obligacijskih razmerjih.
Kljub temu, da je nasproti ZOR
specialni zakon in naj bi vseboval posebna pravila v korist potrošnika, je zakonodajalec iz previdnosti sprejel določbo, da pravice, ki pripadajo potrošniku po ZVPot, ne posegajo v njegove pravice, ki jih ima po predpisih o
obligacijskih razmerjih. Tako je preprečil nastanek situacije, ko bi bila
morda določba ZOR ugodnejša za potrošnika kot pa določbe zakona o varstvu potrošnikov.
V pomoč naj omenim pravila
ZVPot, ki so drugačna od pravil ZOR
ali pa jih nadgrajujejo:
• odgovornost proizvajalca stvari z
napako,
• uveljavljanje garancije,
• pogodbeni pogoji,
• uveljavljanje sankcij glede stvarnih
napak,
• pravica potrošnika do odstopa od
pogodbe pri posebnih vrstah prodaje.
Pripravljajo se tudi pomembne
spremembe in dopolnitve zakona o
varstvu potrošnikov, s katerimi bo dejansko zaključeno prilagajanje predpisom EU (vključitev določil o primerjalnem oglaševanju, o pogodbi, sklenjeni na daljavo, o časovnem zakupu, ...)
Tudi novi zakon o potrošniških kreditih prinaša nekaj pomembnih razlik v
ureditvi kreditne pogodbe glede na
ureditev v ZOR:
• vsebina oglaševanja in ponudb v
poslovnih prostorih,
• obvezna vsebina kreditne pogodbe,
5

' Pogojno bi lahko kot obliko alternativnega reševanja sporov šteli Stalno arbitražo Zavarovalnice Triglav.

Po tem zakonu se šteje za podjetje pravna in fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost na
trgu, ne glede na njeno
pravnoorganizacijsko
obliko in lastninsko
pripadnost"

ZPotK,2.

čl:

"Potrošnik je fizična oseba, ki v poslih po tem
zakonu deluje za namene izven njegove poklicne
ali pridobitne
dejavnosti."

pravica do predčasnega vračila kredita,
• pravica potrošnika do odstopa od
pogodbe,
• obvezna uporaba formule o efektivni obrestni meri,
• pravica potrošnika do uveljavljanja
ugovora iz prodajne pogodbe nasproti kreditodajalcu,
• ničnost pogodbenih določil, ki bi v
škodo potrošnika razveljavilo ali
spremenilo katerokoli določilo tega
zakona.
Ker naše pravo ne pozna instituta
razredne tožbe (class action) anglosaksonskega prava, zastopa odvetnik več
oškodovanih potrošnikov po pravilih
enotnega sosporništva. Opozorim pa
naj še, da je za nekatere potrošniške
spore določena posebna krajevna pristojnost: pristojnost v sporih za varstvo
pravice na podlagi proizvajalčeve garancije ter pristojnost po kraju, v katerem je podružnica pravne osebe.
Pomembne so tudi določbe zakona
o varstvu potrošnikov o t. i. organizacijski tožbi, ki jo lahko vloži potrošniška organizacija (ne oškodovani potrošnik) ali poslovno združenje, katerega
član je kršitelj. Zakonodajalec je namreč določil, da ugodilna sodba (o zahtevku za ugotovitev neveljavnosti pogodbe, posameznih pogodbenih pogojev ali splošnih pogojev poslovanja)
učinkuje proti vsem, tako da se lahko
vsakdo sklicuje na pravnomočno sodbo, s katero je ugotovljena njihova neveljavnost. Zavrnilna sodba pa učinkuje le med strankama postopka in ne
preprečuje vložitve nove tožbe z istim
zahtevkom, bodisi s strani druge organizacije, upravičene za vložitev tožbe,
ali oškodovanega potrošnika.

Odvetnik je postal
pravi Perry Mason

•

št. 12
• september 2001 •
Tudi z
Vašim
prispevkom

Zakoni o "pravičnem procesu", "poizvedovanjih obrambe"
in brezplačni pravni pomoči - uresničenje načel novele
111. člena ustave Republike Italije
dr. Karlo Primožič

Z ustavnim zakonom št. 2 z dne 23.11.1999 je bil korenito spremenjen člen 111 italijanske ustave, ki postavlja temeljna načela o jurisdikciji in ki se po noveli glasi takole:
"Jurisdikcija se izvaja v pravičnem procesu, ki ga ureja zakon. Vsak
proces poteka v kontradiktornosti med strankami, v pogojih enakopravnosti, pred nepristranskim sodnikom kot tretjim subjektom.
Zakon zagotavlja razumni rok trajanja procesa. V kazenskem postopku
zakon zagotavlja,
• da je obdolženec v čim krajšem času in "tajno" informiran o naravi in
vzrokih njegove obdolžitve;
• da ima dovolj časa in potrebne pogoje za pripravo obrambe;
• da lahko pred sodnikom postavlja vprašanja;
• da jih lahko drugi zanj postavlja osebam, ki ga s svojimi izjavami bremenijo;
• da lahko pozove na zaslišanje osebe v svojo obrambo in sicer pod istimi pogoji, ki veljajo za tožilstvo;
• da se lahko posluži vsakega drugega dokaznega sredst\'a, ki je koristno
za njegovo obrambo ter
• da se lahko posluži prevajalca, če ne razume ali če ne govori jezika, v
katerem se vodi postopek.
V kazenskem procesu se uporablja princip kontradiktornosti pri izvajanju dokazov. Obtožencu se krivda ne more dokazati na podlagi izjav osebe,
ki se je med postopkom in po prosti volji izogibala zaslišanju s strani obtoženca ali njegovega zagovornika.
Zakon ureja primere, v katerih se dokazi ne izvedejo po načelu kontradiktornosti, če obtoženec v to privoli ali če je to posledica njegovega dokazanega nedopustnega ravnanja.
Vse sodne odločbe morajo biti obrazložene.
Proti sodbam in sklepom v zvezi z omejitvijo osebne svobode, kijih izrečejo redni ali posebni pravosodni organi, je vedno možen priziv na Kasacijsko sodišče zaradi kršitve zakona. To določilo ni obvezujoče le za sodbe,
ki jih izrečejo vojaška sodišča v vojnem času.
Proti odločitvam Državnega sveta in Računskega sodišča je mogoč priziv na kasacijsko sodišče samo takrat, ko se zatrjuje njuna nepristojnost."

revizijo 111. člena so bile torej
vključene v ustavo določbe o
kontradiktornosti in enakopravnosti tožilca in zagovornika, o nepristranosti sodnikov, o tem, da je treba
zagotoviti obdolžencu dejansko možnost obrambe in sploh jamstva o pravičnem procesu. Ta načela so v glavnem že prej veljala, vendar so bila večkrat izigrana.
Zaslugo za tako reformo gre pripisati številnim posegom ustavnega sodišča, ki je kot protiustavne proglasilo
več določb kazenskega postopka, ter
ne nazadnje tudi prizadevanju odvetni-
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kov in posebno penalistov, ki so združeni v "Zvezo zbornic penalistov"
("Unione delle Camere Penali"), ki so
se zavzemali predvsem za uresničitev
popolne enakopravnosti zagovornika
in tožilca.
Tem načelom je bilo treba prilagoditi tudi zakon o kazenskem postopku
ter izdati prehodne določbe, ki bi veljale za že tekoče kazenske postopke, kar
je bilo storjeno z zakonom z dne
1.3.2001 št. 63, imenovanim "Zakon
o pravičnem procesu".
Zakon št. 397 z dne 7.12. 2000 je
v zakonik o kazenskem postopku (5.

knjiga "O predhodni peiskavi in pripravljalnem naroku") vnesel novo pogavje VI bis, ki se glasi "Poizvedovanja obrambe" ("Investigazioni difensive") ter spremenil in dopolnil še številne druge predpise postopka in kazenskega zakonika.
Novi predpisi uresničujejo načelo o
popolni enakopravnosti javnega tožilca
in zagovornika in potrjujejo načelo
akuzatornosti:
1) Zagovorniku se priznava pravica,
da opravi vse poizvedbe, ki jih
smatra za potrebne, da ugotavlja in
zbira dokazno gradivo v korist svoje stranke, ki mu mora v ta namen
dati izrecno pooblastilo v pisni
obliki.
2) Zagovornik je lahko tudi pooblaščen, da opravi zbiranje dokazov
preventivno in to še predno se uvede kazenski postopek.
3) Tako dejavnost zbiranja dokaznega
gradiva lahko opravlja zagovornik
tudi s pomočjo zasebnih detektivov, v ta namen se lahko poslužuje
tudi izvedencev.
Pri opravljanju take naloge imajo
detektivi več posebnih pravic, saj je
prepovedano prisluškovati njihovim
pogovorom in podobno, pritiče jim
pravica do poklicne tajnosti, niso dolžni prijaviti kaznivih dejanj, za katere
izvejo med opravljanjem zaupane jim
naloge.
Oblike zbiranja dokazov so v bistvu tri: a) razgovor, b) prejem izjav in
c) zapis izjav (391. člen bis po noveli
zakonika o kazenskem postopku):
a) V prvem primeru ima zagovornik,
njegov namestnik, zasebni detektiv
ali izvedenec razgovor z osebami,
ki lahko nudijo koristne informacije pri zbiranju dokazov v korist
stranke. V tem primeru se izjave ne
zapišejo.
b) V drugem primeru oseba, ki ima o
zadevi kaj povedati, poda izjavo v
pisni obliki.
c) Tretja možnost, ki se je lahko posluži zagovornik (ali ostali pooblaščeni zanj), je, da zasliši informirano
osebo in sestavi zapisnik ali pa
opravi zvočni ali filmski posnetek
razgovora.
V vsakem primeru mora biti oseba
(ki pa ni dolžna odgovarjati na vprašanja) seznanjena z vlogo "zasliševalca"
in namenu "zaslišanja".
Zagovornik ima tudi možnost zahtevati od javne uprave morebitne dokumente, za katere meni, da bi mu koristili pri pripravi obrambe.
Izjave, ki jih tako pridobi zagovor-

nik (ali druge pooblaščene osebe), ni
mogoče uporabiti v škodo osebe, ki jih
je podala. Zagovornik tudi ni dolžan
prijaviti kaznivih dejanj, za katera je
izvedel ob taki priliki.
Oseba, ki bi lahko dala koristne informacije odvetniku, se lahko posluži
pravice, da ne odgovarja na vprašanja
in ne poda izjave v pisni obliki ali na
zapisnik. V tem primeru lahko odvetnik zahteva, da se taka oseba zasliši po
odredbi javnega tožilca, v njegovi prisotnosti.
Člen 391 septies zakonika o kazenskem postopku (po noveli) predvideva,
da ima zagovornik pravico vstopa v zasebne prostore in sploh v prostore, v
katere vstop javnosti ni dovoljen. To
lahko stori s privoljenjem uporabnika
prostora ali pa z dovoljenjem javnega
tožilca.
Enakopravnost med vlogo tožilca
in odvetnika pa še ni popolna: prvi
namreč lahko s sklepom, ki mora biti
obrazložen, odredi, da osebe, ki jih je
on zaslišal, v razdobju do dveh mesecev ne smejo dajati zagovorniku izjav
o dejanjih, ki so predmet preiskave.
Novela ureja na novo tudi odnos
zagovornik - tožilec - sodnik. Člen
391 octies predvideva, da že med predhodno preiskavo zagovornik lahko predloži sodniku (za predhodno preiskavo
"giudice per le indagini preliminari")
obrambno gradivo v korist svoje stranke (četudi še ni formalno obdolžena
kaznivega dejanja). V ta namen imata
tako zagovornik kot tožilec svoj spis z
akti v sodnikovem uradu. Po zaključku
preiskave se obrambno gradivo vključi
v spis tožilca. Bodisi zagovornik bodisi tožilec se lahko obeh spisov poslužujeta v dokaznem postopku na glavni
obravnavi za preverjanje verodostojnosti dokaznega gradiva, ki se izvaja na
glavni obravnavi. Tako gradivo namreč nima dokazne moči; dokazi se vedno izvajajo (razen v izjemnih primerih) na glavni obravnavi, z zaslišanjem
obdolženca, prič, izvedenca itd.
Zakon uvaja tudi nova kazniva dejanja in sicer za lažne informacije, ki
jih je pri zbiranju gradiva dala oseba
zagovorniku ob prisotnosti tožilca.
Prav tako je prepovedano izvajati pritisk na osebe ("subordinazione") pri
iskanju elementov za obrambo.
Z vlogo zasebnih detektivov se tukaj postavlja vprašanje zaščite zasebnosti, takozvane "privacy", ki jo na
splošno ureja zakon št. 675 fcz leta
1996.
Varuh zasebnosti je z dvema odlokoma določil sledeče:

a) Pooblastilo, ki ga stranka (ali njen
zagovornik) da detektivu, mora točno navesti predmet poizvedovalne
naloge.
b) Detektiv je dolžan opraviti samo tista poizvedovanja, katerih namen
je pripraviti obrambno gradivo za
konkreten primer..
c) Pri opravljanju zaupane naloge se
mora tretjim predstaviti in jih informirati o svoji vlogi.
č) Zbrane informacije mora periodično
posredovati osebi, ki mu je dala pooblastilo.
d) V nobenem primeru ne sme širiti informacij o "seksualnem življenju"
kake osebe, o zdravstvenem stanju
pa samo v določenih primerih.
Poleg zgoraj navedenih zakonov in
sicer zakona št. 63 z dne 1.3. 2001 "o
pravičnem procesu" in zakona o "poizvedbah obrambe" je italijanski zakonodajalec z namenom, da omogoči
izvajanje načel, navedenih v i l i . členu
ustave, izdal še zakon št. 134 z dne 29.
3. 2001 o brezplačni pravni pomoči
in zakon št. 61 z dne 6. 3. 2001 o
obrambi po uradni dolžnosti.
In komu ter kako zagotavlja italijanski zakon brezplačno pravno pomoč? Naj navedem nekaj bistvenih določb:
1. Pravico do brezplačne pravne pomoči na sodišču v civilnih, kazenskih in tudi upravnih zadevah imajo osebe, katerih osebni dohodek ne
presega 18.000.000 lir letno. Država krije tudi honorar zasebnega detektiva in izvedenca.
2. Za pridobitev pravice zadostuje
izjava samega prosilca ("autocertificazione"), če sodnik izrecno ne
zahteva dokumentacije ali če prosilec z dokumentacijo ne razpolaga.
3. Pravico do brezplačne pomoči ima
tudi oseba, ki ni državljan članice
EU, ki pa mora vlogi za tako pomoč priložiti potrdilo konzulata
(seveda matične države) o obstoju
pogojev ("samoizjava" ni zadostna).
4. Brezplačno pravno pomoč lahko
nudi samo odvetnik, ki opravlja ta
poklic najmanj šest let.
Za zaključek je mogoče ugotoviti, da se je z zgoraj navedenimi predpisi povečalo varstvo človekovih
pravic, da v kazenskem postopku ni
bistvene razlike med vlogo zagovornika in branilca, in končno, da je socialno najbolj ogroženim olajšana
pot do brezplačne pravne pomoči.

Dan hrvaških odvetnikov 2001

membna tudi zaščita osebnih podatkov.

Odvetništvo
21. stoletja
Na strokovnem delu tega odvetniškega srečanja v Zagrebu, 15. in
16. marca, je bila obravnavana tema
"Odvetništvo 21. stoletja" in sicer v
štirih referatih. Naj jih na kratko
predstavimo.

Elektronski stiki med
odvetnikom in sodiščem
Kot prvi je nastopil Rupert Wolff,
predsednik CCBE, ki je govoril o vplivu moderne tehnologije na odvetniško
dejavnost. Kot primer je navedel Avstrijo in povedal, da je avstrijsko pravosodno ministrstvo v sodelovanju z
Odvetniško zbornico že leta 1980 začelo raziskovati možnosti uporabe novih informacijskih tehnologij v pravosodju. Potem so leta 1985 že vzpostavili elektronsko komunikacijsko mrežo
med odvetniki in sodiščem. Na tej podlagi lahko odvetniki nemoteno komunicirajo s sodišči in lahko tožbe do
odločene vrednosti spornega predmeta
v pristojnosti okrožnega sodišča vlagajo elektronsko. Vsako sodišče ima svojo šifro, podatki se prenašajo v center
za obdelavo podatkov in pošiljajo pristojnemu sodišču, odvetnik pa je takoj
obveščen ali je tožba prejeta. Dostop
do zemljiške knjige in registra gospodarskih družb je dostopen vsakemu
osebno identificiranemu elektronskemu uporabniku. Do danes je bilo tako
vloženih okoli 1,5 milijona tožb, kar
pomeni 60 % vseh tožb v vrednosti do
10.000 EUR. Prihranki sodišča so na ta
način ogromni. Doslej ni bilo prijavljenih primerov zlorab ali kraje, glede na
to, da se komunikacija na relaciji odvetnik - sodišče odvija v okviru zaprte
mreže in z drugačno tehnologijo od tiste, na kateri temelji internet. Kodeks
odvetniške etike iz leta 1999 nalaga
vsem odvetnikom, da morajo poskrbeti za opremo njihovih pisarn, da bi lahko sodelovali v elektronski komunikaciji. Zato je danes možen brezplačni
vhod v številne baze podatkov (sodne
odločbe, zakoni, komentarji).
V nadaljevanju je opozoril, daje na
tem področju aktivna tudi CCBE, ki je
zlasti raziskovala možnost digitalnega

podpisovanja v praksi
odvetništva.

0 odvetništvu na Hrvaškem

evropskega

Omenil je direktivo 2000/31 EC,
po kateri so države članice dolžne zagotoviti, da njihov pravni red omogoča
sklepanje pogodb po elektronski poti.
Glede odvetniških storitev po elektronski komunikaciji je nadalje opozoril, da morajo biti dostopne informacije o dejavnosti odvetnika. Odvetnik bo
elektronsko komuniciral s stranko, pri
tem pa bo zelo pomembna razlika
med informacijo in nasvetom, ki ga
daje odvetnik. Kot primer je navedel,
da informacijo prejema oseba, ki jo zanima davčna stopnja za določeno storitev v Franciji. Če pa nekdo sprašuje,
kakšna bi naj bila njegova davčna
obveznost za določeno leto, pa gre za
nasvet. Po internetu bi se lahko nudilo
le informacije. Dajanje nasveta pa seveda predpostavlja kontakt med odvetnikom in stranko (npr. prek elektronske pošte). Pri tem pa je izredno pomembno, da stranka nasvet razume in
da se tudi zaveda rizika, kar je zlasti
pomembno zaradi odškodninske odgovornosti odvetnika za nasvet. Pri elektronskem poslovanju pa je izredno po-

Marijan Hanžekovič je najprej
prikazal značilnosti sedanje ureditve
odvetništva na Hrvaškem. Danes je
tam 2.320 odvetnikov. 199 skupnih pisarn in 39 pisarn, organiziranih kot
gospodarska družba. Zakon o odvetništvu po njegovem mnenju primerno
današnjemu času urejuje položaj odvetništva. Zbornica ima svojo spletno
stran, na kateri so podatki o zgodovini
zbornice, njeni organizaciji in seznam
vseh odvetnikov, z naslovi pisarn, telefonskimi številkami, elektronsko pošto, tujimi jeziki, ki ga odvetniki obvladajo in z navedbo področij na katerih
delajo.
Hanžekovič meni, da stanje glede
na izzive prihodnosti še zdaleč ni idealno, kar je ponazoril s tem, da po podatkih zbornice samo 500 odvetnikov
obvlada tuje jezike. Sam je napravil
anketo in je od 31 uveljavljenih kolegov izvedel, da jih ima samo 7 elektronsko pošto, da se jih 9 "igra z internetom", 2 uporabljata register uradnega lista, ki je na internetu. Po njegovem mnenju bi morala odvetniška
zbornica kot pogoj za opravljanje
odvetništva zahtevati, da ima odvetniška pisarna računalniško opremo z
elektronsko pošto.
"Ne glede na nujnost uporabe nove
tehnologije, pa bo lahko odvetnik
obvaroval svojo samostojnost le, če bo
obvaroval svoj ugled. Tega pa lahko

Francija

Stavka odvetnikov

decembru 2000 so nekaj dni stavkali odvetniki po vsej Franciji. Zahtevali so dvakratnik nagrade za primere „aide juridictionelo" (nagrada s strani države za zastopanje socialno šibkih oseb). Od leta 1990
se te nagrade niso povečale. Stavko so organizirale regionalne odvetniške
zbornice, iz solidarnostnih razlogov pa so se je udeležili celo osebno neposredno neprizadeti pravniki za gospodarsko pravo.
Odvetniki so 19. decembra ob 13.00 uri dosegli naslednja dogovora z
ministrstvom za pravosodje:
• Nagrada bo v letih 2001 in 2002 za posamezne vrste postopkov postopoma podvojena.
• Vlada poleg tega vlada preučuje, ali lahko davek na dodano vrednost,
ki zdaj znaša 19,6 %, zniža na borih 5,5 %.
Večina stavkajočih je s tem rezultatom zadovoljna, vendar pa bi rada
ostala še nadalje budna. Predsednik Unije mladih odvetnikov Jacques
Giinther je povzel: „Odvetništvo bo v prihodnje svoj materialni položaj branilo brez kakršnihkoli kompleksov."
(Povzeto po nemškem tisku - V. M. - Prevod: B. K.)
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obvaruje samo s strogim spoštovanjem
kodeksa odvetniške etike. Nova tehnologija ne bo prinesla novih moralnih
načel in bo to, kar je bilo nemoralno v
prejšnjem stoletju, nemoralno tudi v
tem. Svoja izvajanja je zaključil s tem,
kakšen bi moral biti odvetnik v 21. stoletju: odvetnik 21. stoletja mora biti visoko izobražen, vsako leto se mora najmanj dva tedna uradno dodatno izobraževati, obvladati vsaj angleščino,
spoštovati kodeks odvetniške etike in
varovati ugled odvetništva in interese
svojih klientov," je poudaril hrvaški
kolega v svojem referatu.

Načela odvetniške etike
Odvetnik Mirko Vrdoljak je govoril o načelih hrvaškega kodeksa
odvetniške poklicne etike. Med drugim
je opozoril na 67. člen kodeksa, ki
odvetniku prepoveduje, da v času kazenskega postopka daje izjave, s katerimi bi se lahko na nedovoljeni način
vplivalo na potek postopka. Referent je
prepričan, da ni pričakovati, da bo zagovornik s tem, ko bi dajal izjave v
javnosti, izboljšal položaj svojega klienta. Zlasti tudi zato, ker ob dajanju
izjav v javnih občilih zagovorniki govorijo več o sebi, manj pa o interesih
svojega klienta. Zato po njegovem
mnenju stiki zagovornika z mediji ne
služijo varstvu klientov, temveč so namenjeni (samo)reklamiranju.

Tuji odvetniki na Hrvaškem
Odvetnik Vlado Sevšek je govoril
o tujih odvetnikih na Hrvaškem. Pri
tem je poudaril, da po obstoječi zakonodaji tuji odvetnik ne more biti vpisan
v imenik odvetnikov pri zbornici, ker
je lahko vpisan le tisti odvetnik, ki je
hrvaški državljan. Edina izjema je, da
lahko stranke zastopajo odvetniki iz tujih zbornic v postopku pred arbitražo v
zadevah z mednarodnim elementom.
Poleg tega je dopustno, da se hrvaški
odvetniki povezujejo s tujimi odvetniki zaradi opravljanja določenih zadev v
skupnem interesu in dajanju medsebojne pomoči. To seveda ne pomeni, da
lahko tuji odvetniki nudijo pravno pomoč strankam v R Hrvaški, vendar pa
omogoča zbiranje podatkov, dajanje
pravnih mnenj in omogočanje prakse
odvetnika in odvetniških pripravnikov
v tujih pisarnah.
Opozoril pa je, da bo s pridruževanjem Hrvaške Evropski uniji nujno hrvaški zakon o odvetništvu spremeniti v
skladu z direktivo Evropske unije.

Mitja Stupan

Evropska konferenca

2001

Berlin, 23. marca
Nemška zvezna odvetniška zbornica organizira vsaki dve leti "evropsko konferenco", na katero so
vabljeni predstavniki
evropskih
odvetniških zbornic, ki obravnavajo različne teme, pomembne za
odvetništvo. Pred dvema letoma je
bila takšna konferenca v Miinchenu s temo "O disciplinski odgovornosti odvetnika", naslov letošnje
konference pa se je glasil "Dostop
do prava - stroški postopka, odvetniški honorarji in brezplačna pravna pomoč".
Osnovni moto konference je bil,
da stroški postopka vključno z odvetniško tarifo nikakor ne smejo državljanu ovirati dostopa do prava. Tudi
za. ljudi, ki nimajo pogojev za oprostitev plačila stroškov (brezplačna
pravna pomoč), lahko pomenijo pravdni stroški, če so enormno visoki, preprečitev uveljavljanja njihovih pravic
pred sodišči in državnimi organi. Zato tudi odvetnikova nagrada naj ne bi
bila previsoka, predvsem pa bi morala stranka že na začetku postopka vedeti, koliko bodo približno stroški postopka in nagrada znašali.
Povzel bom nekaj splošnih ugotovitev o posameznih na konferenci
obravnavanih vprašanjih.

Odvetniški honorarji
V nekaterih državah se odvetnikova nagrada dogovarja, v drugih pa je
to izjema in nagrado odvetnika določa odvetniška tarifa, zlasti kadar gre
za postopek pred sodišči. Ponekod,
npr. v Norveški, odvetnikovo nagrado predpisuje tarifa le za zagovor v
kazenskih zadevah. V Švici odvetniška tarifa sicer obstaja, vendar je njena uporaba obvezna le v nekaterih
kantonih, medtem ko v drugih služi
le za orientacijo. Podobno je na Danskem, v Franciji in Irski. V nekaterih
državah, Nemčiji, Češki, predpisuje
tarifo zakon, v drugih jo sprejema
odvetniška zbornica, potrjuje pa bodisi zakonodajalec ali pa pravosodno
ministrstvo. Edina država, v kateri
odvetniška zbornica sama sprejema
tarifo, je Hrvaška.
V primerih, ko je tarifa predpisa-

na z zakonom oziroma potrjevana s
strani zakonodajalca ali izvršne oblasti, so možni dogovori o drugačni
odvetnikovi nagradi le na pogodbeni
osnovi. V Nemčiji obstaja za to posebna oblika. V Nemčiji je v postopkih pred sodišči možno spemeniti
odvetnikovo nagrado le navzgor, pri
izvensodnih postopkih pa je možno
tudi odstopanje od tarife navzdol. V
Avstriji se smatra dogovor o odvetnikovi nagradi pod tarifo v nasprotju z
etičnimi načeli. Na Češkem se pogodbeno določena nagrada odvetniku lahko glede na tarifo poveča za največ
3x, zniža pa največ do polovice.
Dogovori po uspehu v pravdi so
možni v Belgiji, Avstriji, Finski,
Franciji, Irski, Madžarski in Litvi, pri
tem pa npr. v Litvi samo pri uveljavljanju odškodnine zaradi telesnih poškodb. Quota-litis dogovori pa so dovoljeni v Angliji (samo za solicitorje, za izvensodno področje), v Estoniji, Finski, Hrvaški, Madžarski in
Sloveniji. Na Hrvaškem in Sloveniji
samo v premoženjskih sporih. V drugih državah so quota-litis dogovori
prepovedani.
V večini držav je kriterij za določitev višine odvetnikove nagrade
vrednost spornega predmeta in težavnost zadeve. Merila so lahko še poraba časa, premoženjsko stanje stranke in specializacija odvetnika. Naj
omenim, da je zvišanje nagrade iz razloga poznavanja tuje zakonodaje in
znanja tujega jezika dovoljeno le v
Švici in Sloveniji.
V večini držav je odvetnik dolžan informirati klienta o pravilnosti
svojega obračuna. Le v nekaterih pa
se lahko klienti, če z odvetnikovim
pojasnilom niso zadovoljni, obrnejo
na odvetniško zbornico in zahtevajo
njeno presojo odvetnikovega stroškovnika.

Povrnitev pravdnih stroškov
Razen Portugalske v vseh državah nosi pravdne stroške stranka, ki
je pravdo izgubila. O stroških odloča
sodišče. Glede odvetnikove nagrade
obstajata dva različna sistema. Po
enem sodišča prosto odločajo o odve-

tnikovi nagradi, po drugem pa so sodišča vezana na določila odvetniške
tarife. Tam kjer niso sodišča dolžna
upoštevati odvetniške tarife, oziroma
kjer tarife ni, imajo pri svojem odločanju veliko svobode.
Odvetnikovo nagrado v višini kot
je prijavljena priznavajo le na Finskem in v nekaterih švicarskih kantonih. Načeloma to velja tudi za Anglijo, vendar sodišča priznavajo med
dvema tretjinama in tremi četrtinami
prijavljene nagrade. Zanimivo je, da
v Belgiji, Franciji, Luxemburgu in
Portugalskem nasprotna stranka ni
dolžna povrniti nagrade odvetnika.

Brezplačna pravna pomoč
Ta je v vseh državah odvisna od
premoženjskega položaja stranke. Pri
tem pa je priznanje te pomoči odvisno
od izgleda na uspeh v pravdi, oziroma
ne sme omogočati zlorabe pravic.
V Švici velja načelo primernosti
glede na predvidene pravdne stroške.
Brezplačna pravna pomoč obstoji praviloma v tem, da država prevzame
plačilo stroškov postopa in odvetnikovo nagrado v celoti ali delno. Povedano velja za pravdne postopke, v
kazenskih postopkih je povsod vsaj
glede na težo kaznivega dejanja predvidena obramba po uradni dolžnosti.
Znesek brezplačne pravne pomoči
je ponekod limitiran, (država to pomoč nudi le do določenega zneska, če
pa stroški ta znesek presegajo jih mora v nadaljevanju postopka nositi
stranka. Omenim naj, da nekatere države plačujejo relativno velike zneske
za brezplačno pravno pomoč. Tako je
npr. v enem letu Anglija izplačala za
brezplačno pravno pomoč 2,6 milijar-

Odvetniška zbornica Amerike
Sekcija za mednarodno pravo in prakso
in
Svet odvetniških zbornic in pravniških združenj Evropske skupnosti
predstavljata
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o implementaciji Konvencije OECD o ukrepih zoper podkupovanje tujih uradnih oseb v mednarodnem poslovnem prometu ter o novejšem razvoju zakonodaje na področju pranja denarja in
varovanja bančnih podatkov.
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de EUR, Nemčija 358.000.000,00
EUR, Francija 235.000.000,00 EUR,
Škotska 207.000.000,00 EUR. Na koncu seznama je Luksemburg s
471.000,00 EUR. Glede na prebivalce
je za brezplačno pravno pomoč največ
dala Anglija in sicer 49 EUR, nato
Škotska, 40, Liechtenstein 36, Norveška 16,8 EUR. Za Slovenijo tega podatka ni, saj zaenkrat tudi brezplačne
pravne pomoči ni, seveda pa je pričakovati, da bo po sprejemu zakona o
brezplačni pravni pomoči tudi Slovenija morala za te namene prispevati.
V večini evropskih držav je organizirano pravno svetovanje pred začetkom rednega postopka, ki ga plačuje
država. Pri tem svetovanju v nekaterih
državah odvetniki prevzamejo nase del
stroškov, oziroma lahko pri tem svetovanju zahtevajo manjšo nagrado, kot jo
določa odvetniška tarifa. V državah

Evropski parlament

Razprava o usklajenem
civilnem sodnem redu
redi novembra je v Evropskem parlamentu potekala javna razprava o
uvedbi Evropskega civilnega sodnega reda. Ta razprava se je navezovala na novembra 1999 objavljeno študijo o raziskavi področij, ki bi jih bilo možno harmonizirati v evropskem kontekstu. Študija je temeljila na vrsti
smernic (n.pr. t.im. timeshare Directive ali consumer credit Directive). KlausHeiner Lehne je nadalje predložil dokument, v katerem zahteva pragmatičen
in ideološko neobremenjen postopek pri sprejemanju takšnega sodnega reda.
Gospod Lehno je bil naprošen, naj v mesecu januarju predloži odboru poročilo v zvezi s to temo. O poročilu se bo glasovalo v marcu.
Velika Britanija je izrazila nesoglasje s sprejetjem dokumenta, ki naj bi ne
bil v skladu s tradicijo common low. Vendar pa protokol Amsterdamske pogodbe navaja, da razprava o vprašanjih, ki zadevajo harmonizacijo civilnega
prava, Velike Britanije ne zadeva.
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kjer odvetniške tarife ni, npr. v Angliji, dobijo odvetniki do polovice oziroma tretjine manj kot znašajo v podobnih zadevah pogodbeno dogovorjene
običajne nagrade. Zanimiv je primer v
Avstriji. Tam odvetnik posveta ne
obračuna in tudi država ne plačuje
odvetniku brezplačne pravne pomoči,
ki jo nudi, vendar pa država plačuje
določen znesek v sklad za pokojninsko
zavarovanje odvetnikov.

Pravno zavarovanje
Pravno zavarovanje obstaja v
praktično vseh evropskih državah kot
posebna oblika zavarovanja in ima
pomembno vlogo pri zagotavljanju
pravne pomoči. Zavarovanje je seveda različno od države do države in
krije različne zavarovalne primere.
Tako so ponekod iz tega zavarovanja
izključene kazenske zadeve, davčne,
zadeve iz družinskega prava, žaljenjske zadeve in podobno.
Premije so različne in glede na obseg zavarovane odgovornosti znašajo
od 22 do 300 EUR letno. Najbolj razširjeno je to zavarovanje na Danskem
in Švedskem, ima ga približno 90 %
gospodinjstev. Razširjeno pa je tudi v
Belgiji in Nemčiji (45 %), Finski (70
%) itd.
Danes je v Berlinu približno 9.000
odvetnikov, medtem ko jih je v ZR
Nemčiji že 110.000 in njihovo število
še vedno narašča. Berlinski odvetniki
so nas seznanili tudi z žalostno usodo
odvetnikov v času nacističnega režima. Od več kot 3.000 odvetnikov jih
je do začetka druge svetovne vojne
ostalo le še približno 1.500, večina je
končala v koncentracijskih taboriščih.

Mitja Stupan

Javnost glavne obravnave in
varstvo osebnih podatkov
obdolženca v kazenskem postopku
Stojan Zdolšek
Obdolžencu v kazenskem postopku so omejene nekatere njegove pravice
kljub 27. členu Ustave Republike Slovenije, ki jamči domnevo nedolžnosti.
Tako se mora obdolženec v preiskovalnem postopku, po tem ko je zoper njega vložena zahteva za preiskavo, odzivati na vabila sodišča in sodišče obveščati o spremembi naslova. Sodišču je dolžan sporočiti že namen, da bo spremenil prebivališče (4. odst. 193. člena ZKP). Obdolženec je tako dolžan trpeti določene posege v svoje osebnostne pravice že samo zaradi tega, ker je zoper njega začet kazenski postopek. Pri tem pa lahko ugotovimo, da gre le za
omejitve, ki so namenjene temu, da se kazenski postopek lahko učinkovito in
nemoteno odvija, za kar pa je potrebna navzočnost obdolženca v postopku.
Povsem drug poseg v osebnostne pravice pa se zgodi, ko obdolženca na
glavni javni obravnavi vprašujejo o njegovih osebnih podatkih, kot da zanj ne
veljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov.
ačelo javnosti in javnost sojenja
je zagotovljeno s 24. čl. Ustave
Republike Slovenije. Ta pravi:
"Sodne obravnave so javne. Sodbe se
izrekajo javno. Izjeme določa zakon."
V skladu s citirano določbo ustave
tudi 294. člen ZKP določa, daje glavna
obravnava javna. Po določbi 295. člena
ZKP pa lahko od začetka zasedanja do
konca glavne obravnave senat ob vsakem času po uradni dolžnosti ali na predlog strank, vselej pa po njihovem zaslišanju, izključi javnost iz vse ali dela
glavne obravnave, če je to potrebno za
varovanje tajnosti, varstva javnega reda, morale, varstva osebnega ali družinskega življenja obtoženca ali oškodovanca ali koristi mladoletnika, ali če bi
po mnenju senata javnost škodovala interesom pravičnosti.
In tu se nam zastavi vprašanje: ali so
osebni podatki, ki so po zakonu o varstvu osebnih podatkov tajni, zadosten
razlog, da sodišče izključi javnost, ko
obdolženca zaslišuje o njegovih osebnih podatkih?
Sodišče mora namreč ugotoviti obdolženčevo istovetnost tako, da predsednik senata zahteva od obdolženca osebne podatke v skladu z 227. čl. ZKP.
Osebni podatki, o katerih sprašuje sodišče obdolženca javno pred začetkom
obravnave, so naslednji:
• ime, priimek in morebitni vzdevek,
• ime in priimek staršev, dekliški priimek matere,
• kje je rojen,
• kje stanuje,
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dan, mesec in leto rojstva,
enotna matična številka (EMSO),
narodnost,
državljanstvo,
poklic,
kakšne so njegove družinske razmere (poročen, koliko ima otrok),
• ali je pismen,
• katere šole ima,
• ali je bil vojak in kje ter kdaj,
• ali je podčastnik, častnik ali vojaški
uslužbenec,
• ali je vpisan v vojaško evidenco in
pri katerem organu za obrambo,
• ali je bil odlikovan,
• kolikšna je njegova plača,
• kakšne so njegove premoženjske
razmere,
• ali je lastnik nepremičnin,
• ali je lastnik avtomobila,
• plača zakonca,
• ali je že bil obsojen,
• ali zoper njega teče še kak drug kazenski postopek.
Nobenega dvoma ni, da gre za osebne podatke tudi v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP). Kaj je
osebni podatek določa 1. točka 2. člena
ZVOP, ki pravi:
"Osebni podatek je podatek, ki kaže
na lastnosti, stanja ali razmerja posameznika, ne glede na obliko, v kateri je
izražen."
Določba 1. člena ZVOP pa opredeli
namen varstva osebnih podatkov, ki je
v tem, da se preprečijo nezakoniti in neopravičeni posegi v zasebnost posameznika pri obdelavi osebnih podatkov,

varovanju zbirk osebnih podatkov in
uporabi le-teh.
Pri zasliševanju obdolženca o njegovih osebnih podatkih ne gre za nezakonit poseg v njegovo osebnost, brez
dvoma pa gre za obdelavo podatkov, na
podlagi katerih sodišče ugotavlja istovetnost obdolženca in druga dejstva, ki
so lahko pomembna pri izrekanju kazni
(družinske razmere, premoženjske razmere). Tako se lahko zastavlja le vprašanje:
•

ali je javno zasliševanje obdolženca o njegovih osebnih podatkih na
podlagi 227. člena ZKP upravičen
poseg v zasebnost posameznika,
ali pa gre morda vendarle za neupravičen poseg in bi bilo treba
javnost v tem delu izključiti?
Ustava Republike Slovenije v 38.
členu izrecno zagotavlja varstvo osebnih podatkov in prepoveduje uporabo
osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Gre za temeljno človekovo pravico, da se osebni podatki varujejo. Ali gre pri uresničevanju
24. člena Ustave Republike Slovenije
(javnost sojenja) in 38. člena (varstvo
osebnih podatkov) za tehtanje dveh človekovih pravic in ali je res potrebno v
interesu javnosti posegati v pravice obdolženca tako, da se krši 38. člen Ustave RS?
Javnost sojenja ni namenjena temu,
da se javno preverjajo osebni podatki
obdolženca v kazenskem postopku, da
se javnost seznanja s tem, koliko ima
plače in koliko otrok ter ali je poročen
ali razvezan, s kakšnim avtomobilom se
vozi in podobno - ampak gre za pravico
obdolženca, da se mu sodi javno, kot tudi pravico javnosti, da nadzoruje potek
sojenja. Zaslišanje obdolženca o njegovih osebnih podatkih pred začetkom
obravnave, to je, preden začne državni
ali zasebni tožilec z branjem obtožnice
oziroma zasebne tožbe (1. odst. 321. čl.
ZKP), še ni začetek glavne obravnave.
Tako bi težko pritrdili stališču, da je
javno zasliševanje obdolženca o njegovih osebnih podatkih in njegovo javno
odgovarjanje na ta vprašanja tisti del
kazenskega postopka, ko je že potrebno

uresničevati 24. člen ustave RS na škodo 38. člena.
Menim, da lahko gre v teh primerih za zelo grobe kršitve osebnostnih
pravic in da bi sodišče moralo izključiti javnost v tem delu glavne obravnave po uradni dolžnosti in da je javno zasliševanje o teh podatkih neupravičen poseg v ustavno pravico, ki
jamči varstvo osebnih podatkov.
Z izključitvijo javnosti v tem delu
kazenskega postopka bi se preprečilo
neupravičeno kršenje 38. člena Ustave
RS in določb ZVOP, ki je glede na varstvo osebnih podatkov v razmerju do
ZKP lex specialis. Temeljne ustavne
pravice in svoboščine se lahko omejujejo le na podlagi zakona in še to le takrat,
kadar je to nujno potrebno za nemoten
tek kazenskega postopka. Izključitev
javnosti v tem delu v ničemer ne moti
kazenskega postopka. Pravno podlago
za takšno izključitev javnosti v tem delu glavne obravnave je tako mogoče
najti v 295. členu ZKP, v delu, ko zakon
to dopušča, če je to potrebno za varstvo
osebnega in družinskega življenja.
V praksi se pojavljajo primeri, ko
npr. obdolženec na vprašanje, koliko
ima otrok, ne želi govoriti o izvenzakonskih otrocih. Večkrat se pojavi tudi
primer, ko obdolženec na vprašanje,
kakšno je ime očeta, ne odgovori, ker
mu oče ni znan. V obeh primerih lahko
ugotovimo, da gre za zelo osebne zadeve posameznika ali njegove družine. V
okvir varstva družinskega življenja je
mogoče šteti tudi podatke o plačah in
premoženjskem stanju.
V sodni praksi niso znani primeri,
ko bi sodišče po uradni dolžnosti, zaradi varovanja osebnih podatkov, izključilo javnost v delu glavne obravnave.
Se pa to vprašanje resno postavlja, še
posebno v primerih zasebnih kazenskih
tožb, ki so že na prvi pogled neutemeljene, pa vendarle mora obdolženec javno izpovedovati o svojih družinskih razmerah in drugih osebnih podatkih, kar
je lahko celo ponižujoče, če ni že nedostojanstveno in v nasprotju z 21. členom Ustave Republike Slovenije, po
katerem je vsakemu zagotovljeno spoštovanje njegove osebnosti in dostojanstva v kazenskem postopku.
Ugotovimo lahko, da glede na trenutno zakonsko ureditev sodišče lahko po uradni dolžnosti izključi javnost v tem delu glavne obravnave, ko
zaslišuje obdolženca o njegovih osebnih podatkih.
Sodišče mora spoštovati ustavo in
temeljne človekove pravice ter tako po
uradni dolžnosti skrbeti za to, da se te

omejujejo v čim manjši meri, le toliko,
kolikor je to nujno potrebno za nemoten
tek kazenskega postopka. Določba 295.
čl. ZKP daje tudi obdolžencu možnost,
da sam predlaga izključitev javnosti v
tem delu postopka, vendar sodišče na
takšen predlog ni vezano in ga lahko tudi zavrne. Zato je toliko bolj pomembno, da sodišče po uradni dolžnosti izključi javnost.
Potrebno pa bi bilo spremeniti določbe ZKP v tem delu, do takrat pa lahko odvetniki le svetujemo svojim klientom, da na ta vprašanja ne odgovarjajo.
Sodišče obdolženca na to možnost ne
opozori pred začetkom zasedanja.
Predsednik senata da pravni pouk obdolžencu o tem, da se ni dolžan zagovarjati in odgovarjati na vprašanja šele,
potem ko ga sodišče zasliši o njegovih
osebnih podatkih. Vendar pa tudi odklonitev odgovorov na ta vprašanja obdolžencu še ne zagotavlja zadostnega
varstva njegovih osebnih podatkov.
Ničkolikokrat se v praksi zgodi, da
predsednik senata na glavni obravnavi
prebere osebne podatke, ki jih je pred
tem v preiskavi zbral preiskovalni sodnik. Tudi če obdolženec na glavni
obravnavi odkloni odgovore na ta vprašanja, lahko sodišče te osebne podatke
javno prebere in tako ponovno pride do
kršitve njegovih osebnostnih pravic.
Potrebna bi bila sprememba
ZKP, tako da bi jamčil obdolžencu varovanje njegovih osebnih podatkov,
hkrati pa bi kazalo tudi razmisliti o vrsti
podatkov, o katerih sodišče zaslišuje
obdolženca in ki so našteti v 227. členu
ZKP. Podatki o tem, kje je obdolženec
služil vojsko, ali je bil odlikovan, ali
ima vojaški čin in kje je vpisan v vojaško evidenco, nimajo nobenega pomena za kazenski postopek.
Na koncu naj strnem svoje misli
v ugotovitev, da je javno zasliševanje obdolženca na glavni obravnavi
v kazenskem postopku o njegovih
osebnih podatkih kršitev določb zakona o varstvu osebnih podatkov,
38. in 21. člena Ustave Republike
Slovenije ter da bi sodišče na podlagi 29. člena ZKP po uradni dolžnosti
moralo v tem delu javnost izključiti.
Glede na sedanjo sodno prakso,
in dokler ne bo prišlo do sprememb
določb ZKP, pa odvetnikom ne preostane drugega, kot da svojim klientom svetujemo, da na ta vprašanja ne
odgovarjajo oziroma predlagamo izključitev javnosti v tem delu obravnave.

Absurdne določbe

140. člen ZIZ
Zakaj je v 140. členu zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ) določeno, da mora upnik
v predlogu o izvršbi navesti banko, pri kateri ima dolžnik žiro
račun in številko tega računa?
Zakaj ne zadostuje, če navede le banke (v množini!), torej
brez številk računov?
Zaradi takšne zakonske določbe ostaja izvršilni postopek zelo
neučinkovit, zlasti kadar gre za
dolžnike, ki so fizične osebe.
Banke namreč nočejo posredovati upniku oziroma njegovemu
pooblaščencu (odvetniku) niti podatka, če sploh ima dolžnik pri
njih račun, kaj šele da bi posredovale številko tega računa. Zato
pa upnik oziroma njegov odvetnik
ne more predložiti sodišču niti podatka, pri kateri izmed bank ima
dolžnik svoj račun.
Če pa se kljub temu posreči
odvetniku prepričati sodišče, da
ono samo poišče banko in dolžnikov račun, potem se izvršba vodi
le na številko tega računa, pa čeprav ima dolžnik pri tej isti banki lahko več računov in hranilnih
vlog - ne glede na to, da je v sklepu o izvršbi na odvetnikov predlog zapisano, da zadeva izvršba
vse dolžnikove račune in hranilne
vloge pri banki.
Zato predlagam:
• pristojni organi naše zbornice
naj, sklicujoč se na neučinkovitost uveljavljanja upnikovih
kratenih pravic,
predlagajo
spremembo 140. člena ZIZ (in
na njej tudi vztrajajo), tako da
bi zares omogočili učinkovito
izvršbo, ki je pač krona vseh
sodnih postopkov, kajti vsi
prejšnji sodni postopki glede
določene terjatve, ki je predmet izvršbe, so seveda brez
pravega haska, če nazadnje
izvršba ne uspe!

Franc Pevec

Kaj pa vi menite?

Varščina kot pogoj za
začasno odredbo
(upniška)
Nevenka Šorli

Postopek v predstavljenem primeru se je začel v času veljavnosti ZIP
(kar na aktualnost primera ne vpliva), končal pa že v času, ko je veljal ZIZ.
Varščino kot pogoj za začasno odredbo je prej urejal 270. člen ZIP. Sedaj se
to določilo v 275. členu ZIZ vsebinsko ni bistveno spremenilo. V 1. odstavku obeh členov je urejen primer varščine, ki jo upnik založi, če ne izkaže
verjetnega obstoja terjatve in nevarnosti. V 2. odstavku pa je predvidena
možnost, da sodišče na dolžnikov predlog določi varščino kot pogoj za začasno odredbo, upoštevaje okoliščine primera, tudi če je upnik izkazal verjeten obstoj terjatve in nevarnosti.
Za tistega, ki mora varščino dati, je ZIZ prinesel olajšavo v 2. odstavku
39. člena, kjer je določeno, da mora sodišče poleg vrednosti uveljavljane terjatve, upoštevati še osebne in premoženjske razmere tistega, ki mora položiti varščino. Varščina se ne polaga več samo v gotovini, kot je to določal
ZIP. Po novem tudi niso več oproščeni plačila varščine državni in drugi
organi.

Primer iz prakse
Sodišče je na začetku pravdnega
postopka izdalo začasno odredbo, s katero je toženi stranki prepovedalo nadaljnjo gradnjo poslovnega objekta.
Odločilo je, da začasna odredba traja
do konca pravdnega postopka.
Dolžnik je sklepu o začasni odredbi ugovarjal in hkrati v ugovoru predlagal, naj upnik položi varščino za
škodo, ki dolžniku nastaja zaradi prepovedi nadaljevanja gradnje.
O ugovoru in zahtevi za polog varščine je sodišče odločilo šele na koncu
postopka. Sodišče je v isti odločbi s
sodbo ugodilo tožbenemu zahtevku, s
sklepom pa je zavrnilo ugovor dolžnika zoper sklep o začasni odredbi. To pa
še ni vse. V tej isti odločbi je s posebnim sklepom upniku naložilo, da mora kot pogoj za začasno odredbo položiti varščino v višini tolarske protivrednosti 250.000 DEM in to v 8 dneh (!)
- sicer bo sklep o začasni odredbi razveljavljen. Glede višine varščine je
navedlo, da je upoštevalo škodo, ki
dolžniku nastaja zaradi prepovedi gradnje.
Kot upnik sta nastopali fizični osebi - upokojenca. Dolžnik pa je bila
pravna oseba, ki je zato izkazala zelo
visoko škodo in jo je sodišče sprejelo
za merilo glede višine varščine. Drugih okoliščin v zvezi z varščino ni

obravnavalo, zlasti ne premoženjskega
stanja upnika.

0 pritožbi zoper sklep
o varščini
Zoper sodbo se je pritožil dolžnik
oziroma toženec in uspel. S pritožbo
zoper sklep o zavrnitvi ugovora dolžnik ni uspel. Torej je sklep o začasni
odredbi postal pravnomočen.
Zoper sklep o varščini se je pritožil
upnik in tudi ni uspel. V pritožbi je
upnik:
1. izpodbijal pravilno uporabo določila 2. odstavek 275. člena ZIZ
Po trditvah upnika je bila njegova
terjatev z izdano sodbo ugotovljena z
gotovostjo in ne več le z verjetnostjo, o
kateri govori omenjeno določilo. Verjetnost obstoja terjatve se presoja z
uporabo nižjega dokaznega standarda. Ko pa sodišče izda sodbo, mora biti o obstoju terjatve prepričano.
Zato obstoj terjatve, ki jo varuje začasna odredba, ob izdaji sodbe ni bil več
le verjeten. Odločitev, da mora upnik
kljub utemeljenosti tožbenega zahtevka vseeno še položiti varščino, kaže na
določeno protislovje v odločanju, kot
da sodišče ni bilo prepričano v svojo
odločitev.
Pritožbeno sodišče je upnikove razloge zavrnilo, rekoč, da upnik nima
prav, ker gre za nepravnomočno

odločbo, ki jo je itak razveljavilo. Zato
je terjatev še vedno samo verjetno izkazana. Vprašanje, kaj je bilo z ugotovljenim obstojem terjatve v času ob
izdaji sodbe in do razveljavitve te sodbe, je ostalo brez odgovora.
2. izpodbijal je tudi odločitev o višini varščine.
Ta naj ne bi bila dovolj obrazložena, saj sodišče ni raziskalo vseh okoliščin primera. Zakon govori o okoliščinah, sodišče pa je obravnavalo zgolj
eno, to je obseg nastajajoče škode zaradi prepovedi gradnje. Ni se ukvarjalo z razmerami na strani upnika, ni si
zastavilo vprašanj, ali bo varščino
zmogel in ali je res nekaj povsem normalnega od fizičnih strank zahtevati
polog tako velike vsote denarja kar v 8
dneh. Kot da je treba samo stopiti do
bankomata.
Vendar je po mnenju pritožbenega
sodišča, sodišče prve stopnje naredilo
dovolj, ko je raziskalo obseg nastajajoče škode. Zgolj ugotovitev, da utegne
dolžniku zaradi začasne odredbe nastati škoda, zadostuje za določitev varščine upniku. Navedeni sklep je bil izdan na dan, ko je začel veljati ZIZ, to je
15.10. 1998. Torej je bila že nekaj mesecev prej znana nova ureditev varščine v 2. odstavku 39. člena ZIZ, ki bi se
lahko uporabila vsaj kot izhodišče za
razmišljanje tudi o upnikovem položaju.
Potem ko je bila pritožba upnika
zavrnjena, je sodišče prve stopnje razveljavilo pravnomočen sklep o začasni odredbi na podlagi sklepa o varščini. Jasno je, da upnik varščine ni položil, saj ni imel toliko denarja.
Pritožbo upnika zoper sklep o razveljavitvi začasne odredbe je drugostopno sodišče zavrnilo na kratko:
"Pravnomočnost sklepa o začasni odredbi ni ovira za razveljavitev
tega na podlagi sklepa o varščini, potem ko ni bil izpolnjen pogoj in varščina ni bila položena."

Še o ustavni pritožbi
Upnik je proti sklepu o razveljavitvi začasne odredbe vložil ustavno pritožbo, ki pa ni bila sprejeta. Po mnenju
Ustavnega sodišča bi moral upnik izpodbijati sklep o varščini in ne sklepa
o razveljavitvi začasne odredbe (sklep
US RS, Up-59/99 z dne 25. 5. 1999).
Ustavno sodišče je v sklepu izrecno
navedlo, da ni možno izključiti, da bi
se navedbe upnika izkazale za ustavno
relevantne, če bi bil izpodbijani pravi
sklep.
Navedbe v ustavni pritožbi so se

med drugim nanašale tudi na to, da naj
bi bilo z določitvijo varščine v protivrednosti 250.000 DEM, kije upnik glede na svoje premoženjsko stanje ni
sposoben plačati, upniku praktično
onemogočeno učinkovito izvrševanje
pravice do sodnega varstva po 23. členu ustave. Pogoji za izdajo začasne
odredbe ne smejo biti takšni, da bi
bilo pri tem odločilno premoženjsko
stanje predlagatelja - sicer gre za diskriminacijo strank, ki je v nasprotju z 22. členom ustave.

Sklep
Po prejšnji in sedanji ureditvi se
varščina, ki jo mora upnik položiti, da
dobi začasno odredbo, določa "glede
na okoliščine primera". Kaj so okoliščine primera, ni definirano, oziroma
sta sedaj dve taki okoliščini navedeni v
2. odstavku 39. člena ZIZ. Nedvomno
sta okoliščini primera vrednost terjatve in pa osebne in premoženjske razmere tistega, ki mora varščino položiti. O sami škodi, ki naj bi jo dolžnik
utrpel, ZIZ ne govori izrecno.
Zato za ugotovitev okoliščin primera gotovo ni dovolj le obseg škode,
ki dolžniku nastaja. To je lahko le ena
od okoliščin, zakon pa govori o več
okoliščinah. Pri tem je škoda dolžnika
relevantna le v primeru, če se izkaže,
da je bila prizadejana dolžniku z začasno odredbo, ki je bila neutemeljena
ali je upnik ni opravičil (279. člen
ZIZ). V obravnavanem primeru pa je
bila upnikova terjatev v času odločitve
o varščini že ugotovljena s sodbo, torej je tudi začasno odredbo opravičil in
vsaj za sodišče prve stopnje tudi utemeljil.

Statistika

Iz odvetniškega imenika - stanje 12. junij 2001
Odvetniki
• vpisanih je bilo 878 odvetnic in odvetnikov,
• v času od 7. marca 2001 je bilo na novo vpisanih 20 (18 iz vrst odvetniških
kandidatov, 2 pa iz vrst odvetniških pripravnikov),
• izbrisanih je bilo 8 odvetnikov (2 zaradi upokojitve, 1 zaradi smrti, 5 zaradi zaposlitve drugje).

Odvetniški kandidati
• vpisanih je bilo 83 kandidatk in kandidatov
• v času od 7. marca je bilo na novo vpisanih 27 kandidatov (od teh 2 iz vrst
odvetniških pripravnikov),
• izbrisanih je bilo 20 kandidatov (18 zaradi vpisa v imenik odvetnikov, 2 zaradi prenehanja opravljanja odvetniške kandidatske prakse).

Odvetniški pripravniki
• vpisanih je bilo 105 pripravnic in pripravnikov,
• v času od 8. marca 2001 je bilo na novo vpisanih 12, izbrisanih pa 9 (3 zaradi prehoda med kandidate, ostali zaradi prenehanja prakse).

Odvetniške družbe
• UO OZS je 22. marca 2001 podala soglasje za ustanovitev še 1 odvetniške
družbe
• zdaj je registriranih in deluje 25 odvetniških družb, v katerih je "zaposlenih" (po nepopolnih podatkih) 62 odvetnic in odvetnikov.

Odvetniki - upokojenci
• upokojenski stan uživa 81 nekdanjih odvetnic in odvetnikov.

Ali upniško varščino sploh potrebujemo?

mnih primerih, ki morajo biti v sodni
odločbi izčrpno obrazloženi, kar pa v
konkretnem primeru niso bili. Vsekakor bi lahko bila določila ZIZ o varščini in o postopku določanja varščine
obširnejša in podrobnejša, da se prepreči arbitrarnost - če seveda upniško
varščino sploh potrebujemo. Ker pa
zakon že predvideva upniško varščino, tudi če predlog izpolnjuje vse pogoje za začasno odredbo, je treba ta instrument uporabljati le v izjemnih primerih, saj bi sicer sodno varstvo postalo odvisno od premoženjskega stanja strank, "močne" stranke (npr. veliki investitorji) pa bi bile sploh varne
pred začasnimi odredbami revnejših
upnikov. Možna je seveda tudi obratna situacija. Bogati upniki lahko s pologom varščine dosežejo izdajo začasne odredbe, ne da bi sploh izkazali
obstoj pogojev zanjo in s tem šikanirajo dolžnika (1. odstavek 275. člena
ZIZ).

Varščina kot pogoj za začasno
odredbo naj bi prišla v poštev le v izje-

V preteklosti se problemi z varščino niso pojavljali, sodeč po skromni

Do kdaj se lahko zahteva polog varščine?
Določilo 278. člena ZIZ, ki ureja
primere, kdaj začasna odredba preneha, sploh ne omenja primera prenehanja, ki bi bil v zvezi z neplačilom varščine. To pa lahko pomeni, da je možno od upnika zahtevati varščino le v
času pred izdajo začasne odredbe ali
kvečjemu v fazi reševanja ugovora,
ki naj bi se rešil takoj, ne pa šele po več
kot enem letu trajanja začasne odredbe, ko sodišče postopek zaključi in izda sodbo.

sodni praksi. Z vprašanjem upniške
varščine se tudi literatura ni posebej
dosti ukvarjala (npr. Triva, Belajec,
Dika, Sudsko izvršno pravo, 2. izdaja,
Informator, Zagreb, 1984, str. 403;
Wedam-Lukič, Civilno izvršilno pravo, ČZ Uradni list, Ljubljana, 1992,
str. 116). Tudi v avtorici poznani nemški in ameriški literaturi civilnih postopkov primeri varščine, ki bi jo moral položiti upnik, niso posebej opisani. Obstajajo sicer primeri, ko mora
upnik položiti varščino zaradi izvršitve sodbe, ki še ni pravnomočna, ali ko
mora tožnik, ki je tujec, položiti varščino za pravdne stroške toženca, vendar te izjeme s predstavljenim primerom nimajo nič skupnega.
Kaže torej, da nekateri razviti pravni redi lahko delujejo tudi brez upniške
varščine pri začasni odredbi. Saj je v
institut začasne odredbe vgrajeno, da
sodišče poseže v pravico stranke zato,
ker varuje pomembnejši interes nasprotne stranke.

Varuh človekovih pravic - Letno poročilo 2000

Več sto pobud
zoper delo odvetnikov

gotovila, da so disciplinski organi sedaj
pričeli intenzivno delati na svojih zadevah. "Pričakujemo, da bomo odmev tega zagotovila kmalu dobili tudi s strani
pobudnikov, ki neučakano pričakujejo
prav takšno ravnanje disciplinskih organov zbornice," so zapisali v poročilu.

Statistika - lani manj pobud
Prva tiskovna konferenca (drugega) ombudsmana Matjaža Hanžka je bila
namenjena predvsem predstavitvi Poročila varuha človekovih pravic za leto
2000 - gre za šesto poročilo te institucije, prvo poročilo, ki ga podpisuje novi
varuh in vključuje zadnje leto delovanja prvega varuha človekovih pravic Iva
Bizjaka. Že v dopoldanskih urah 25. maja je ombudsman izročil poročilo tudi predsedniku DZ Borutu Pahorju, poslanci pa naj bi ga obravnavali na julijski seji, skupaj s poročilom za leto 1999.
Urad varuha človekovih pravic vsako leto dobi več sto pobud, ki so tako
ali drugače povezane z odvetniškim delom. Na poizvedbe in prošnje urada za
pojasnila se velikanska večina odvetnikov odziva hitro in korektno. "Brez
takšnega sodelovanja bi bilo delo varuha večkrat oteženo, saj je stik (pisni, ali
pa po telefonu) pogosto najučinkovitejša pot do informacije, ki jo potrebujemo zlasti pri odločitvah o pobudah na področju pravosodja," je zapisano v
poročilu.
mbudsman je poudaril, da so
problemi in kršitve človekovih
pravic v letošnjem poročilu žal v
glavnem ostali enaki lanskim: dolgotrajnost reševanja upravnih in sodnih
zadev, počasnost pri sprejemanju zakonov, pomembnih za varstvo človekovih
pravic, ali zakonov, ki so neskladni z
ustavo, nespoštovanje zakonskih rokov
in počasnost pri spreminjanju podzakonskih predpisov, neizvajanje veljavnih zakonov in podobno. Vse to, po njegovem mnenju kaže na neodgovorno
ravnanje nosilcev oblasti.

O

Neučinkovita disciplinska
komisija OZS
Pohvale vredno je učinkovito odzivanje vodstva Odvetniške zbornice Slovenije: predsednika in upravnega odbora. V uradu varuha pa ugotavljajo, da še
vedno zbuja skrb delovanje disciplinske komisije prve stopnje pri zbornici,
ki vodi postopek in odloča o disciplinskih zadevah zoper odvetnike, razen v
primerih, ko je ta pristojnost zaupana
disciplinskemu sodišču.
"Zdi se, da se zadeve pri disciplinski komisiji ne premaknejo, kot da ni
prave volje za odločanje o disciplinskem postopku zoper odvetnika. To lahko privede do zastaranja pregona disciplinske kršitve, še bolj pa povzroča nezaupanje med strankami in uporabniki
odvetniških storitev. Ti utemeljeno pričakujejo, da bo stanovska organizacija
odvetnikov ukrepala hitro in učinkovito
ter tako zavarovala ugled odvetništva

in slovenskih odvetnikov ter hkrati dala
zadoščenje prizadeti osebi."
Zato bi bilo nujno, kot je zapisano v
poročilu, da OZS pospeši disciplinske
postopke ter zagotovi učinkovito delo
disciplinskih organov, zlasti disciplinske komisije prve stopnje. Odvetniška
zbornica tudi sama ugotavlja, da so čedalje pogostejše kršitve odvetniške etike in zaračunavanja storitev v nasprotju
z odvetniško tarifo. "Dela za disciplinske organe odvetniške zbornice je torej
dovolj, kar potrjujejo tudi številne pobude varuhu, ki očitajo počasnost, nezainteresiranost
in
neučinkovitost
odvetniške zbornice pri obravnavanju
prijav oziroma predlogov strank za
uvedbo disciplinskega postopka zoper
odvetnike."
Vodstvo OZS je ombudsmanu sporočilo, da so se v letu 2000 na novo konstituriali disciplinski organi, sprejeti pa
so bili tudi pravilniki za njihovo delovanje. Lani decembra je tako zbornica za-

Varuhov urad je od 1. januarja do
31. decembra lani prejel 3.059 zadev (v
1995. letu 2.352, v 1996. letu 2.513, v
1997 letu 2.886, v 1998. letu 3.448 in v
1999. letu 3.411 zadev), kar pomeni
10,3-odstotno zmanjšanje pripada glede na leto poprej. Tretjina vseh pritožb
pa se nanaša na sodne in policijske postopke, slaba petina pa na upravne postopke.
Lani je urad varuha obravnaval
3.630 zadev (v številki so upoštevanje
tudi prenesene in ponovno odprte zadeve iz leta 1999): število zadev v obravnavi se je najbolj zmanjšalo na področjih gospodarskih javnih služb (za dobrih 46 odstotkov) in ustavnih pravic
(za 28,3 odstotkov), vendar pa pobude s
področja ustavnih pravic predstavljajo
slab odstotek vseh obravnavanih pobud. Na zadnji dan preteklega leta pa je
bilo zaključenih skoraj 95 odstotkov
vseh obravnavanih pobud.
Naš ombudsman opozarja, da je pri
nas število utemeljenih pobud, naslovljenih na varuha, za dobrih 20 odstotkov višje kot pa v primerljivih evropskih državah.
Tako kot to velja za vsa predhodna
obdobja, je varuh v letu 2000 največ zadev obravnaval s področja sodnih in policijskih postopkov, in sicer kar 1.179
zadev oziroma skoraj 33 odstotkov. Mednje se uvrščajo zadeve v zvezi s policijskimi, predsodnimi, kazenskimi in civilnimi postopki, postopki v delovnih in
socialnih sporih, upravnimi sodnimi postopki in postopki o prekrških ter zadeve
v zvezi z delom notarjev in odvetnikov.

Pripravila: Irena Vovk

Zgodilo se je...
Notar je zaračunal 100-odstotno zvišanje za uporabo tujega jezika, čeprav pri sestavi notarskega zapisa za kupno pogodbo (v slovenščini) ni
uporabil niti znal kupčevega jezika (francoščina). Navzoč pa je bil uradni
sodni prevajalec za francoščino.
IO Notarske zbornice je na prošnjo za tolmačenje notarske tarife za tak primer sprejel na seji 15. marca 2001 naslednje "obvezno navodilo":
• Notar pri obračunu pristojbine za sestavo notarskega zapisa lahko uporabi
prvi odstavek 3. člena notarske tarife le v primeru, kadar obvlada tuj jezik
in ga uporablja na podlagi tretjega odstavka 55. člena zakona o notariatu.

Javna naročila in
odvetniške storitve
dr. Konrad Plauštajner

Novi Zakon o javnih naročilih (ZJN-1; Ur. 1. RS, št.
39/00, popravek št. 102/00) je področje javnih naročil
razširil tudi na pravne storitve. Med nje kot ožje delovno področje zagotovo spadajo tudi odvetniške storitve.

Ne samo med odvetniki, tudi med naročniki je slišati, da
odvetniških storitev ni mogoče zagotoviti z javnim razpisom,
ker so odvetniki skladno s svojim kodeksom etike dolžni tekmovati med seboj le s kakovostjo svojega dela in je nedopustno kakršno koli ponujanje cenejšega zastopanja. Prav to pa je glavni
smisel javnega razpisa. Ne sme se tudi prezreti, da obstaja med
stranko in odvetnikom zaupen in tajen odnos, katerega ni mogoče vzpostaviti na podlagi javnega razpisa. Naročnik namreč ponudnika storitve ne izbere po svoji diskrecijski odločitvi, ampak
po opravljenem strogo formalnem postopku, ko predhodno izloči vse tiste ponudnike, ki niso izpolnili pogojev razpisa (izločitveni kriterij), oziroma niso na podlagi postavljenih meril (kriterij vrednotenja, primerjanja in ocenjevanja) uspešno prestali
izbire.
Nakazane pripombe in dileme imajo svojo težo in jih ne gre
kar na kratko zavrniti ter reči, da je obveznost razpisa glede oddaje javnih naročil odvetniških storitev po ZJN jasna, četudi za
koga nelogična. Zadeva je namreč kompleksnejša, kot se kaže
na prvi pogled. Ne samo na področju odvetniških storitev, ampak tudi na področju storitev vseh zelo ozko specializiranih strokovnjakov, ko se izbere izvajalec storitve praviloma po načelu
intuitu personae, trči dvoje načel. Javna naročila težijo k ustvarjanju konkurenčnosti med ponudniki, kjer ne zmaga vedno najboljši, ampak predvsem najcenejši, iskanje ponudnikov za specifične storitve je ponavadi vezano na izbiro po osebni presoji in
zaupanju.
Kakšno moč imajo torej nekateri nujni principi odvetniškega dela ter posebnosti odnosa med stranko in odvetnikom na
pravno ureditev področja javnih naročil? Ali torej lahko, ko gre
za porabo proračunskega denarja in s tem povezana načela finančne discipline, gospodarne in učinkovite uporabe sredstev,
konkurence in preprečevanja korupcije, v odnosu javno naročilo - odvetniških storitev sploh govorimo o vplivu temeljnih načel odvetniškega dela? Kdor bi takoj in kategorično odgovoril z
da ali ne, bi se zmotil.

Tri priloge: IA - Pravne storitve
ZJN-1 ima tri priloge, v katerih taksativno našteva vsa področja dejavnosti, ki jih pokriva. Pravne storitve so navedene v
prilogi I A. V poglavju 3.3. (naročanje storitev - 93. člen) zakon
še posebej opredeli predmet naročila storitev, kar pomeni, da so
pravne storitve, tako kot vse ostale storitve, le pod določenimi
pogoji predmet javnega naročila. Tudi tukaj je zakonodajalec
hotel slediti ureditvi EU, vendar je pripravil določbe, ki so nerazumljive in nesistematične in se v zakonu večkrat ponavljajo.
Če se iz vsega tega izlušči kaj pametnega, potem gre reči, da je
treba za oddajo storitev iz seznama I B uporabiti splošna pravila na tehničnem področju (31. do 40. člen zakona) in pravila
102. člena zakona. Problem je v tem, da prav ta 102. člen ne pove, katera pravila naj bi se uporabila za storitve s seznama I B,

Zato se naročniki že odločajo, da tudi za odvetniške
storitve izvedejo javni razpis oddaje javnega naročila,
če predvidena vrednost teh storitev presega
5.000.000,00 SIT.

ampak brez pravega smisla napotuje na uporabo drugih delov
ZJN-1.
Naročnik pravnih storitev bo zato ravnal najprimerneje, če jih bo oddal po splošnih in skupnih določbah ZJN-I.
Tako mora ravnati tudi tisti, ki ni naročnik po splošni definiciji iz 3. odst. 1. člena zakona, a je prejel subvencijo iz proračunskih sredstev, ki pokriva več kot 50 odstotkov vrednosti storitev.
Takšen postopek naj bi veljal tudi v primeru oddaje vseh vrst
odvetniških storitev. Vendar je potrebno razjasniti, kakšen smisel ima oddaja naročila po ZJN-1 za tiste odvetniške storitve, ki
jih je odvetnik za javnega naročnika opravljal že dalj časa in
stalno, morda na temelju pogodbe o dolgoročnem zastopanju,
npr. z občino. Dopustiti sicer moramo, da pride v nekaterih primerih do takšnega zastopanja ne zaradi kvalitete odvetnika,
temveč iz subjektivnih razlogov, vezanih na različne povezave
na odnos naročnik - odvetnik. Vendar so to le izjeme, ker želi
večina naročnikov imeti za pravnega svetovalca odvetnika, ki
mu popolnoma zaupa, s katerim se "da delati" in ki je kot visoko strokoven ter neodvisen pravnik nemalokrat glavni oblikovalec naročnikove pravne strategije in politike na celotnem področju njegovih pravnih razmerij. Naročniki zato večkrat resignirano izjavijo, da imajo odvetnika, ki mu popolnoma zaupajo, vendar so prisiljeni za oddajo odvetniških storitev opraviti javni
razpis.
Prav na tej točki javnega in zasebnega se vidi, daje ZJN- 1
naredil vsebinsko napako, ko ni v okviru pravnih storitev opravil še delitev na odvetniške storitve in to na:
(i) opisane, ki jih lahko opredelimo kot stalne in nudene od
odvetnika, izbranega po načelu intuitu personae, ter na
(ii) ad hoc ali občasne storitve, glede katerih je uporaba ZJN-1
edino smiselna, za marsikoga še vedno zelo pogojno.
Če beremo v "Financah", da je DURS na podlagi javnega
razpisa oddal pravna dela za pripravo osnutkov odločb davčnim
zavezancem več odvetnikom, ali če si zamislimo, da bi Vlada
RS želela realizirati projekt privatizacije bank ali Telekoma s
pomočjo zunanjih pravnih strokovnjakov, občina pa n. pr. celoten projekt ureditve svojih gospodarskih javnih služb ter hkrati
še izvedbo izgradnje čistilne naprave v povezavi s tujim partnerjem, so to pravna dela, za katera bi vsi zainteresirani in tudi
odvetniki morali imeti možnost, da jih pridobijo na podlagi javnega razpisa. To niso pravne storitve, ki bi spadale v običajen
obseg stalnega dela nekega odvetnika za javnega naročnika, in
so običajno vezane na posebno znanje ter izkušnje in skoraj vedno na timsko delo. Če je naročnik pameten, teh del iz čisto
praktičnih razlogov (bolezen, drugi nepredvideni izostanki ipd.)
nikoli ne poveri samo enemu pravnemu strokovnjaku. Ni nobene ovire, da za izvedbo takšnih del kandidira tudi naročnikov
stalni odvetnik, če meni, da izpolnjuje pogoje.

Priprava ponudbe za odvetniško dejavnost nesmiselna dokazila
Pri konkretnem javnem razpisu takšnih storitev utegne imeti naročnik težave pri pripravi razpisne dokumentacije in enako
odvetnik pri pripravi ponudbe. To velja na naročnikovi strani
predvsem za opredelitev obveznih pogojev za udeležbo (41.
člen) in meril za izbiro najugodnejšega ponudnika (50. in 51.
člen) na odvetnikovi strani pa glede dokazovanja izpolnjevanja
pogojev (42. člen) in meril (51. člen).
Nobenega dvoma ni, da mora odvetnik izpolnjevati določene obvezne pogoje, kot so poravnava davkov in drugih obveznih
dajatev, biti vpisan v register odvetnikov ter ne sme v ponudbi
posredovati nobenih zavajajočih podatkov. Problematična tudi
ne bi bila smiselna zahteva iz tč. 3. 1 odstavka 41. člena ZJN-1,
da odvetnik v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bil kaznovan z začasno prepovedjo opravljanja poklica.
Vse drugo kar ZJN-1 zahteva od ponudnika v 41.-44. členu, je s stališča odvetniškega poklica in njegove etike že zelo
vprašljivo in v praksi tudi neizvedljivo.
Zato izpade celo kot smešno, če se od odvetnika zahteva dokazilo, da ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Ni nobene potrebe, da se od odvetnika zahteva predložitev
dovoljenja za opravljanje odvetniške dejavnosti, ker zadošča že
potrdilo o vpisu v register odvetnikov. Zahteve glede dokazil o
finančni in poslovni sposobnosti ter o zadostnih tehničnih zmogljivostih, kar je popolnoma normalno za ponudnika gradbenih
storitev, ni mogoče prenašati na področje odvetniške dejavnosti.
Z vidika zaupnosti in tajnosti razmerja med stranko in odvetnikom je slednjemu onemogočeno, da bi ustregel zahtevi iz 42.
člena zakona in v ponudbo vnesel seznam najvažnejših odvetniških storitev, ki jih je opravil v zadnjih treh letih. Takšen pogoj

Zakon o javnih
naročilih (ZJN-1)
s komentarjem

Izdajatelj: GV Založba d.o.o.,
Ljubljana 2001,303 strani
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Po Blanki Primec, ki je lani kot
ZAKON
ena izmed avtorjev novega zakona o
0 JAVNIH NAROČILIH
javnih naročilih (ZJN-1) izdala koS KOMENTARJEM
mentar tega zakona, smo letos dobili
še enako delo doc. dr. Vesne
Kranjc. Avtorica spada med vodilne
slovenske pravne teoretike na področju javnih naročil, ki je o marsikaterem teoretičnem in praktičnem problemu spregovorila prva, vedno pogumno in argumentirano. Njena odlika je, da pri obravnavanju problemov ob teoretičnih vprašanjih nikoli ne pozabi na
potrebe prakse. To doslednost in vrlino ohranja tudi v svojem obširnem komentarju ZJN-1, ker skuša ob nakazanih pravnih šibkostih posameznih določb zakona vendarle najti rešitve in poti,
ki bi ga naredile bolj uporabnega in s tem življenjskega.
Nobena skrivnost namreč ni, da spada avtorica med tiste
stroge, a vendar konstruktivne kritike ZJN-1, ki mu očitajo, daje
težko uporaben za prakso in bo zato povzročal veliko težav tako
naročnikom kot tudi ponudnikom javnih naročil. Temeljna napaka zakona je, da slepo sledi besedilu smernic EU o javnem naročanju. Smernice EU namreč niso namenjene neposredni upora-

tudi nima nobene prave vsebinske povezave z naravo odvetniškega dela, ker odvetnik ne gradi vodnih central ali mostov. Obseg nudenja odvetniških storitev je znan in ga ni potrebno še posebej dokazovati.
Zakon na tem mestu dovoljuje, da takšen seznam "najvažnejših dobav, gradenj ali storitev" potrdijo kupci (ne stranke!), kar bi
dopuščalo zaključek, da ga odvetnik kljub načelu zaščite tajnosti
strank lahko pripravi, vendar je to bolj teorija kot realnost. Redki
bi bili namreč primeri, ko bi stranke bile pripravljene pismeno potrditi, v katerih primerih jih je odvetnik zastopal. Morda nekoliko
omiljeno velja to tudi za predložitev strokovnih priporočil (referenc) po 43. členu. Vendar bi imel odvetnik tudi zaradi zaščite poslovnih skrivnosti svojih strank težave, če bi pri njih iskal reference o svojem zastopanju v sporih, o katerih se ni smelo govoriti.

Katera merila za izbiro med odvetniškimi
ponudbami
Izmed ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na
javnem razpisu, mora naročnik s pravilno uporabo meril - zanje
smo rekli, da so element vrednotenja, primerjanja in presoje - izbrati najugodnejšega ponudnika (ob obveznem obstoju vsaj
dveh pravilnih ponudb), s katerim bo zatem sklenil še pogodbo
o oddaji javnega naročila. Prav tukaj se ZJN-1 izkaže glede
odvetniških storitev kot popolnoma neuporaben in v hudem nasprotju s pravili, ki urejajo odvetniško delo.
ZJN-1 namreč v 51. členu postavlja dve generalni merili, ki
se lahko uporabita samo izključevalno, torej po načelu "autaut". Ti merili sta:
(a) ekonomsko najugodnejša ponudba ali
(b) najnižja cena.
bi, temveč so samo napotilo državam članicam pri urejanju notranje zakonodaje z namenom dosega istega cilja. Namesto, da bi
naš zakonodajalec sledil samo smislu teh smernic, je prepogosto
povzemal le njihovo besedilo. Ureditev ZJN-1 je tudi nomotehnično slaba, ker se istovrstna vprašanja brez prave potrebe uvrščena v različne člene ali poglavja.
Prav zato je hvale vreden poizkus avtorice, da zaradi opisanih slabosti zakona skuša v komentarju razložiti namen njegovih
posameznih pravil in jih povezati med seboj. Prav to in želja, najti ob vsakem zapletenem ali nejasnem pravilu tudi rešitev za prakso, daje njenemu delu dodatno vrednost. Ne smemo namreč pozabiti, da se na področju javnih naročil obrača velik denar, kar
terja potrebno zavzetost in strokovnost tistih, ki kot naročniki ali
ponudniki sodelujejo v izvedbi konkretnega naročila. Zato se napake pri realizaciji konkretnega javnega naročila, zlasti v primerih uspešnih revizij, vedno pokažejo ne samo v časovnih, ampak
tudi denarnih izgubah. Pričujoči komentar nam zato ob zadostnem bazičnem znanju, praktičnih izkušnjah in drugi literaturi o
javnem naročanju, ki je dostopna v Sloveniji, omogoča, da se
izognemo vsaj glavnim pastem in ZJN-1 in negativnim posledicam njegove nedorečenosti.
Avtorica je svoje delo razdelila na 8 poglavij, pri čemer v
celoti sledi sistematiki zakona.
Drugačnega pristopa avtorica ni mogla uporabiti, če se je
odločila za komentiranje vsakega člena ZJN-1 posebej. To omogoča bralcu, ki išče odgovore ali rešitve, povezane s posamezno
določbo zakona, da se hitro in enostavno poveže s tistim delom
zakona, ki ga trenutno zanima. Pri t. i. strnjenih komentarjih, ki
običajno tudi ne predstavijo svojih stališč do vseh določb predpisa, je takšen bralčev pristop nemogoč in zato za praktika tudi
manj koristen.
V 1. poglavju nas komentar seznani s splošnimi določbami
ZJN-1. Tukaj niso toliko pomembne definicije pojmov, ker te

Ne prvo ne drugo ni združljivo niti s Kodeksom odvetniške
etike niti z načeli Odvetniške tarife. Točka 22 Kodeksa namreč
zelo ostro zapoveduje, da lahko odvetniki tekmujejo med seboj
samo s kakovostjo svojega dela, prepovedano je vse drugo, kar
cilja na privabljanje strank. Ponudba cene izpod odvetniške tarife zagotovo spada med takšne prepovedi. Podobno določbo
ima tudi Kodeks etike CCBE v tč. 3.4.2.
Zato se moramo vprašati, katera merila bi lahko naročnik
določil pri oddaji odvetniških storitev. Odgovor je prav enostaven, čeprav takšnih meril ZJN-1 ne omenja - niti v 2. odstavku 51. člena, ko ekonomsko najugodnejšo ponudbo podrobneje
opredeli s "podmerili" ali točneje s strukturnimi elementi glavnega merila.
Naročnik lahko postavi samo tista merila, ki morajo biti smiselno povezana z vsebino oddaje javnega naročila odvetniških
storitev in morajo ohraniti možnost nediskriminatomega razvrščanja ponudb. Ker na takšno uporabo meril opozarja tudi zakon
sam, vidim tukaj realno možnost, da naročnik zavrže vse tiste
zahteve glede pogojev in ZJN-1, ki so morda primerne in nujne
za druge vrste storitev in uporabi samo tiste, ki so skladne z
odvetniškim poklicem. Če bi naročnik ravnal tako pogumno in
pri tem v razpisni dokumentaciji jasno povedal, zakaj je postavil takšna merila, se mu ne bi bilo potrebno bati za pravilnost in
zakonitost razpisne dokumentacije.
Katera so tista merila, ki so povezana z vsebino oddaje javnega naročila odvetniških storitev in pri tem tudi nediskriminatorna, je questio facti vsakega konkretnega razpisa posebej.
Ni dvoma, da lahko naročnik v tem obsegu zahteva dokazila o specialnem znanju, še zlasti ko tudi pri nas postaja odvetniško delo vse bolj specializirano. Danes večina odvetnikov ne
ponuja več vseh možnih odvetniških storitev, ampak samo izZJN-1 v 3. členu razmeroma jasno predstavi. Izjema od tega je
morda prav pojem "naročnika", ki ga zato avtorica predstavi s
posebno pozornostjo. Prepriča nas, da zakon določa krog naročnikov predvsem glede na njihov pravni status in ne upoštevajoč
dejavnost, ki jo opravljajo. Ne gre prezreti, da so po ZJN-1 lahko naročniki ne samo osebe javnega prava {uporabniki proračuna, javna podjetja in osebe ustanovljene s posebnim namenom in
v splošnem interesu), temveč tudi osebe zasebnega prava, če za
to obstajajo posebni pogoji po 103. in 104. členu. Nadalje nas avtorica v tem poglavju seznani še z drugimi splošnimi določbami
zakona, ki urejajo varstvo podatkov, dokumentiranje, jezik, denarno enoto, protikorupcijska določila in postopke naročanja.
Posebno pozornost namenja opredelitvi izjem pri oddaji javnega
naročila, za katere se zakon ne uporablja, in predstavitvi temeljnih načel javnega naročanja. Prav slednja mora dobro poznati
vsak, ki se ukvarja z javnimi naročili, ker mu pomagajo pri razumevanju materije javnih naročil in mu lahko služijo kot argument pri razlagi zakona.

brane, glede katerih se lahko nudi zahtevana kakovost in odgovornost. Ne bi bilo nedopustno, če bi naročnik zahteval, da ponudnik - odvetnik z izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, predstavi svoje izkušnje na določenem pravnem
področju, seveda brez omembe strank. Naročnik lahko zahteva
posebno znanje jezikov, predložitev odvetnikovih strokovnih del ali člankov, ali predstavi svoje časovne zahteve glede
ponudnikovega angažiranja v izvedbi javnega naročila.
Skratka, naročnik lahko postavlja glede odvetniških storitev
samo tista merila, ki so strokovne narave in v tesni zvezi z samo vsebino oddaje javnega naročila. Pri tem mora naročnik izhajati iz startnega merila ter iz presumptio iuris et de iure, da
je prav vsak odvetnik sposoben nuditi odvetniške storitve. Za
oddajo nekih povsem običajnih odvetniških storitev, kot so npr.
zastopanje pred sodišči ali v pogajanjih, sestava različnih listin
in podobno, naročnik ne bi smel postaviti posebnih strokovnih
meril, ki presegajo primernost opisanega odvetniškega dela, ker
bi s tem kršil načelo nediskriminatornosti razvrščanja ponudb.
Vsi tisti pogoji in merila, ki sem jih označil kot neskladne z
naravo in pravno ureditvijo odvetništva, pri čemer v ta širši kontekst štejem tudi Kodeks odvetniške etike, niso uporabljivi pri
oddaji javnih naročil odvetniških storitev, četudi so zapisani v
ZJN-1. Glede na zahtevo iz 2. odstavka 50. člena zakona, ki
izrecno poudarja, da morajo biti merila nediskriminatorna in
smiselno povezana z vsebino javnega naročila, jih lahko naročnik šteje za nezapisane ali neobstoječe ter jih v razpisni dokumentaciji tudi ne uporabi. Namesto njih vnese v razpisno
dokumentacijo (s potrebno obrazložitvijo) samo tiste pogoje in
merila, ki mu bodo pri oddaji odvetniških storitev omogočila
opraviti selekcijo med ponudniki na temelju strokovnosti, potrebne za realizacijo konkretnega javnega naročila.

najugodnejšega ponudnika in oddaja javnega naročila s sklenitvijo pogodbe sta vrh tega procesa, ki ga lahko dosežemo samo, če
smo v postopku javnega razpisa poleg že omenjenega pazili tudi
na roke, pravilno izbrali vrsto objave javnega naročila ali izvedli
javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov.
Tisti, ki se v praksi srečujemo z javnimi razpisi, smo v komentarju zlasti veseli avtoričinih prizadevanj, da bi našla praktične rešitve glede opredelitve pogojev za udeležbo (41. člen) in
zaradi prikaza načina in sredstev za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev (42. člen). To je ponudnikom večkrat onemogočeno, ker
ne morejo pridobiti ustreznih dokazil ali potrdil, saj preprosto ni
pristojnih organov, ki bi takšne dokumente izdajali. Gledano iz
vidika potreb prakse je komentar nedvomno najkoristnejši prav v
prikazu pogojev za udeležbo, postopka priznavanja sposobnosti
in opredelitve meril za izbiro najugodnejšega ponudnika. V tem
delu komentarja avtorica opazno širi meje naše pravne misli in s
tem omogoča praktikom boljšo udejanjenje / implementacijo /
zakona v konkretnih zadevah. Tako v resnici omogoča zmanjšaNajobširnejša sta 2. in 3. poglavje komentarja, ki obravnava- nje konfliktnih situacij in revizijskih postopkov. S tem se je avtote skupne in posebne določbe za oddajo javnih naročil. 2. poglav- rica izognila obravnavanju kočljivih vprašanj na način, ki takšna
je nam pregledno predstavi začetek postopka in pripravo razpisne vprašanja sicer odpira, vendar ne daje pravih odgovorov, ali jih
dokumentacije. Dobra razpisna dokumentacija je pravi kažipot za prepušča praksi revizijskih postopkov, torej času.
Tretje poglavje obravnava posebne določbe ZJN-1 za oddaponudnike, z njo jim naročnik daje napotke in signale. Zato lahko rečemo, da brez dobre in predvsem jasne razpisne dokumen- jo naročila za blago, gradnje in storitve ter za oddajo naročila za
tacije naročnik ne more pričakovati dobrih in preglednih ponudb. blago, gradnje in storile na vodnem, energetskem, transporTorej ponudb, ki se v smislu zakona štejejo za t. i. "pravilne po- tnem in telekomunikacijskem področju. Gre torej za posebna
nudbe" . Zato gre pritrditi avtorici, ki postavlja kakovostni nor- pravila, vezana na predmet naročila.
mativ za razpisno dokumentacijo enostavno, a visoko. Razpisna
Komentar skuša razmeroma kompleksno problematiko tega
dokumentacija mora omogočiti primerljivost in s tem vrednote- sektorja javnih naročil prikazati čim bolj otipljivo, čeprav gre za
nje ponudb. Zato morajo biti zelo natančno opredeljeni pogoji za morda najbolj zapletene in ponavljajoče se določbe zakona, kar
udeležbo, ki so izključevalni element, kot tudi merila, ki so ele- zlasti velja za gradnje in za oddajo naročil na vodnem, energetment vrednotenja, primerjanja in presoje glede ponudb tistih po- skem, telekomunikacijskem in transportnem področju. Prav tunudnikov, ki so predhodno izpolnili pogoje za udeležbo. Izbira kaj se pokaže, da so smernice EU v marsičem zastarele in prej za-
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Če bi naročnik ravnal drugače in predvsem sledil gospodarnosti kot temeljnemu načelu javnih naročil, kar bi praktično pomenilo izbiro ponudnika po merilu najnižje cene, bi storil hudo
napako, ki bi prizadetemu ponudniku zagotovo nudi la obilo možnosti v revizijskem postopku. Kršeno bi bilo najmanj načelo
zakonitosti iz 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. 1. RS, št. 78/ 99), kot tudi splošno načelo o enakosti ponudnikov v postopku oddaje javnega naročila.

Oddaja naročila - po katerem postopku
V praksi se naročnikom pojavlja dilema, po kateri konkretni
določbi ZJN-1 naj oddajo javno naročilo za odvetniške storitve.
Kot možna postopka se omenjata oddaja naročila po postopku
s pogajanji po prehodni objavi (98. člen) in oddaja javnega naročila po 101. členu ZJN-1 za t. i. posebne vrste storitev.
Postopek po 98. členu ZJN-1 je nedvomno ustrezen za določene intelektualne storitve, med katere ne bi kot primerne uvrstil
odvetniških storitev. Po tej določbi se storitev odda po postopku
pogajanj in po predhodni objavi v Uradnem listu, vendar pod pogojem, da narava intelektualnih storitev ne dopušča njihove specifikacije s tako natančnostjo, da bi se lahko naročilo dodelilo po
odprtem postopku ali omejenem postopku iz 18. in 19. člena
ZJN-1. Odvetniško delo, četudi gre samo za zastopanje ali svetovanje v vnaprej nedoločenih primerih, je intelektualno delo, ki
je specificirano že samo po sebi in ga mora naročnik glede specifičnih zahtev konkretnega oddanega javnega naročila nagraditi glede obsega in vsebine, če hoče na tej podlagi postaviti še posebna strokovna merila, o katerih sem že govoril. Zato uporaba
98. člena ZJN-1 za odvetniške storitve ni primerna!
Naročnik bo ravnal najustreznejše, če bo za oddajo odvetniških storitev uporabil čl. 101 ZJN-1. Ta člen se smiselno
megljujejo namen zakona, kot da bi odpirale nove poti in možnosti.
Še posebej bode v oči ureditev oddaje naročila po 104. členu, če je podeljena posebna ali izključna pravica. Pravni institut
"posebna ali izključna pravica" ni pojem našega prava in zato
predstavlja v njem nepotreben tujek, ki ga zakonodajalec ni znal
spremeniti v takšen pravni institut, ki bi bil skladen z našo pravno tradicijo in ureditvijo na področju izvajanja gospodarske dejavnosti gospodarskih javnih služb oziroma z javnimi naročili na
področju infrastrukture. Avtorica udari žebljico na glavico, ko
ugotavlja, da se v primeru podelitve koncesije osebi zasebnega
prava dejansko podeli izključna ali posebna pravica. Izključna se
ji podeli takrat, ko lahko le ta oseba (koncesionar) opravlja določeno dejavnost, posebna pa takrat, kadar to dejavnost opravlja
več oseb, vendar le tiste, ki jim je podeljena koncesija. V takšni
povezavi je nerazumljiv in odveč zadnji stavek v 1. odstavku
104. člena, ki podelitve posebnih ali izključnih pravic ne enači s
pravicami, ki so bile podeljene s koncesijsko pogodbo osebi, ki
ni naročnik po ZJN-1.
Komentar predstavi tudi vlogo javnih podjetij na področju
infrastrukture. Ko njihovo vlogo primerjamo z vlogo oseb zasebnega prava, vidimo, da pravila o javnem naročanju posegajo le v
tiste dejavnosti oseb zasebnega prava, ki niso čisto tržne in zato
obstaja možnost vpliva države na te osebe. To je skladno z ugotovitvami, daje zlasti področje infrastrukture v javnem interesu
in zato mora biti pod vplivom in nadzorom države. Prav je, da
ZJN-1 sledi tem tendencam, vendar so njegove rešitve ponekod
zelo zamotane, zlasti npr. v 110. členu, ko se ureja oddaja naročila brez predhodne objave, torej z neposredno pogodbo. Pričakovati bi bilo, da bo takšen postopek kar najmanj formalen, a ni
tako. V tem členu se ponovno navajajo isti primeri iz splošnih in
skupnih pravil zakona, ko je možno oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne najave. Zakonodajalec ni znal

navezuje na 93. člen in veljajo zanj vse pripombe, ki sem jih navedel glede te določbe ZJN-1. Naročnik bo javno naročilo običajno oddal po odprtem postopku, ki omogoča sodelovanje vseh
zainteresiranih ponudnikov. Pri tem bo moral smiselno upoštevati določbe o oglaševanju, medtem ko splošna pravila ZJN-1
(31 .-40. člen), razen navedb o bistvenih zahtevah javnega naročila, ne pridejo v poštev. Ker pozna ZJN-1 delitev storitev po
prilogi IA in I B in pri tem določa, kako ravnati, če je vrednost
ene storitve (npr. inženirske) večja ali manjša od pravne storitve, mora naročnik pri razpisu to upoštevati skladno s precej zapletenim postopkom iz 102. člena ZJN-1.
Če poskušam pod obravnavano temo potegniti črto, ki ne
bo moteča, ampak samo razmejujoča, menim: ZJN-1 še tako
kot marsikje drugje tudi na področju pravnih storitev in znotraj teh glede odvetniških storitev ni operativen! Ne pomaga,
ampak samo zapleta ali celo podira, kadar gre za utečene in na
zaupanju temelječe odnose med naročnikom in odvetnikom.
V odnosu javnih naročil do odvetniških storitev ne more z ničemer prispevati k uveljavitvi temeljnih načel javnih naročil.
Zato ga kaže kot nujno zlo uporabiti s specifičnim pristopom naročnikov in odvetnikov kot ponudnikov, torej cum
grano salis in vedno tako, da bodo spoštovana temeljna načela odvetniškega dela.
V odnosu ZJN-1 do pravil in kodeksa odvetniškega poklica morajo imeti prevlado odvetniška pravila, čeprav se to
morda za koga sliši zelo cehovsko. Vse drugo, zlasti izbira
ponudnika na temelju cene, bi namreč vodilo k izločitvi
odvetnikov iz konkuriranja do pridobitve javnih naročil za
pravne storitve, kar zagotovo ni v interesu ZJN-1, niti si tega
naša družba z vidika strokovnosti ne more privoščiti.

primerom iz splošnih in skupnih pravil zakona dodati le novih
primerov, pomembnih za to poglavje zakona.
V zadnjih štirih poglavjih komentarja so obdelana vprašanja vodenja statistike javnih naročil, vloga Urada za javna naročila, kdaj so pogodbe o oddaji javnih naročil nične, obdelane so kazenske, prehodne in končne določbe. Prikazane so tudi vse priloge zakona, ki dejansko predstavljajo prikaz tistih storitev in gradbenih del, za katere je potrebno uporabiti ZJN-1. Glede ničnosti
pogodb ni mogoče prezreti ugotovitev avtorice, da so v ZJN-1
(130. člen) določeni le ničnostni razlogi, zato za pogoje uveljavljanja ničnosti in posledic tudi za javna naročila veljajo določbe
ZOR (103. do 110. člen), torej splošna pravila civilnega prava.
Ugotovimo tudi lahko, da pri določitvi ničnostnih razlogov ZJN1 ne sledi težnjam ob civilnih sankcijah ob neveljavnosti pogodb.
ZJN-1 je zakon, v katerem skoraj vsaka njegova določba terja poseben komentar s stališča pravne tehnike ter vsebinskega
sporočila. To nalogo je avtorica uspešno opravila. Vendar ob
oceni njenega dela ni mogoče in tudi ni potrebno še komentirati komentarja. Dovolj je, da zainteresirani bralec, teoretik ali
praktik vzame avtoričino delo v roke in prebere tisto, kar ga zanima. Čeprav skuša avtorica najti lastne odgovore, se ne izogiba sprotnim dilemam in hkrati določno opozori na drugačna
mnenja drugih avtorjev. Bralec dobi tako možnost, da se takoj
sooči z več stališči in se lahko sam opredeli, katero je zanj sprejemljivejše ali primernejše za uresničitev v praktičnem primeru.
Delo dr. Vesne Kranjc je zato nov, dobrodošel in visoko strokoven prispevek na področju javnih naročil. Napisano je z željo
razkrivati, pojasnjevati in pomagati. In ne skriva avtoričine posebne nagnjenosti do tega pravnega področja. Pove nam tudi, da
lahko dober zakon o javnih naročilih in dober komentar napišejo samo tisti, ki imajo široko in poglobljeno znanje s področja celotnega civilnega prava.

dr. Konrad Plauštajner

Za pripravo osnutka je bil zadolžen
odvetnik Rok Koren iz Ljubljane.
Izjava o varnosti v zvezi z novim zakonom o varnosti in zdravju pri delu

Iz dela UO OZS

Glede na to, da je potrebno do 27.
7. 2001 za vse odvetnike in njihove zaposlene pripraviti v zvezi z novim Zakonom o varnosti in zdravju pri delu
izjave o varnosti, je bilo sklenjeno:
• osnutek izjave pripravi odvetnik
Rok Koren,
• izjava bo na disketi nato posredovana vsem članom OZS.
Izdelava računalniškega programa
za vodenje odvetniške pisarne

SEJA 22. MARCA 2001
Skupščina OZS
Obravnavane so bile priprave na
skupščino Odvetniške zbornice Slovenije, ki je sklicana za 23. marec 2001
zaradi izvolitve novega podpredsednika Odvetniške zbornice Slovenije. Predlagana sta bila kandidata odvetnik Nikolaj Grgurevič in odvetnik Stojan
Zdolšek.
Na skupščini je bil izbran za podpredsednika odvetnik Nikolaj Grgurevič iz Maribora.
Dnevi slovenskih odvetnikov 2001
Upravni odbor je sprejel sklep, da
se za organizacijo Dnevov slovenskih
odvetnikov 2001 zadolži Območni
zbor odvetnikov Gorenjske. Sklenjeno
je bilo, da bodo dnevi 1. in 2. junija
2001 v Kranjski gori.

Stroški v zvezi s sklenitvijo izvensodne poravnave
•

V primeru, da gre za sklepanje poravnave z Republiko Slovenijo v
zvezi z odškodninskim zahtevkom
zaradi neopravičenega pripora, je
odvetnik upravičen
uveljavljati
stroške zastopanja za sklenitev (in
ne za podpis) poravnave na osnovi
določbe 2. odstavka 32. člena odvetniške tarife.

Pravilnik o vzajemni pomoči
Zaradi številnih pripomb na vsebino Pravilnika o vzajemni pomoči je bil
sprejet sklep, da odvetnik Marko Knafeljc iz Ljubljane prouči omenjeni pravilnik ter vgradi v ta pravilnik morebitne spremembe, o katerih bi odločala
skupščina Odvetniške zbornice Slovenije.

Štampiljka OZS
Predsednik zbornice Boris Grosman je članom upravnega odbora
predstavil osnutek štampiljke OZS, v
kateri je povzeta celostna podoba
Odvetniške zbornice Slovenije.
Sprejet je bil sklep:
• izdela se štampiljka Odvetniške
zbornice Slovenije po predloženem
osnutku ter istočasno v enaki obliki
tudi štampiljke za vsak območni
zbor odvetnikov v Sloveniji.

Odvetniške družbe - članarina GZS
Glede na to, da Gospodarska zbornica Slovenije pošilja račune za plačilo
članarin odvetniškim družbam, je bil
sprejet sklep:
•

odvetniška družba ni družba, ki
opravlja gospodarsko dejavnost,
zato plačuje le članarino Odvetniški zbornici Slovenije.

SEJA 24. APRILA 2001
Substitucijski stroški
Spletna stran OZS
•

Sprejet je bil sklep:
odvetnik je upravičen do nagrade
za dopis substitutu in do nagrade
za dopis substituta substituentu.

Upravni odbor je ocenil, da je potrebno pripraviti spletno stran Odvetniške zbornice Slovenije.

Območni zbor odvetnikov na Ptuju
je podal pobudo, da Odvetniška zbornica Slovenije izdela računalniški program za vodenje odvetniške pisarne.
Sprejet je bil sklep:
• zaradi specifičnosti
posameznih
odvetniških pisarn pobuda ni sprejemljiva.
Opozorjeno je bilo, da je bil na
Odvetniški šoli v Portorožu predstavljen primer splošnih programov za vodenje pisarn, tako da je vsakemu članu
Odvetniške zbornice Slovenije omogočeno, da se glede na potrebe svoje pisarne opredeli za lastni program.

SEJA 31. MAJA 2001
Zgibanka
Sprejet je bil sklep, da se naroči natis Zgibanke v 100.000 izvodih, tako
da bo dobil vsak odvetnik, vpisan v
imenik Odvetniške zbornice Slovenije,
po 100 izvodov.
Vsak odvetnik lahko po prosti presoji sam naroči dodatne izvode Zgibanke, s tem da to naknadno naročilo
plača. Cena izvoda Zgibanke znaša
okoli 12 SIT.
Vrnitev plačanega zneska za vpis
nekdanjega kandidata v imenik
odvetniških kandidatov
Predlog odvetniške pisarne, ki je
zaprosila za vrnitev vplačanega zneska
za vpis bivšega kandidata v imenik
odvetniških kandidatov iz razloga, ker
je prišlo do sporazumnega prenehanja
delovnega razmerja okoli mesec dni po
izdaji sklepa OZS, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dela v odvetniški pisarni, je bil zavrnjen.

Opravljanje pripravniške prakse za
odvetniške pripravnike na sodiščih
S strani zborničnih organov je bilo
urejeno, naj bi jeseni 2001 bilo na sodiščih odprtih 10 pripravniških mest za
odvetniške pripravnike.

SEJA 3. JULIJA 2001

šča RS, da je statut odvetniške zbornice v neskladju z ustavo in da je odvetniška zbornica dolžna neskladnost odpraviti v roku 6 mesecev po objavi
odločbe v Uradnem listu RS (odločba
je bila objavljena v Uradnem listu RS
št. 48 z dne 13. 6. 2001), je bil sprejet
sklep:
•

Izjava o varnosti z oceno tveganja
Odvetnik Rok Koren, član upravnega odbora, je pripravil osnutek Izjave o varnosti z oceno tveganja, le-ta bo
posredovana vsem članom Odvetniške
zbornice Slovenije.
Skrajšana oblika je objavljena v
Uradnem listu RS, št. 30/2000. Uporabna je za odvetniške pisarne, ki zaposlujejo manj kot 10 odvetnikov.
Izdelava štampiljk
Člani upravnega odbora so potrdili
osnutke štampiljk Odvetniške zbornice
Slovenije in štampiljk posamičnih
območnih zborov odvetnikov. Ko bodo izdelane, bodo posredovane tako
zbornici kot posameznim območnim
zborom.
Statut Odvetniške zbornice Slovenije
Glede na odločbo Ustavnega sodi-

Sklep
o spremembi
vrednosti točke
odvetniške tarife
Upravni odbor je na seji
sprejel sklep:
• vrednost točke v odvetniški
tarifi se glede na zvišanje
indeksa cen
življenjskih
potrebščin zviša za 11,9%,
kar znese 100,71
SIT,
vrednost točke pa se določi
na zaokroženih 100 SIT.
• sklep bo posredovan Ministrstvu za pravosodje
v
odobritev.

član upravnega odbora, odvetnik
Mitja Stupan pripravi predlog odprave nakazane neskladnosti tako,
da se bo o spremembi statuta odločalo na skupščini odvetniške zbornice v jeseni 2001.

Tolmačenje tč. 45 Kodeksa odvetniške poklicne etike
Omenjeno določilo točke 45 kodeksa odvetniške poklicne etike določa,
da je odvetnik lahko ustanovitelj in
član družbe, ne more pa opravljati nalog poslovodnega organa, ne more biti
v družbi zaposlen in je ne more zastopati.
V zvezi s tem določilom je upravni
odbor obravnaval zaprosilo za mnenje,
ali se ta točka nanaša tudi na društva.
Sprejet je bil sklep:
•

odvetnik je lahko predsednik društva, ne sme pa biti zaposlen v društvu in za svojo funkcijo nagrajen.

V
prostorih
OZS v Ljubljani
je vrh slovenskih
odvetnikov
predsednik Boris
Grosman, podpredsednika Nikolaj Grgurevič
in dr. Konrad
Plauštajner ter
član upravnega
odbora
Mihael
Jenčič - na tiskovni konferenci
9. aprila predstavil stališča do delovnega osnutka
stvarnopravnega zakonika. Nekaterim predlaganim rešitvam odvetniki nasprotujejo, saj uvajajo nove, našemu
pravnemu sistemu neznane formalnosti, ki bodo sklepanje
pravnih poslov z nepremičninami le otežile, zapletle in
podražile.
"Delovni osnutek na naše začudenje želi uvesti
domala pri vseh - tudi pri najpreprostejših, vsakodnevnih pravnih poslih (npr. darilne pogodbe, nekatere enostranske izjave volje), kadar je predmet po-

Iz poročila na razširjeni občni seji
Vrhovnega sodišča RS
Zavzeto je bilo pravno mnenje:
•

tožba ni predlog iz 3. odstavka 163.
člena ZPP, zato lahko tožnik po izdaji zamudne sodbe zahteva vrnitev
stroškov po 7. odstavku 163. člena
ZPP.

Zapisala
Margareta Zakonjšek Rupnik

godbe nepremičnina,
obliko
notarskega zapisa pogodbe," je
rekel Grgurevič.
Menijo, da je
predlagana rešitev tuja naši
pravni tradiciji
in potrebam slovenskega
prostora, saj obličnost nikoli ni
bila
predmet
sporov.
"Zato
želimo, da bi ti
Foto: Aleš Beno pravni posli tudi
v prihodnje potekali na enak način, saj doslej ni bilo nobenih posebnih težav," je rekel Plauštajner. Po
besedah predsednika OZS pa bi bila rešitev morda
v določbi, da bi lahko te pogodbe sestavljal le odvetnik oziroma notar, ki bi moral odkloniti overovitev
podpisov, če bi bila pogodba brez odvetnikovega žiga. "Tudi na ta način bi lahko prispevali k varnosti
pravnega prometa," je menil Grosman.

(I. V.)

"Vreden zaupanja
za opravljanje
odvetniškega poklica

//

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Iztoka Daria Šilca iz Ljubljane, na seji 24. maja 2001 odločilo:
1. Določba 7. točke prvega odstavka 25. člena in prvega odstavka 27. člena
Zakona o odvetništvu (Ur. 1. RS, št. 18/93) ni v neskladju z Ustavo.
2. Statut Odvetniške zbornice Slovenije (Ur. 1. RS, št. 15/96, 10/95, 55/96
in 4/00) je v neskladju z Ustavo iz razlogov, navedenih v obrazložitvi te odločbe.
3. Odvetniška zbornica Slovenije mora neskladnost iz prejšnje točke tega
izreka odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu
RS.
4. Sedma točka 46. člena in 57. člen Statuta Odvetniške zbornice Slovenije
se do uskladitve ne smeta uporabljati.
Odločbo (U-I- 371/98) je Ustavno sodišče sprejelo soglasno.
Objavljena pa je v Ur. 1. RS, št. 48/01.
Iz obrazložitve
Presoja 7. t. prvega odst. 25. čl. ZOdv
7....
8....

9. Pogoj, ki zahteva, da je odvetnik
lahko le oseba, ki je vredna zaupanja za
vestno in pošteno opravljanje odvetniškega poklica, ne posega nedopustno v ustavne pravice (v pravico do osebnega dostojanstva iz 34. člena, v pravico zasebnosti
in osebnostnih pravic iz 35. člena Ustave
ter v pravico do proste izbire poklica iz
drugega odstavka 49. člena Ustave), kot to
uveljavlja pobudnik. Ustava določa v tretjem odstavku 15. člena, da so človekove
pravice in temeljne svoboščine omejene
samo s pravicami drugih in v primerih, ki
jih določa Ustava. Na podlagi navedene
ustavne določbe so posegi v ustavne pravice po ustaljeni ustavnosodni presoji dopustni, če so v skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti omejitev
nujna in primerna za dosego zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter da mora
obstajati sorazmerje med težo posega v
prizadete pravice na eni strani ter pomembnostjo varovanih pravic na drugi strani
(tako npr. v odločbi št. U-I- 238/99 z dne
9. 11. 2000, Ur. 1. RS, št. 113/00). Razlogi, ki utemeljujejo zahtevo, da opravljajo
odvetniško dejavnost osebe, ki so vredne
zaupanja, so razvidni že iz prejšnje točke
obrazložitve. Zakonodajalčevega cilja,
kot je opredeljen v 8. točki te obrazložitve,
ni mogoče doseči s predpisovanjem zgolj
strokovnih pogojev. Za dosego tega cilja

je bilo nujno določiti tudi pogoj, da lahko
odvetniško dejavnost opravljajo osebe, za
katere je mogoče pričakovati, da bodo
opravljale odvetniški poklic v skladu z
Kodeksom odvetniške poklicne etike. Ta
od odvetnikov zahteva spoštovanje etičnih načel, resnice, humanosti, človekovega dostojanstva, načel Ustave in zakonov, pravil lepega vedenja in dr. Kot je bilo že poudarjeno, ima odvetništvo "kot del
pravosodja", pomembno vlogo pri delovanju celotnega pravosodnega sistema,
zato je pogoj vestnega in poštenega opravljanja, ki ga je določil zakonodajalec za
opravljanje tega poklica nujen. Po oceni
Ustavnega sodišča pa je tudi primeren in
sorazmeren v ožjem smislu. Ugotavljanje
navedenega pogoja pomeni ugotavljanje
določenih dejstev in okoliščin iz zasebnega življenja kandidata, ki želi opravljati
odvetniški poklic. Ugotovitev, da kandidat ne izpolnjuje navedenega pogoja, pomeni omejitev pravice do proste izbire zaposlitve, torej omejitev opravljanja tega
poklica. Vendar je poseg v navedene
ustavne pravice v sorazmerju z varovanimi ustavnimi pravicami drugih oseb, da
jim je zagotovljena pravna pomoč odvetnikov, katerim lahko zaupajo, da bodo
opravljali svoje naloge strokovno in v
skladu z določenimi etičnimi načeli
(odločba Ustavnega sodišča št. U-I344/94 z dne 1.6.1995, Uradni list RS, št.
41/95 in OdlUS IV, 54). Zakonodajalec je
pogoj, da mora biti odvetnik vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega pokli-

ca, določil zaradi varstva drugih, prav tako pomembnih ustavnih pravic (pravna
pomoč zagovornika v primeru odvzema
osebne svobode 19. člen Ustave, obramba
zagovornika v kazenskem postopku 29.
člen Ustave, enako varstvo pravic v postopkih 22. člen Ustave, pravica do pritožbe 25. člen Ustave). Zato je pogoj, da je
odvetnik lahko le oseba, za katero je mogoče na podlagi njenega obnašanja in ravnanja sklepati, da bo opravljala odvetniški
poklic pošteno in vestno, v skladu s tretjim
odstavkom 15. člena Ustave (1. točka izreka).
Presoja prvega odst. 27. člena ZOdv
10. Izpodbijani prvi odstavek 27. člena ZOdv opredeljuje pogoj za opravljanje
odvetniškega poklica iz 7. točke prvega
odstavka 25. člena tako, da določa, v katerih primerih ta pogoj ni izpolnjen. Kot prvi primer določa obsodbo za kaznivo dejanje, zaradi katerega je posameznik moralno nevreden za opravljanje odvetniškega
poklica. Kot drugi primer pa določa takšno obnašanje osebe, daje mogoče na podlagi njenega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljala
odvetniškega poklica. Pobudnik izpodbija
drugi primer, ker meni, daje nejasen in da
dopušča arbitrarnost pri presoji, ali oseba
izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetniškega poklica. Besedilo same določbe pa
naj bi pomenilo tudi kršitev pravice do
osebnega dostojanstva iz 34. člena Ustave.
11. V skladu z načeli pravne države (2.
člen Ustave) morajo biti pravne norme jasne in določne ter ne smejo dopuščati različne razlage, kar lahko povzroči arbitrarno uporabo zakona. Ustavno sodišče je
že opravilo ustavnosodno presojo vsebinsko enake določbe, ki jo za opravljanje notariata vsebuje ZN v 6. točki prvega odstavka 8. člena (odločba št. U-I-344/94).
Zakonodajalec je tudi za opravljanje notariata kot javne službe (drugi odstavek 137.
člena Ustave) določil pogoj, daje lahko za
notarja imenovan, kdor je vreden javnega
zaupanja za opravljanje notariata. Na povsem enak način kot v ZOdv je tudi za
opravljanje notariata v petem odstavku 8.
člena določeno, kdaj navedeni pogoj ni izpolnjen. 1 Za opravljanje odvetništva se tako kot za opravljanje notariata, sodniške
in tožilske funkcije zahteva jamstvo za
pošteno in vestno opravljanje poklica. Zakon je to jamstvo opredelil tako, da je določil, kdaj to jamstvo ni podano. Izpodbijana določba povsem jasno in določno
opredeljuje, da se upošteva le tisto obnašanje, na podlagi katerega je mogoče utemeljeno sklepati na to, da oseba ne bo ve' Enake določbe vsebujeta tudi drugi odstavek 8.
člena ZSS in 15. člen Zakona o državnem tožilstvu
(Ur. 1. RS, št. 63/94 irfnasl. - ZDT)

stno in pošteno opravljala odvetniškega
poklica. Kot je razvidno, ne zadostuje
zgolj domneva ali sum na nepošteno in nevestno opravljanje odvetniškega poklica,
temveč se zahteva določena stopnja dokazanosti. Sklepanje, da oseba ne bo opravljala odvetniškega poklica vestno in pošteno, mora biti utemeljeno, kar pomeni, da
morajo biti ugotovljene konkretne okoliščine in dejstva, ki upravičujejo takšen
"utemeljen sklep". To nadalje pomeni, da
mora biti takšno utemeljeno sklepanje
obrazloženo, navedeno mora biti katero
dosedanje obnašanje ali katera dosedanja
ravnanja (dejanja) osebe so tista, ki utemeljujejo sklepanje, da ni podano jamstvo
za pošteno in vestno opravljanje odvetniškega poklica, kot to zahteva Zakon. Ugotavljanje, ali je navedeni pogoj izpolnjen,
nedvomno zahteva ugotavljanje določenih osebnostnih vrednot, kar pa ne more
pomeniti izrekanja vrednostne sodbe o
prizadeti osebi, kot to zmotno meni pobudnik. Beseda "vreden" je uporabljena v
kontekstu "vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica." Kot je bilo že
poudarjeno, so za opravljanje odvetniškega poklica postavljene višje zahteve, kot
se običajno zahtevajo za opravljanje drugih poklicev. Oseba, ki želi postati odvetnik, vnaprej ve, da se bo pred vpisom v
imenik odvetnikov na podlagi njenega dotedanjega življenja, dela, obnašanja in posameznih dejanj (ravnanj) ugotavljalo, ali
izpolnjuje pogoje za vestno in pošteno
opravljanje poklica. Zato izpodbijana določba ne dopušča arbitrarne razlage in zato ni podana kršitev načel pravne države iz
2. člena Ustave. Prav tako besedilo izpodbijane določbe iz razlogov, navedenih v
prejšnji točki obrazložitve, ne more pomeniti nedopustnega posega v pravico do
osebnega dostojanstva iz 34. člena Ustave. Samo dejstvo, da bi zakonodajalec lahko svoj namen dosegel z drugačno formulacijo izpodbijane določbe, kot to uveljavlja pobudnik, pa ne more pomeniti njene
neustavnosti.
12. V zvezi z omejitvami in pogoji za
opravljanje določenega poklica ali dejavnosti je Ustavno sodišče sprejelo stališče,
da morajo biti določeni na način, ki omogoča njihovo sodno preverjanje, kajti
odločitev o tem, ali oseba izpolnjuje z zakonom določene pogoje za opravljanje
službe, pomeni odločitev o njeni pravici,
določeni v tretjem odstavku 49. člena
Ustave (odločba št. U-I-344/94). To stališče je v ZOdv v celoti upoštevano. ZOdv
je ugotavljanje pogojev za opravljanje
odvetniškega poklica prenesel na OZ. V
drugem odstavku 31. člena določa, da o
vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov odloča organ, določen s statutom OZ
v upravnem postopku. Navedena določba

pomeni javno pooblastilo OZ, da odloča o
pravici do opravljanja odvetniškega poklica. Zakon tudi določa, da se o tej pravici odloča v upravnem postopku. To pomeni, da mora pristojni organ, določen s statutom OZ, postopati v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku (Ur. 1. RS,
št. 80/99 in nasl. - v nadaljevanju ZUP).
Organ OZ mora v postopku vpisa v imenik
odvetnikov upoštevati vsa temeljna načela upravnega postopka. Z vidika varstva
osebnostnih pravic (dostojanstva, zasebnosti) je treba pri ugotavljanju pogoja vestnega in poštenega opravljanja odvetniškega poklica upoštevati predvsem načela
materialne resnice, zaslišanja stranke in
proste presoje dokazov (8., 9. in 10. člen
ZUP). Pristojni organ mora ugotoviti vsa
dejstva, ki so pomembna za zakonito in
pravilno odločitev, dati mora osebi možnost, da se izjavi o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za odločitev o
vpisu v imenik odvetnikov, ter na podlagi
vestne in skrbne presoje vsakega dokaza
posebej in vseh dokazov skupaj ter na podlagi uspeha celotnega postopka presoditi, katera dejstva šteje za dokazana. Odločba o zavrnitvi vpisa v imenik odvetnikov
mora biti obrazložena (tretji odstavek 210.
člena ZUP). ZOdv v tretjem odstavku 31.
člena izključuje možnost pritožbe zoper
odločbo organa OZ, izdano v postopku
vpisa v imenik odvetnikov.2 Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-34/95 z dne 29.
10.1997 (Ur. 1. RS, št. 73/97 in OdlUS VI,
138) odločilo, da izključitev pritožbe zoper odločbo pristojnega organa OZ ne pomeni nedopustnega posega v pravico do
pravnega sredstva iz 25. člena Ustave.
Oseba, kateri je bil zavrnjen vpis v imenik
odvetnikov, lahko zahteva sodno varstvo
v upravnem sporu (23. in 157. člen Ustave). Iz navedenega je razvidno, daje zoper
odločitev pristojnega organa OZ, da oseba
ne izpolnjuje pogoja vestnega in poštenega opravljanja poklica, zagotovljeno sodno varstvo. S tem je varovana pravica iz
tretjega odstavka 49. člena, da je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako
delovno mesto. Odločanje v upravnem
postopku ter sodno varstvo v upravnem
sporu zagotavljata, da se osebe, ki želijo
postati odvetniki, v konkretnih postopkih
vpisa v imenik odvetnikov, obravnavajo
enako (25. člen Ustave). Glede na razloge
iz te in 11. točke obrazložitve prvi odstavek 27. člena ZOdv ni v neskladju z Ustavo (1. točka izreka).
Presoja Statuta
13. V skladu z ustavno opredelitvijo
odvetništva kot samostojne in neodvisne
2
V drugem stavku prvega odstavka 52. člena ZOdv
je izključena pritožba zoper odločbo o vpisu v imenik odvetniških kandidatov. Odločba US RS, št. U1-34/95 se nanaša na to določbo.

službe je ZOdv določena vprašanja prepustil ureditvi odvetnikom samim oziroma
njihovemu združenju - OZ. Tako je v drugem odstavku 31. člena ZOdv določil, da
o vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov odloča organ, določen s Statutom
OZ, v upravnem postopku. V skladu z navedenim zakonskim pooblastilom Statut v
10. točki 28. člena določa, da odloča o vpisih v imenik odvetnikov upravni odbor.
Upravni odbor je organ zbornice, ki vodi
delo in poslovanje zbornice (8., 26. in 27.
člen Statuta). Statut ne opredeljuje statusa
območnih zborov odvetnikov in jim formalno ne daje položaja območnih zbornic.
Vendar iz vsebine celotnega Statuta izhaja, da območni zbori delujejo kot območne zbornice odvetnikov v okviru OZ. Kot
je razvidno iz 44. člena Statuta, se območni zbori oblikujejo za območja določenih
sodnih okrožij in jih sestavljajo odvetniki
z območja zbora ter odvetniški kandidati
in odvetniški pripravniki, ki delajo pri
njih. Članstvo v območnem zboruje obvezno. Določene so pristojnosti območnih
zborov, med drugimi tudi, da območni
zbor daje v postopku za vpis v imenik
odvetnikov, odvetniških kandidatov ali
odvetniških pripravnikov mnenje o tem,
ali je predlagatelj, ki živi in dela na območju zbora, vreden zaupanja za opravljanje
odvetniškega poklica. Statut namreč v 57.
členu določa, da upravni odbor zbornice
pred odločitvijo o predlogu za vpis v imenik odvetnikov, odvetniških kandidatov
ali odvetniških pripravnikov zahteva od
območnega zbora, na katerega območju
predlagatelj živi in dela, mnenje o tem, ali
je predlagatelj vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica.
14. Kot je bilo že obrazloženo, ZOdv
določa, da poteka postopek vpisa v imenik
odvetnikov in postopek izbrisa iz imenika
odvetnikov po ZUP. Z vpisom v imenik
odvetnikov se namreč pridobi pravica
opravljati odvetniški poklic (tretji odstavek 1. člena ZOdv). Zato se postavlja
vprašanje, ali je Statut v skladu z ZUP določil, da Upravni odbor v postopku vpisa v
imenik pridobi (zahteva) mnenje območnega zbora o izpolnjevanju pogoja vestnega in poštenega opravljanja odvetniškega poklica.
15....
16. Postavlja pa se vprašanje, ali je
določba Statuta, ki zgolj zavezuje območni zbor k dajanju mnenja o izpolnjevanju
pogoja vestnega in poštenega opravljanja
odvetniškega poklica, v skladu z načeli
pravne države iz 2. člena Ustave. Ta zahtevajo, da so pravne norme jasne, popolne
in nedvoumne. Pravna norma mora biti
toliko jasna in popolna, da lahko osebe, na
katere se nanaša, predvidijo svoj pravni
položaj. Statut OZ v delu, ki določa obve-

znost območnega zbora, da poda mnenje
o tem, ali je oseba, ki želi postati odvetnik, vredna zaupanja za opravljanje
odvetniškega poklica, navedenih zahtev
načel pravne države ne izpolnjuje. Prva
pomanjkljivost je ta, da Statut ne določa
organa območnega zbora, ki naj bi mnenje podal. Kot je bilo že navedeno, območni zbor predstavlja zbor vseh odvetnikov
z določenega sodnega okrožja. Takšen
zbor, ki bi lahko poimenovali tudi skupščina območnega zbora, ni organ, ki bi bil
organizacijsko sposoben dajati mnenje o
tem, ali je določena oseba vredna zaupanja za opravljanja odvetniškega poklica.
Tako Ljubljanski območni zbor sestavlja
več kot 400 članov. Organ, ki daje mnenje, je, tako kot upravni odbor zbornice,
vezan na kriterije, določene v prvem odstavku 27. člena ZOdv. Tudi ta organ lahko poda negativno mnenje le, če na podlagi dejstev in okoliščin ugotovi, da je bilo
dosedanje obnašanje osebe tako, da je
mogoče utemeljeno sklepati, da določena
oseba ne bo opravljala odvetniškega poklica pošteno in vestno. Takšno mnenje
mora biti obrazloženo in navedena dejstva in okoliščine, ki ga opravičujejo. Zato za sprejem mnenja ne more biti pristojen celoten območni zbor, tako kot ni pristojna za odločanje o pravici do opravljanja odvetniškega poklica skupščina zbornice, ki jo tudi sestavljajo vsi odvetniki.
Statut ne ureja načina posredovanja mnenja Upravnemu odboru OZ. Glede na to,
da se mnenje nanaša na izredno občutljivo sfero človekovega življenja, bi Statut
moral določiti, da se poda mnenje pisno in
zaupno. V skladu s šestim odstavkom
209. člena ZUP bi bilo treba tudi preučiti,
ali predpisani rok enega mesece zadostuje za podajo mnenja. Iz navedenih razlogov je Ustavno sodišče ugotovilo, da Statut v tem delu ni v skladu z 2. členom
Ustave. Zato je OZ naložilo, da v roku šestih mesecev Statut uskladi z Ustavo (2. in
3. točka izreka).
17. Glede na navedeno gre za protiustavno pravno praznino, zato je Ustavno
sodišče z namenom, da bi se preprečilo
dajanje mnenj na način, ki si ga izoblikuje
vsak območni zbor po svoji prosti presoji,
določilo tudi način izvršitve svoje odločbe
(4. točka izreka). Določilo je, da se do
uskladitve Statuta z Ustavo ne smeta uporabljati 7. točka 46. člena in 57. člen Statuta. Začasna izključitev območnih zborov pri dajanju mnenja pa ne bo imela kakšnih bistvenih posledic glede vpisa v imenik odvetnikov. Upravni odbor OZ, ki
odloča o pravici opravljati odvetniški poklic, namreč sestavljajo predstavniki
območnih zborov. Vsak zbor ima na vsakih začetih 90 članov po enega predstavnika (prvi odstavek 27. člena Statuta).

Zbor odvetnikov
Pomurja
radni naziv našega zbora je Zbor
odvetnikov Pomurja. Obsega
območja Okrožnega sodišča v
Murski Soboti ter Okrajnih sodišč v Gornji Radgoni, Lendavi, Ljutomeru in Murski Soboti. Ustanovljen je bil leta 1975.
Takrat je zbor štel komaj nekaj odvetnikov, saj na območju nekaterih sodišč občasno, nekaterih pa tudi dalj časa (Gornja
Radgona), ni bilo odvetnika.

U

Zdaj nas je v našem zboru 27 odvetnikov, en kandidat in dva pripravnika, kar
pomeni, da se je zbor od ustanovitve do
danes več kot potrojil. Ob ustanovitvi notariata se je število odvetnikov zelo
zmanjšalo, saj vseh pet notarjev, ki delujejo na našem območju, izhaja iz naših
vrst. Najštevilčnejši je seveda zbor v
Murski Soboti, kjer je sedež Okrožnega
in Okrajnega sodišča, medtem ko so
območja ostalih sodišč že nekaj let pokrita vsaj z dvema ali tremi odvetniki. V
nasprotju z večino drugih zborov je v našem zboru malo kolegic - odvetnic in sicer le dve ter ena kandidatka.
Med odvetnike prihaja največ ljudi iz
sodniških vrst. Praksa kaže, da prihajajo
dobri ali celo zelo dobri sodniki, kar po
eni strani pomeni zvišanje kvalitete našega dela, po drugi strani pa pušča vrzeli na
sodiščih, saj je težko v kratkem času dobiti sodnika, čeprav ogromno mladih
pravnikov čaka na te položaje.
Kot vsepovsod je tudi na območju našega zbora problem, kako zagotoviti
odvetniškim pripravnikom prakso na sodišču. Ne glede na izbirne kriterije zelo
dolgo čakajo na prosta mesta. V tej zvezi
bi morda bil umesten predlog, da bi tako
kot nekoč veljala praksa pri odvetniku za
enakovredno praksi na sodišču, ali pa bi
morda bistveno skrajšali sodniško prakso.
Pomurje meji na tri države, Avstrijo,
Hrvaško in Madžarsko. Na območju sodišč v Murski Soboti in Lendavi pa živi
tudi madžarska manjšina, ki ima seveda
pravico do poslovanja v materinem madžarskem jeziku. Ugotavljamo, da razen
enega odvetnika, ki pa se odpravlja v pokoj, nihče od ostalih ne obvlada madžarskega jezika, kar bi lahko ocenili kot negativen pojav v našem splošnem delu.
Res pa je, da je enako tudi na sodiščih,
saj tudi tam le redki obvladajo madžarski
jezik, zlasti pa pravni madžarski jezik.

Res pa je tudi, da odvetniki nismo nikoli
dobili ali zasledili kake ponudbe za učenje oziroma izpopolnjevanje znanja madžarskega jezika.
Menimo, da je naš zbor povprečno
delaven. Formalne sestanke imamo po
potrebi, saj se večino manjših problemov
rešuje ob srečanju na sodišču v Murski
Soboti. Drži pa, da udeležba na sestankih
ni velika, saj nas običajno pride le okrog
deset odvetnikov, kandidatov in pripravnikov.
Razen običajnih nalog, kijih moramo
reševati kot zbor, se delavnost naših članov izkazuje tudi v drugih organih, ki niso neposredno povezani z odvetniškim
delom. Tako so naši odvetniki tudi člani
Društva pravnikov Pomurja in Društva
pravnikov v gospodarstvu Pomurja, v
obeh društvih pa opravljajo nekatere pomembne funkcije.
Večkrat pa smo za odvetnike organizirali razna predavanja, včasih pa smo taka predavanja kombinirali z drugimi
pravniki, zainteresiranimi za temo, ki je
bila izbrana. Se največ pa je bilo samostojnih predavanj v zvezi z davkom na
dodano vrednost.
Sicer pa se naši člani udeležujejo tudi
predavanj v okviru Odvetniške šole.
Nasplošno ugotavljamo, da nam tudi ta
oblika izobraževanja zelo koristi pri našem delu.
V času obstoja našega zbora pa smo
tudi trikrat organizirali razne odvetniške
prireditve, ki so bile dobro obiskane.
Kot zbor nimamo nekih posebnih organizacijskih oblik sodelovanja z odvetniki sosednjih držav, vendar pa aktivno
sodelujemo z Društvom pravnikov Pomurja ob prireditvah Dnevov panonskih
pravnikov. V tej združbi so razen slovenskih še avstrijski in madžarski pravniki,
med katerimi prihaja kar precej odvetnikov.
Za konec morda to, da pogrešamo
srečanja med posameznimi odvetniškimi
zbori, saj bi kot manj množična in zato
bolj sproščena več pripomogla k medsebojnemu spoznavanju in razširjanju dobrih odnosov med odvetniki. Navsezadnje nas je vseh slovenskih odvetnikov
že skoraj tisoč in so zgolj skupščinska in
druga odvetniška srečanja morda celo
preobširna za snovanje tesnejših stikov..

Predsednik zbora:
Danilo Hari

Dan slovenskih odvetnikov 2001

Približevanje
slovenskega
odvetništva Evropi
Gorenjskim kolegom je bila zaupana organizacija tradicionalnega
letnega srečanja odvetnikov, ki so se tako zbrali 1. in 2. junija v Kranjski gori.
Strokovnega, nekateri pa tudi družabnega dela srečanja se je udeležila
vrsta gostov, funkcionarjev domačih pravosodnih organov, pa tudi predstavniki več odvetniških zbornic iz tujine (Italije, Katalonije, Hrvaške, Makedonije, Poljske, Češke, Slovaške, Avstrije), ob njih pa predsednik evropskega združenja odvetniških organizacij - CCBE dr. Rupert Wolf.
Približevanje slovenskega odvetništva Evropi pa je bila tematika glavnega referata, ki ga je pripravil podpredsednik OZS dr. Konrad Plauštajner (nekaj poglavitnih poudarkov iz njegovega prispevka uporabljamo tokrat za uvodnik, v nadaljevanju pa objavljamo še druge dele iz njegovega
referata).
Kako je slovensko odvetništvo na normativni ravni pripravljeno na
vstop v EU, je v kratkem prispevku obrazložil državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje Hinko Jenull. Med drugim je opozoril na nedavno sprejeto novelo zakona o odvetništvu, ki že upošteva ustrezne evropske direktive in pripravlja tako tudi naš "odvetniški trg" na konkurenco iz drugih držav. Vsekakor pa ta novela ne odpravlja še vrste vprašanj, ki jih bo treba
urediti s kar skorajšnjo naslednjo dopolnitvijo oziroma popravo zakona.
Med njimi bo nemara tudi razmislek o tem, ali ne bi zaostrili pogoje za
vstop v odvetniški poklic. Državni sekretarje nadalje omenil, da tudi sistem
odvetniške tarife ne bo mogel ostati nedotaknjen. Razmislek o državnem
pravniškem izpitu naj bi odgovoril zlasti na to, mar naj ne bi bil več enak
za vse pravniške poklice. Sicer pa je državni sekretar orisal kar zajeten spisek zakonov, ki jih v različnih fazah oblikujejo s pomočjo strokovnih delovnih skupin na ministrstvu. Opozoril je zlasti na stvarnopravni in obligacijski zakonik, zakon o brezplačni pravni pomoči, dopolnitve sodniških zakonov, zasnove novega kazenskega postopnika, dopolnitve zakona o izvršbi in vrsto drugih.
Program družabnega dela srečanja pa je udeležence popeljal v bližnjo
kranjskogorsko okolico in za omizje in na plesišče Kompasovega hotela ter
na piknik ob jezeru ...

Podpredsednik OZS dr. Plauštajner
je v svojem referatu dejal:
"Bližamo se 135-letnici ustanovitve Slovenske odvetniške zbornice, kije
v vsem tem obdobju vedno bila avtonomna. V njenih vrstah so bili številni
eminentni pravniki, ki so dali neizbrisen strokovni prispevek in pečat svojemu obdobju. S tem so promovirali slovensko odvetništvo kot steber pravne
kulture in pravne zaščite. Ni institucije
v Sloveniji, ki bi imela daljšo tradicijo
na področju zaščite pravic in interesov
državljanov in tudi ne institucije, ki bi
imela bolj častno zgodovino.

Vendar to ni čas obujanja spominov in poležavanja v soncu stare slave.
Ekonomski procesi v svetu, velik
razvoj tehnologije, pojav globalizacije
in zlasti združevanje Evrope postavljajo evropskim in s tem tudi slovenskim
odvetnikom nove organizacijske, etične in strokovne zahteve. Te lahko, če
jim bomo pravočasno in pravilno dojeli in se jim aktivno ter ustvarjalno odzvali, spremenimo v svoje prednosti.
V Sloveniji vsak dan na veliko govorimo o "približevanju Evropi", kar
je zame napačna prispodoba ukinjanja
neke razdalje ali razlik. V bistvu gre za
vsebinske spremembe znotraj našega

prostora in nas samih, ki jih namesto
nas ne more opraviti nihče drug. Proces teh sprememb se je že začel tudi na
področju pravnih storitev, vse bolj se
ga bomo zavedali in občutili iz dneva v
dan, dokler ne bo postal nekaj povsem
normalnega. Poudarjam, pomembno
je, da smo lahko sami aktivni udeleženci tega procesa, torej bosta končni rezultat in naša bodočnost odvisna tudi
od nas samih.
Zmotno je mišljenje, da smo slovenski odvetniki pripravljeni na pot v
Evropu ter v svet že s tem, ko je skladno Direktivam EU in Makareškemu
sporazumu o vključitvi v WTO sprejet
novi slovenski odvetniški zakon. Ta tuje odvetnike razvršča v tri skupine. To
so (i) odvetniki, ki bodo pravne storitve
nudili pod slovenskim nazivom "odvetnik" in bodo vpisani v seznam tujih
odvetnikov, (ii) odvetniki, ki bodo delovali pri nas pod nazivom iz matične države in bodo vpisani v imenik tujih
odvetnikov, (iii) ter tuji odvetniki, ki
bodo pravne storitev nudili pod nazivom iz matične države in ne bodo vpisani v imenik odvetnikov, ampak bodo
storitve nudili na podlagi potrdila o
priglasitvi, ki ga bo izdala naša zbornica. Skratka, tuja konkurenca bo postala del našega vsakdana in napačno bi
ravnali, če bi jo užaljeno zavračali.Z
njo se je potrebno aktivno spoprijeti na
organizacijskem in strokovnem področju in edino kar lahko od države zahtevamo je zagotovitev "enakega parketa
za vse plesalce", torej enakih pogojev
in možnosti.
To poudarjam zato, ker se izza zahtev WTO in GATS (General Agreement
for Trade in Services) kot so "nacionalni tretma", "transparentnost", "liberalizaciji pravnih storitev" običajno
skriva težnja obvladovanja tržišča velikih ameriških ter angleških pravnih
firm. Tukaj je v igri tudi dvoličnost.
Čeprav se v ZDA ni mogoče predstavljati, da bi tam evropska firma tolmačila ameriško pravo in mora ameriški
odvetnik, ki želi delovati v drugi federalni državi, opraviti izjemno strogi državni izpit, želijo ti isti Američani
opravljati pravne storitve kjerkoli brez
posebnih pogojev in to celo s področja
lokalnega prava. Zanimajo jih predvsem pravno delo vezano na donosne
posle svetovanja, sklepanje pogodb in
sodelovanje pri investicijskih poslih.
Zato Slovenija ne sme postati Rusija
kjer v Moskvi ne moreš najti domače
odvetniške pisarne, ampak samo tuje.
Tretirati odvetništvo kot "business" je
v evropskih razmerah na kratki rok

slabo za stranke, ter na daljši rok pogubno za poklic sam. Zato ima prav
CCBE (Conseil des Barreaux de Iz
Union Europeene), ki se upira nagli in
nepremišljeni globalizaciji
pravnih
storitev. Ta mora potekati skladno s
specifičnosti našega poklica, ker bi se
drugače ogrozili njegovi temeljni postulati, neodvisnost in etičnost. Zato se
morajo tudi v teh procesih glede odvetniškega dela obdržati glavna načela
kot so etika, čast in avtonomnost poklica, disciplinski nadzor nad tujimi
odvetniki in kontrola njihove strokovnosti,spoštovanje vseh pravil in zahtev
države gostiteljice.
Na nujne spremembe se lahko pripravimo predvsem tako, da izboljšamo
kvaliteto svojega dela. Prevzemimo od
Američanov kot zelo pozitivno njihovo
trajnost pravnega izobraževanja. Samo, če bomo najboljši bomo obdržali
stranke in držali tujo konkurenco na
sprejemljivi razdalji. Slovenski odvetniki se pomena stalnega izobraževanja zavedamo in množična udeležba na
naši Odvetniški šoli je lep pokazatelj,
da smo željni znanja. Podpiramo prizadevanja CCBE, da se sprejme skupni
izobraževalni
program
evropskih
odvetnikov. Ko bo sprejet, bomo morali vsako leto obvezno posvetiti določeno število ur takšnemu izobraževanju.
Kolegi, ki bi želeli stopiti v naše vrste,
bodo morali opraviti kar 200 ur izobraževanja z zaključnim izpitom. Pri
tem podan velik poudarek etičnemu prvinam in praktičnemu delu odvetniškega poklica.
Že dolgo je jasno, da se uspešnost
in prodornost odvetnikovega dela ter
njegova tržna pozicija vežeta na delovanje, ki je ob prisotnosti bazičnega
znanja nadgrajeno s specialnim znanjem. Čas, ko je lahko odvetnik vse vedel in opravljal svoje delo na vseh
pravnih področjih, je zaradi silovitega
tehnološkega in ekonomskega razvoja
že zdavnaj minil. Vendar je dobra
stran tega širšega procesa, da se vse
bolj harmonizira tudi pravo, zlasti na
ravni Evrope. Kdo bi si kdaj mislil, da
bomo dočakali tudi Evropski civilni zakonik (European Civil Code) katerega
konture so že zaznavne?
Ker gre pri odvetništvu za visoko
strokovno delo, kjer se prodaja znanje
in je materialni strošek povsem zanemarljiv, lahko del slovenskih odvetnikov razmišlja tudi o permanentnem
"izvozu pravnih storitev". Tudi pri nas
vse bolj uveljavlja pri opravljanju
pravnih storitev delitev dela v okviru
konkretne naloge ali projekta, kjer

vsak odvetnik - lahko iz povsem ?-azličnih krajev - opravi samo del takšne naloge, odvisno predvsem od specialističnega znanja, ki ga lahko vloži osebno
v izvedbo naloge. Tukaj gre že za obstoj t. i. "virtualnih odvetniških pisarn", kjer odvetniki med seboj in s
strankami komunicirajo preko elektronske pošte in so dejanski sestanki
ter konzultacije s stranko le dopolnitev
takšnega delovanja ...
V naše delo vse bolj prodira moderna tehnologija, ki jo kaže dodobra
izkoristiti. Elektronska komunikacija,
dostop do številnih baz podatkov, so
komunikacijske prednosti, ki v realnosti izničijo pomen razdalj. Odvetniki in sodišča bodo po elektronski poti
vse bolj povezani in po primer nam ni
potrebno stopiti daleč. Sosedje - avstrijski odvetniki lahko vlagajo tožbe
do določene vrednosti elektronsko, da
o dostopu do registra gospodarskih
družb ter zemljiške knjige sploh ne
govorimo. Obseg elektronskega trgovanja je zelo pomemben, zato EU preko direktive zahteva od svojih članic,
da pravno zagotovijo sklepanje pogodb v elektronski obliki, ki morajo
imeti vso popolno pravno veljavo.
Nastaja nova pravna veja elektronskega prava, ki mu uspešno sledi tudi
Slovenija s svojo zakonodajo in pravno teorijo. Na področju uporabe novih tehnologij v odvetništvu je posebej aktivna CCBE, zato bodo nekatere bodoče rešitve skupne vsem evropskim odvetnikom.
Razmišlja se o uvedbi digitalnega
podpisovanja odvetnikov v vsakdanjem
poslovanju, kar bi povečalo zaupanje
strank, ki vse pravne nasvete in korespondenco z odvetnikom vodijo "on line".
Realnost postaja tudi uvedba moderne večnamenske plastične identifikacijske odvetniške kartice, ki bo uporabna na nacionalni ravni in v vseh državah članicah EU. Vsebovala bo vse
potrebne informacije o njenem nosilcu,ki jih bo nacionalna odvetniška organizacija uradno posredovala CCBE.
Se večji pomen za delo odvetnika
bo imela Evropska odvetniška podatkovna baza, ki je že v nastajanju s finančno pomočjo Evropske komisije
(European Commission). CCBE bo
pripravila poseben portal na internetu,
ki bo vsakomur omogočil najti odvetnika v 28 evropskih državah, med katerimi bo tudi Slovenija. Podatki, ki bodo v
več jezikih, bodo glede posameznega
odvetnika nudili informacijo o področjih njegovega strokovnega delovanja,

znanju jezikov in podobno. Vse to bi se
naj zgodilo že v tem letu. Mi se tega
lahko samo veselimo, pri čemer poudarjam, da se v evropskih razmerah
uresničitev projekta povezuje z namenom izboljšanja dostopa državljanov
do sodišč in pravne varnosti. S tem bodo odvetniki imeli tudi možnost na
enak način informirati stranke o sebi
kot ponudniku pravnih storitev, kar je z
etičnega stališča in v povezavi z reklamiranjem nekaj povsem drugega kot so
razne spletne / internetne / strani odvetnikov, ki jih moramo obravnavati ob
prisotnosti samohvale kot vabljenje
strank in s tem kot nedopustno reklamiranje ...
Kakšna bosta torej odvetnik 3. tisočletja in njegov poklic? Bo odvetništvo
samo posel, kot je to v ZDA in Angliji,
ali bo kaj boljšega in vrednejšega?
Vplivov globalizacije in komercializacije zagotovo ne bomo mogli v celoti eliminirati in s tem bo potrebno živeti. To bo moralo imeti tudi vpliv na
korekcijo odvetniških pravil glede dopustnosti odvetnika, da se predstavi
javnosti, vendar brez reklamiranja.
Postaviti moramo manj toga pravila o
obnašanju in pojavljanju odvetnika v
javnosti. Odvetnik mora imeti pravico
do takšnega nastopanja v javnosti, ki
ni vezano na komercialne učinke, nemalokrat tudi z vidika zaščite interesa
stranke ali načela "audiatur et altera
pars". Korekcije odvetniške etike zagotovo bodo, vendar se o tem na evropski ravni, znotraj CCBE, razmišlja
previdno, z visokim strokovnim pristopom in samo v obsegu nujnosti sprememb.
V svojem bistvu bo evropsko odvetniško ostalo poklic v katerem ni prostora za brezobzirno
pridobivanje
strank in za zaslužkarstvo. Odvetništvo
ne more postati trgovina, saj se tukaj
ne prodajajo banane in kupujejo pravne storitve. Evropski kulturi in pravnemu mišljenju je čisti komercializem v
odvetništvu nekaj tujega, kar že samo
po sebi preprečuje, da bi se v njem lahko obdržale kali tega plevela. Na vse to
kaže tudi Resolucija EU parlamenta o
višinah honorarjev za svobodne poklice. V njej je glede odvetnikov zapisano,
da so dolžni spoštovati evropsko kulturno in civilizacijsko tradicijo. Zato
morajo pri svojem delu upoštevati ne
samo interese svojega poklica, temveč
tudi javni interes. Parlament EU ocenjuje, da mora biti delo odvetnikov zato visoko moralno ter etično, strokovno
in je lahko plačano samo po obveznih
tarifah ..."

Š Denarna odškodnina
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nepremoženjsko škodo
Pregled sodne prakse
mag. Bojan Kukec

Knjiga je izšla pri GV - Založba d.o.o., gradivo zanjo je prispevalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, zbrali in uredili pa so ga mag. Dunja
Jadek - Pensa, Božena Novak, Mojca Smrekar-Tomelj in Zvone Strajnar. Obsežno gradivo (objavljeno na kar 788 straneh) je vsebinsko razdeljeno na sedem poglavij, v katerih so predstavljena razmerja med odškodninami za nepremoženjsko škodo, oblikovana v odškodninskih primerih, ki
jih je civilni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije obravnaval od leta 1991 do vključno prvega polletja leta 2000. Knjiga tako pomeni nadaljevanje pregleda sodne prakse z vključitvijo primerov, ki so bili že objavljeni v priročniku iz leta 1995.

ričujoči pregled sodne prakse

P

vsebuje podatke o kar 695 odškodninskih primerih, katere je
obravnaval civilni oddelek Vrhovnega
sodišča RS v navedenih letih. Razumljivo je, da pregled ne zajema vseh na
VS RS obravnavanih odškodninskih
pravd, v katerih je bila predmet spora
tudi nepremoženjska škoda; iz pregleda nujno izpadejo zadeve, v katerih so
bile odločbe nižjih sodišč razveljavljene, kakor tudi druge zadeve, ki niso bile obravnavane zaradi najrazličnejših
razlogov (poravnave, zavržen zahtevek, že po temelju zavrnjen zahtevek,
itd.).
Pred nami je priročnik, po katerem
bomo gotovo (vsakodnevno) segali vsi
tisti odvetniki (pa tudi sodniki, tožilci,
pravobranilci, študentje prava, zavarovalni agentje, itd.), ki se ukvarjamo z
določanjem in ocenjevanjem višine odškodnine za nepremoženjsko škodo, pa
tudi vsi zainteresirani državljani, kadar
se bodo srečali s tovrstno problematiko
ob različnih (večinoma nesrečnih) življenjskih dogodkih. Tisti, ki se poklicno srečujemo s težavno nalogo, kako
v denarju ovrednotiti psihično in fizično trpljenje oškodovanca, se zavedamo, da je pri odgovoru glavni namen,
doseči določeno oškodovančevo zadoščenje. Da bi bilo to zadoščenje "pravično", mora biti sorazmerno oškodovančevemu prikrajšanju, hkrati pa mora biti prisojeni znesek vpet v širše
družbene okvire, ki se na področju odškodninskega prava izražajo zlasti skozi medsebojna razmerja med manjšimi.
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večjimi in katastrofalnimi škodami ter
odškodninami zanje.
Izhajajoč iz pravne ureditve področja odškodnin za nepremoženjsko škodo po zakonu o obligacijskih razmerjih
(ZOR), po kateri je končna odmera denarne odškodnine, kot celote, pogojena
s predhodno določitvijo odškodnin za
vsako izmed posameznih pravno priznanih oblik škode (fizične bolečine in
nevšečnosti v zvezi z zdravljenjem,
strah, skaženost, zmanjšanje splošnih
življenjskih aktivnosti - trajne posledice), so odškodninski primeri razvrščeni po tako imenovanem sistemu "poškodbenih skupin"; torej glede na vrsto glavne oz. bistvene poškodbe. V
SRS je navedeni sistem VS RS vpelja-

lo kot način zbirnega prikaza konkretno prisojenih odškodnin že v letu
1985. Po tem sistemu so vsi obravnavani primeri v priročniku razvrščeni po
naslednjih poškodbenih skupinah, pri
čemer je dodana še poškodbena skupina "poškodba kože":
• poškodbe glave in možganov,
• poškodbe vida,
• poškodbe sluha,
• poškodbe zob in čeljusti,
• poškodbe rok in ramenskega obroča,
• poškodbe hrbtenice in reber,
• poškodbe prsne in trebušne votline,
• poškodbe okolčja in stegnenice,
• poškodbe kolena in goleni,
• poškodbe skočnega sklepa in stopala,
• poškodbe kože,
• izguba okončin in drugih organov,
• posebno težka invalidnost bližnjega,
• smrt bližnjega,
• okrnitev svobode in
• poseg v druge pravice osebnosti.
Za samo razvrstitev primerov glede
na težo poškodbe je bil uporabljen, tudi v primerjalnem pravu uveljavljeni,
Fischerjev sistem razvrščanja telesnih
poškodb od najlažjih do najtežjih oblik
(I. do VI., stran 15-18).
Na koncu priročnika pa so primeri
razvrščeni še v treh pomožnih seznamih:
• glede na višino prisojene odškodnine,
• glede na težo poškodbe in
• glede na starost oškodovancev.
Za lažjo uporabnost priročnika so
podana tudi pojasnila v zvezi z objavljenimi podatki (II. poglavje) ter seznam drugih okrajšav (III. poglavje).
Če za primer pogledamo najvišjo
dosojeno odškodnino v zadnjih desetih letih na Slovenskem (453 povprečnih netto plač na zaposlenega v RS
ob izdaji sodbe sodišča prve stopnje),
vidimo, da bi danes ta znesek znašal
59,039.490,00 SIT, če upoštevamo, da
je v mesecu aprilu letos povprečna netto izplačana plača znašala 130.330,00
SIT, brutto pa 206.687,00 SIT.
In nadalje. Ko je šlo (npr.) za poškodbe hrbtenice in reber (tetraplegija), je sistem prikaza sledeč: najprej je
označena skupina (VI. - poškodbe hrbtenice in reber); nato datum škodnega
dogodka - DATDG; sledi datum izdaje
sodbe sodišča prve stopnje - DATSOD; potem razvrstitev po Fischerju FISCHER; potem število, ki pove koliko povprečnih neto plač na zaposlenega v RS je v mesecu izdaje sodbe sodi-

šča prve stopnje vsebovanih v skupnem znesku prisojene odškodnine ODŠKODN in na koncu skupina, pri
čemer je dodan še tekst, ki opisuje na
kratko oškodovanca (npr. ženska stara
33 let), poškodbo in tako naprej po posameznih elementih odškodnine (kot
npr. stran 306). Sledi besedilo, kjer gre
za podatke iz sodb, ki so bili relevantni
za presojo odškodnine, kot so npr.: starost, spol, poklic oškodovanca, razčlenitev skupno prisojenega zneska glede
na priznane odškodnine za posamezne
oblike škode, to je za telesne bolečine,
za duševne bolečine in strah. Te škode
so nato na kratko opisane s posebnim
poudarkom na trajanju in intenziteti.
Na koncu sledi le še navedba opravilne številke obravnavanega primera
in podatki o tem, katera stranka je vložila revizijo (kot izredno pravno sredstvo na VS RS) in kakšna je bila odločitev o njej.
Prisojena denarna odškodnina za
nepremoženjsko škodo ne bo odpravila
prizadetosti v oškodovančevi osebni
sferi. "Pravična denarna odškodnina" za oškodovanca zato ni reparacija, pač pa pomeni zanj določeno
zadoščenje, ki naj omili njegove teža-

ve, to je škodo. Odmera odškodnine za
nepremoženjsko škodo pomeni uporabo pravnega standarda "pravične
odškodnine" (I. odst. 200. čl. ZOR)
in torej uporabo materialnega prava.
Drugačna opredelitev niti ne bi bila
združljiva z naravo in namenom denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo v našem pravnem sistemu.Takšna
pravna narava pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo je pomembna zaradi več razlogov. Med drugim tudi zato, ker nam pomaga odkriti
vsebino dela tistega, ki odloča o
njej.Tehtanje, kolikšen znesek ustreza
pravični denarni odškodnini v konkretnem primeru, pomeni opredelitev vsebine pravnega standarda. Zato pravimo, da tisti, ki o tem odloča, kreira pravo za konkretni primer. Tako je omogočena kar največja individualizacija
prava, saj konkretna vsebina pravnega
standarda ni vsebovana v pravni normi,
temveč se oblikuje sproti v vsakem
obravnavanem primeru. Vendar pa individualizacija pri odmeri pravične denarne odškodnine ne sme voditi k arbitrarnosti. Skozi vsebino pravnega
standarda se mora zrcaliti vrednotenje,
ki se je izoblikovalo v določenem času

Brzek, Antonm

Seksologija za pravnike
Karlova univerza v Pragi, zal. Karolinum 1999, s. 70.
odilni strokovnjak Zavoda za
seksologijo 1. LF UK v Pragi
Antonm Brzek nam na nekaj
straneh namenjenih široki pravni javnosti podaja zaokrožen pregled
osnovnih informacij s področja seksologije. Avtor razčlenjuje delo na
deset poglavij z naslovi: Pojem seksologije, Determinante človekovega
seksualnega vedenja, Motnje telesnega spolnega razvoja, Seksualne deviacije, Transseksualizem, Homoseksualnost, Motnje seksualne funkcije,
Spolno prenosne bolezni, Infekcije
HIV / AIDS, Motnje moške plodnosti
in Mednarodna klasifikacija bolezni.
Sestavni del tega dela je tudi seznam
literature priporočene za nadaljnji
študij.
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Pomen in smisel za pravnike recenzirane publikacije je predvsem v
tem, da avtor ne pozablja kroga bralcev, katerim je publikacija namenjena in da se pravzaprav skozi celotno

delo kot rdeča nit vleče sodnomedicinski seksološki pogled na posamezne probleme.
Tako n.pr. v poglavju o seksualnih deviacijah na pozablja niti na seksualno delinkventnost oseb, ki niso
deviantne. Pripominja, da seksualne
delikte pogosto zakrivijo tudi takšne
osebe, ki niso nosilke nikakršnih deviacij, s tem daje pri nekaterih seksualnih deliktih, kot sta n.pr. incest ali
posilstvo, storilec največkrat oseba,
ki šteje za seksualno normalno in ne
za deviantno.
Nasprotno pa na drugi strani oseba, ki šteje kot nosilec določene deviacije, zagreši seksualni delikt določenega tipa, ki je s to deviacijo v neposredni zvezi, le izjemoma ali pa sploh
ne.
Avtor v poglavju o motnjah seksualne funkcije opaža tudi pravni
pomen disfunkcij, frigidnosti in hiperseksualnosti. Priporoča, da naj so-

in prostoru na podlagi elementov, ki
zaznamujejo družbeno stvarnost in so
večinoma razumski, delno pa se izmikajo razumski opredelitvi.
Zato višina odškodnine za nepremoženjsko škodo ni odvisna zgolj od
življenjskega standarda v določeni državi. To dokazuje naslednja analiza
višine odškodnin za 15 tipičnih poškodb v 13 evropskih državah (izhodišče je indeks 100): Švica 270, Belgija 149, Luxemburg 142, Irska 126,
Francija 117, Nemčija 111, Velika Britanija 89, Nizozemska 71, Italija 69,
Španija 68, Danska 30, Portugalska 29,
Grčija 29.
Enako velja za primerjavo med
odškodninami za tri poškodbe (hrbtenice, ki je povzročila mrtvoudnost vseh
štirih okončin - tetraplegijo; poškodbe
noge, ki je privedla do amputacije uda
pod kolenom; poškodbe očesa, ki je
povzročila slepoto enega očesa, brez
skaženosti) v 21 državah Evrope. Primerjava kaže, da so bile najvišje odškodnine prisojene na Irskem, Slovenija pa je na drugem mestu, pred
Švico, Avstrijo, Nemčijo, Francijo,
Veliko Britanijo, Švedsko, Portugalsko, Grčijo ...
dišče tam, kjer se kot vzrok za ločitev
navaja seksualno nesoglasje, temelječe na disfunkciji enega od partnerjev,
ali neusklajenost spolnih potreb, vedno vpraša: ali je in kdo je nosilec
disfunkcije ali abnormalnosti v intenzivnosti spolne motivacije; hkrati pa
avtor tudi razlaga pomen te ugotovitve. Ne pozablja tudi na pomen hiperseksualnosti kot vzroka za zagrešitev
kaznivega dejanja in na možnost nastanka seksualne disfunkcije kot posledice nesreče pri delu.
V poglavju o homoseksualnosti
razlaga ta fenomen in izraža mnenje,
da izbris homoseksualnosti s seznama bolezni ni bil motiviran medicinsko, temveč da je to bila predvsem
seksualno-politična težnja, ki naj bi
prispevala k eliminaciji neutemeljene
družbene in pravne diskriminacije
homoseksualnih oseb z namigom na
njihovo „tudi normalnost".
S tem ima torej bralec možnost,
da si iz dela MUDr. Brzka pridobi zaokrožen sukus informacij, nujno potrebnih za orientacijo v dani problematiki, kakor tudi morebitna izhodišča za nadaljnji strokovni študij.

JUDr. Miroslav Mitlohner,
Iz Bulletin Advokacie prevedel B. K
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Upoštevaje ohlapnost in abstraktnost v zakonu predvidenih izhodišč in
meril za odmero denarne odškodnine
za nepremoženjsko škodo (200. čl.
ZOR), nudi v priročniku predstavljen pregled razmerij med odškodninami za nepremoženjsko škodo zgolj
koristno orientacijo odvetnikom, zavarovalnicam, sodnikom in vsem zgoraj že v uvodu naštetim (in predvsem kar je tudi namen tega prikaza - tudi
oškodovancem) za postavljanje ustreznih odškodninskih zahtevkov in seveda tudi za odločanje o njih.
Če na zaključku poizkusim odgovoriti na vprašanje, koliko znaša pravična odškodnina, lahko zgolj povzamem zaključek mag. Dunje Jadek Pensa v uvodu prikazane knjige:
"Končno, vendar ne nazadnje, je
treba poudariti, da zbrani podatki iz
konkretnih odločb nikakor niso tabele,
ki bi jih bilo mogoče neposredno uporabiti v konkretnem primeru. Takšno
sklepanje bi bilo v nasprotju s pojmom
pravnega standarda pravične denarne
odškodnine. Ne gre pozabiti, da je bistvo pravnega standarda v tem, da se
oblikuje sproti v vsakem konkretnem
primeru. Le tako se lahko izrazijo vse
posebnosti obravnavanega primera.
To je pri odločanju o nepremoženjski
škodi in odškodnini zanjo, ko se vrednoti prikrajšanje človeka v njegovi
osebni sferi, še posebej izrazito in zato
še toliko bolj pomembno. Takšna nepravilna uporaba objavljenih podatkov
iz sodb sodišč bi onemogočila individualizacijo, s tem pa bi publikacija dosegla ravno nasproten učinek, kot ga
želi".

Nedvomno prikazano knjižno
delo predstavlja pomembno obogatitev na področju odškodninskega prava v Sloveniji, ker poleg pristopa kontinentalno pravnega kroga posredno ponuja tudi
pristop anglosaksonskega pravnega kroga (common law). Zato
ne bo smela manjkati na knjižni
polici vsakega odvetnika, ki se
ukvarja s civilnim (pa tudi kazenskim - adhezijski postopek - glede premoženjsko pravnih zahtevkov) - odškodninskim pravom.
Vendar pa ima delo le eno (za
marsikoga, ne tako nepomembno) "napako": knjiga je izdana v
priročniški obliki, njena cena pa
nikakor ni "priročniška", saj znaša kar 21.500,00 SIT.

Odvetništvo
včeraj in danes
Izbrana besedila iz zgodovine in sodobnosti češkega odvetništva
mag. Bojan Kukec

Pred letom je pri založbi POLS Aleša Čeneka iz Plzna izšla publikacija
"Odvetništvo včeraj in danes", ki jo je napisal Ph. Dr. JUDr. Stanislav
Balik mL, podpredsednik Češke odvetniške zbornice in visokošolski
pedagog.

njiga obsega 256
strani, na katerih
je ponujen izbor
najrazličnejših pravnih
virov, začenši od najstarejše zgodovinske listine
Konrada III. iz leta
1144, ki že omenja pojem " advocatus", prek
velikega števila odvetniških redov XIX. in XX.
stoletja, pa vse do sodobnih zakonov o odvetništvu in direktive št.
58/V/EU
z
dne
16.2.1998 (bolj znane po
skrajšanem nazivu: "Establishment directive" oz. direktiva o ustanavljanju
odvetniških pisarn v tuji državi.
V predgovoru avtor knjige Stanislav
Balik ml. poudarja, daje na Pravni fakulteti zahodnočeške univerze v Plznu že
peto leto uveden izbirni predmet z naslovom " Preteklost, sedanjost in perspektive odvetništva. Leta 1998 je za ta
predmet izdal prva skripta, istega leta je
bilo predavanje o zgodovini odvetništva
v organizaciji Češke odvetniške zbornice
uvrščeno v redni program začetnega šolanja odvetniških koncipientov, leto zatem pa je na katedri za zgodovino države
in prava iste pravne fakultete Daniel Baloun zagovarjal prvo diplomsko nalogo
na temo, v kateri je obravnaval zgodovino odvetništva.
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Avtor duhovito obrazloži svoj motiv
za naslovno knjigo s tem, daje moral študentom ponuditi nekaj novega, da si ne
bi na njegovih predavanjih v zastarela
skripta vpisovali znamenite marginalne
opombe "Jetzt kommt ein Witz ..."
Tipološko stališče, ki je bilo izbrano
pri objavi predpisov o odvetništvu iz let
1868 do 1994, se je piscu zdelo manj
ustrezno od kronološkega. Zato je prikazal posamezne etape razvoja odvetništva

in poizkusil izbrati zanje značilna besedila
(tako iz pravnih kakor
tudi iz ostalih virov), ki
prikazujejo odvetništvo
v določenem obdobju.
Bralci bodo gotovo
cenili dejstvo, da je avtor publikacijo popestril
tudi z vrsto dokumentov, ki omogočajo pogled na odvetništvo z
zornega kota razvoja tega poklica v različnih
političnih situacijah ali
iz zornega kota odvetnikov samih. Tako je npr. zelo zanimiv
izvleček iz leta 1941 izdane knjige Jaroslava Mellana "Kazenski postopek v
praksi", v kateri avtor razmišlja o odvetniškem poklicu takole:
"Kakšne so neprijetne strani našega
poklica? Tukaj moramo v prvi vrsti - v
nasprotju s tradicijo - akceptirati legendo o samostojnosti odvetniškega stanu.
Uradnik - pravnik ima na začetku svoje
kariere nad seboj vrsto gospodov. Toda
njihovo število je zaključeno in izračunIjivo. Z leti se število nadrejene gospode
zmanjšuje, saj uradnik napreduje in z
vsakim korakom se manjša število teh, ki
mu zapovedujejo, "cum licentia superiorum". Na jesen svojega življenja je skoraj samostojen.
Pri odvetniku gre to v obratni smeri:
čim starejši je, čim bolj znan, čim več dela ima - manj je samostojen. Vsaka stranka je njegov gospodar. S podeljenim
mandatom si kupi njegov čas, njegove
nedelje, praznike, počitnice in njegov telefon. Nad seboj imamo toliko gospodarjev, kolikor je strank. Za odvetništvo porabimo ves razpoložljivi čas.... Na naših
plečih nosimo gromozansko odgovornost. Moralno in materialno."
V citiranih pravnih (zgodovinskih)

virih ne manjka niti provizorični advokatski red iz leta 1849 ter znameniti
advokatski red Avstroogrske iz leta
1868, katerega štejemo tudi na Slovenskem za začetek samostojnega in neodvisnega odvetništva (po dr. Čeferinu). V
knjigi ne manjka niti izvirno besedilo
veljavnega "Eticky kodex ČAK( 1996).
So viri, ki jih avtor ni upošteval (npr.
odvetniške tarife 1996, odlok št.
235/1997 o nagrajevanju odvetnikov in
nadomestilih odvetnikom za nudenje
pravnih storitev, Zakon št. 85/1996 o
odvetništvu, Odvetniški kazenski red v
besedilu odloka št. 246/1999, Uradni
list). Razlog je v preprostem dejstvu, da
se ( š e zlasti) odvetniška tarifa relativno
pogosto novelira, poleg tega pa so ti
predpisi pozitivnopravni in lahko dostopni, kot avtor poudari na koncu knjige
(stran 254).
Prikazana knjiga pa ni zgolj zgodovinsko gradivo. Ima neposredno vez tudi s sodobno problematiko, namreč z reklamo v odvetništvu, s katero se srečamo
v dokumentu, imenovanem "Kaznovani
bahač"("Potrestany chlubič", stran 52),
objavljenem v Pravniku leta 1870. Spet
drugje lahko "čisto do zadnjih gumbnic"
izvemo, kako je bilo videti odvetniško
uradno oblačilo ali talar (ukaz ministerija za pravo z dne 17.6.1904).
Naj za zaključek povzamem avtorja. Od te knjige - ki je hkrati učni
pripomoček pri poučevanju izbirnega
predmeta na PF ZCU v Plznu, študentom, diplomantom ter (morebitnim)
doktorandom in drugim, ki jih zanima
zgodovina odvetništva, pa tudi izvrsten vir pri njihovem iskanju in izbiri
pravnih virov za obdelavo tem, ki so
si jih izbrali - je moč pričakovati pomoč pri zapolnjevanju "belih lis" v
zgodovini odvetništva. Obenem pa
avtor še duhovito pripomni, da pričakuje tudi, da bo ob branju marsikaterega manj poznanega primera zlasti
pri poznavalcih današnjih razmer v
odvetništvu priklical vzdih: " Nihil
novum sub sole"...
Ta zanimiva knjiga nedvomno ne
bi smela manjkati, v knjižnicah odvetnikov ( pa ne samo čeških), še posebej pa njihovih koncipientov in vseh
ljubiteljev pravne zgodovine.
Gre za pomembno avtorsko in založniško pobudo, ki jo kazijo samo
"nepolovljeni" korektorski spodrsljaji
in ne preveč posrečene platnice, kot je
to zapisala JUDr. Kveta Slavikova v
recenziji, objavljeni v Bulletin Advokacie, št. 10/2000.

Hlapci Jerneji, odvetnica
in Pivovarna
• žaloigra •
1. prizor:
Odvetniška pisarna, pet delavcev Pivovarne (pospeševalcev prodaje na terenu) in
odvetnica.
Delavci: obupano razlagajo odvetnici
zahteve svojega delodajalca: da se morajo
takoj registrirati kot samostojni podjetniki
in skleniti delovršno pogodbo za svojo dosedanjo dejavnost na terenu, da jim s to pogodbo delodajalec diktira cene in celo njihove osebne stroške, da jim bo s podpisom pogodbe prenehalo delovno razmerje ... (med
njimi je delavec, ki se je poškodoval na delu
in se boji urejanja statusa invalida, starejši
delavec nad 55 let, mati z enoletnima dvojčicama ...).
Odvetnica: (naivno) delavce opremi z
orožjem - pravnimi predpisi, ki ščitijo njihove pravice - razloži jim, da takega načina
prenehanja delovnih razmerij zakon ne pozna, da bi moral delodajalec ukiniti njihova
delovna mesta, izbrisati to dejavnost iz sodnega registra, sicer ne more sklepati predlaganih pogodb za dejavnost, ki je njegova
redna in za katero je zakonita obveznost
sklepanja delovnih razmerij; da bi jih nadalje moral določiti za presežke po predpisanem postopku, jim izplačati odpravnine in
šele za tem bi na podlagi svobodne volje
strank lahko le-te sklenile predlagane delovršne pogodbe.
Delavci: (potolaženi) podpišejo pooblastilo odvetnici za zastopanje v postopku
pred delodajalcem in v upanju na pravico in
postavo boljše volje zapustijo odvetniško
pisarno.
Odvetnica: piše pisma, zahtevke ...

2. prizor
Pivovarna: prihajajo pisma, zahtevki
odvetnice na upravo, na komercialo, na sindikat, predsedniku nadzornega sveta osebno
...; nihče ne napiše niti najkrajšega odgovora; poslovna kultura in pravna stroka visita
na klinu.
U p r a v a (nekateri vodilni): se pogovarja z delavci mimo odvetnice in grozi z razporeditvami na oddaljena delovna mesta
oziroma v skladišča na prekladanje zabojev.
(skozi okno je videti koruzo in prvo
puško v njej).

3. prizor
Pivovarna: končno sprejem odvetnice,
prisotni vodilni iz komerciale in pravne
službe, o sindikatu ne duha ne sluha.

Odvetnica: opozori na pravice delavcev po zakonu: Kaj je to postava in pravica?
Druga stran: Ne beseduj o pravici in
postavi - kaj je pravica in postava, kaj so te
reči hlapcu in kaj ga brigajo! - Zdaj se govori o tej stvari. Kam nameriš svoje stare
noge?
(razgovor je sicer vljuden, vendar grožnje le visijo v zraku in pravna stroka še vedno na klinu; delavci so manj vredni kot
službeni avtomobili, kajti ti zadnji so celo
kasko zavarovani, za prve pa strošek zavarovanja ni predviden)

4. prizor:
Ponovi se prizor s pisarjenjem odvetnice, sestanki delodajalca z delavci mimo nje
in z grožnjami s prerazporeditvijo ..., pisnega odgovora odvetnici še vedno nobenega, v
koruzi še ena puška.

5. prizor
Spet odvetniška pisarna; odvetnica
prejme debelo pismo iz Pivovarne, v katerem so sklepi o razporeditvah njenih varovancev na oddaljena delovna mesta ali v
skladišča za znatno nižjo plačo, v koruzi
t r e t j a puška, tokrat starejšega delavca, kateremu delodajalec že po zakonu ne bi smel
znižati plače, še manj ga določiti za kadrovski presežek...
Odvetnica: kljub vsemu pripravi in odpošlje tri pritožbe zoper sklepe o razporeditvi.

6. prizor
Pritisk delodajalca na delavce se stopnjuje. (vse puške v koruzi!!!).

7. prizor
Odvetniška pisarna, večer, odvetnica
spet piše, tokrat brez pooblastil svojih
Jernejev, zase piše to žaloigro in ostal ji je
grenak priokus, pa ne po laškem pivu, tega
že zaradi spominov ne bo več okušala; grenak priokus po Pivovarni in njenih vodilnih
delavcih.

Sklepni prizor:
Borza: vrednost delnic Pivovarne d. d.
zaradi brezupnega iskanja pravic sodobnih
hlapcev Jernejev ni zrasla.

Odvetnica Ana Jug

Ombudsmanov
aberratio ictus
1. Če vas kdajkoli aretirajo v
ZDA, si zapomnite, da ni toliko pomembno, kaj rečete, ampak kako. Ko
vas policist aretira, vam mora na začetku povedati, da imate pravico molčati, če ni prisoten odvetnik. Zakaj
potem toliko osumljencev na koncu
prizna zločin, ne da bi kdajkoli videla odvetnika? Zato, ker policija in sodišča uporabljajo togo interpretacijo
jezika in na ta način ignorirajo očitne zahteve, pravi Janet Ainsworth,
lingvistka in pravnica z Univerze v
Seattlu ... Osumljenec tako reče: "Bolje je, da si dobim odvetnika, kajne?".
Ali: "Če bom osumljen umora, hočem govoriti s svojim odvetnikom".
Ali: "Vizitka mojega odvetnika je v
denarnici, mi lahko vrnete denarnico?". Policisti pogosto preslišijo takšne izjave in silijo osumljence k priznanju. preden imajo možnost dobiti
pravni nasvet. Sodišča običajno podprejo policijo v teh prizadevanjih.
Ameriško vrhovno sodišče je tudi razsodilo, da je treba spoštovati le neposredno zahtevo "Hočem svojega
odvetnika!"
New Scentist, London (Delo, Sobotna priloga 3. 3. 2001)
2. Državni zbor je včeraj po polemičnih razpravah potrdil novelo Zakona o odvetništvu, s katerim so določeni pogoji za delo odvetnikov iz
EU pri nas, toda posredno zadevajo
tudi odnos med odvetniki in notarji
... Propadel je poizkus, da bi nekatere notarske storitve smeli opravljati
tudi odvetniki ... Sprejete novosti bodo začele veljati z datumom vstopa
Slovenije v EU, izjema je le določilo, da lahko naši odvetniki odpirajo
svoje podružnice v EU že sedaj.
Jože Poglajen, Dnevnik, 23. 3.
2001, v članku: "Notar zaslužil kar
3-krat več kot predsednik države"
3. Vseh 11 poslank Državnega
zbora in poslanec Jožef Školč so predlagali, naj se v Državnem zboru dosledneje uveljavi enakopravnost vseh
spolov. Ta bo dosežena tako, je v
obrazložitvi povedala prva dama na
seznamu podpisane dvanajsterice M.
Š., da se na začetku, recimo v prvih
členih zakonov, ki jih bo poslej sprejemal Državni zbor, zapiše obojespol-

no naslavljanje, torej odvetnice in
odvetniki, notarke in notarji ..., v preostalem delu besedil, pa naj ostane
moška oblika, kot je bilo v navadi
doslej.
Jože Poglajen, Dnevnik, 26. 3.
2001, stran 5.
4. Ne moreš biti proti desetim županom, čeprav ljubljansko županstvo
ne dela prav. Ima nesposobne pravnike in zapravlja denar za odvetnike,
ki neke stvari pišejo le zato, da dobijo denar. To nima nobenega smisla,
saj smo se pripravljeni pogovarjati.
Županja ima sedaj prakso, da vsak
sklep skupščine Holdinga pošlje na
sodišče. Ne bi smela nasedati takim
nasvetom odvetnikov ...
Marjan Vidmar v intervjuju za
Dnevnik, 7. 4. 2001, stran 23, z naslovom: "Ne vem, kdo bi me raje vrgel v Ljubljanico"
5. Tako je menil varuh človekovih pravic M.H., ki se je mudil na
obisku v Mariboru. A.B. je navedel
nekaj težav, povezanih s pravosodjem
... Ljudje so precej nezadovoljni tudi
z odvetniki, oz. s plačilom njihovih
storitev. "Po zakonu o odvetništvu je
odvetnik zavezan stranki izročiti obračun opravljenih storitev, tako da lahko stranka iz njega razbere, katere
storitve je zanjo opravil, in koliko je
za posamezno storitev zaračunal. Tukaj so težave, saj odvetniki takih računov ne izstavljajo prav radi".
Miha Rubin, Dnevnik 9. 4. 2001,
stran 4, v članku: "Maribor spada
med najbolj problematična območja"
6. Da dajati pravne nasvete ni naloga varuha človekovih pravic, čeprav
to počne, je povedal njegov namestnik
in se na podlagi svoje prakse v Veliki Britaniji zavzel za to, da bi odvetniki takrat, ko bi kar sami presodili,
kdaj njihova stranka ne more plačati
pravnega nasveta - račun izstavili državi ...
Kjer se prepirata dva, tretji
dobiček ima. Zlasti, če je odvetnik
ali notar.
Evgen Jurič, Humoristov dnevnik, "Pregovor z dodatkom", Dnevnik 28. 3.2001, stran 27.

Jože Poglajen, Dnevnik, 9. 4.
2001, stran 3 "Dnevnikov parlament"
7. Bo sodnica prijavila odvetnika
Ž. L. Odvetniški zbornici? ... Pred dobrima dvema tednoma se je namreč
skušal odkrižati tožilca A. B.; zahteval je tožilčevo izključitev, z nenavadno, skoraj komično obrazložitvijo, da
je bil tožilec kot davkoplačevalec s
tajnim policijskim odkupom mamila
oškodovan, ker je agent "zapravil proračunski denar" ... "S takšnimi zahtevami mečete slabo luč na vaš poklic,"
ga je takrat grajala predsednica sodnega senata ...
Tomaž Klipšteter, Dnevnik, 10.
4. 2001, stran 25, v članku: "Odvetnik zavlačuje proces"
8. Že ves čas, odkar so pri nas
uzakonili notarje, velja, da je njihov
zaslužek zanesljiv in da je precej višji od odvetniškega. To rivalstvo se
do danes ni nehalo, čeprav naj bi bilo dovolj prostora za oba poklica.
Očitno se odvetniki borijo, da bi v
slovenskem pravnem prostoru dobili
še kaj kruha ...
V. I. Dnevnik, 10. 4. 2001, stran
4 v članku: "Čemu zapleti in podražitve?"
9. D. S. je odvetniški kandidat in
ima ta poklic rad. "Moja mama je višja sodnica, oče ima odvetniško pisarno, torej imamo pravo v družini.
Starša sta mi nehote postavila standarde, ki sem se jih zavedal, ki sem
jim podzavestno hotel slediti ... Odvetniški poklic se mi na sploh zdi šarmanten, seveda po svoje. Čeprav je
to nekaj, v primerjavi z vsem, manjši svet. Bistvo je, da poznaš postopke in način njihove uporabe. To je
pravzaprav naše edino pravo orožje,
kar se mi zdi neverjeten izziv. Vsakič znova ... Poklic odvetnika ima pač
specifične zahteve in to ve vsak, ki
se odloči zanj. Saj tudi kirurg ne sprašuje, kakšnega človeka ima na mizi
in se odloča šele za tem ... Pri nas
nekaj odvetnikov sicer medijsko izstopa, toda dejansko vrednost ti dajo
strokovni krogi, ki jim pripadaš. Le
to v resnici nekaj šteje in le tako pridobiš stranke ...
Jaka Lucu, Ona, 10. 4. 2001,
stran 21 in 22, v rubriki Moški pogovori "Odgovornost je tudi nekaj
sladkega!"
10. OZS meni, da predvidena
sprememba ZTLR pomeni zapletanje
pravnih postopkov in predvsem njihovo dražitev ... Evropske norme niso
dovolj dober argument za uvajanje
novosti ... Ni razumnega razloga, da

bi najbolj preproste in vsakodnevne
pravne posle sklepali kot notarski zapis, saj bi to le oteževalo in dražilo
postopke, pravne varnosti pa s tem ne
bi povečevali ... Nesporno je, da nekdo, ki nekaj prodaja, s tem hkrati prenaša na kupca tudi lastninsko pravico.To pomeni (obvezna sklenitev notarskega zapisa - op. p.) vnovično fetišiziranje sicer preprostih pravnih
opravil.Tako je na včerajšnji novinarski konferenci poudarilo vodstvo
OZS, ko je predstavilo stališča do predvidenih sprememb ZTLR (stvarnopravni zakonik in ZOR).
Majda Vukelič, Delo, 10. 4.
2001, stran 12 v članku: "Prepisovanje lahko tudi škodi"
11. In če od države ni pričakovati, da bo znižala sodne takse, saj jih
je pred leti poskušala še občutno zvišati, pa bi morebiti bilo lepo, če bi
tudi odvetniki, že zaradi izražene skrbi za narodov blagor, znižali svoje tarife. Takoj lahko odgovorijo, da obisk
pri odvetniku ni obvezen, pri notarju
pa da je in da so notarji monopolisti,
za odvetnike pa veljajo pravila trga.
Pa kaj, ko vemo, da je včasih brez
odvetnika potem vse skupaj še dražje, kakor je z njim.
Majda Vukelič, Delo, 11. 4.
2001, stran 3 v kolumni: "Lepo je biti notar"
12. Zakaj ste prevzeli obrambo
Miloševiča? "Ni ga advokata na svetu, ki ne bi prevzel tega primera. To
je največji primer v zgodovini Jugoslavije in največji primer po Niirenberških procesih. To je izziv, jaz sem
na koncu kariere, braniti predsednika
države, pa tudi ni majhna stvar, in se
ne dogaja prav pogosto ... Saj še nisem toliko star, ampak dolgo sem že
v odvetništvu. 22 let sem bil star, ko
sem začel delati kot odvetnik, danes
imam pa 59 let. Verjemite, dovolj mi
je, poleg tega pa tudi nimam nikogar,
kateremu bi lahko predal pisarno."
Toma Fila, Miloševičev advokat,
Dnevnik, 14. 4. 2001, stran 28: "V
nobeno vojno ne verjamem"
13. Zaradi zaveze o varovanju
tajnosti so zagovorniki opozorili na
kršitev pravic obrambe ... Medtem ko
je S. postregel z novimi obremenilnimi dokumenti, so zagovorniki obdolženih opozorili na možnost resne kršitve postopka, saj jih predsednica senata ni želela odvezati varovanja uradne tajnosti, ki velja za prepise telefonskih prisluhov.
Suzana Rankov, Dnevnik, 20. 4.

Če vas žena pošlje k vragu,
pojdite naravnost k odvetniku.
Evgen Jurič, humoristov dnevnik, Dnevnik, 13. 4. 2001, stran 29
2001 stran 19, v članku: "To so kravatarski posli"
14. Po dveh mesecih so na mega procesu začeli poslušati prisluhe,
ki so očitno ključni dokazi ... Ker sta
odvetnika zahtevala, da je prisoten
prevajalec za srbsko - hrvaški jezik,
sta bila kaznovana ... Sodnik G. je
pred dnevi s 300.000,00 tolarjev kaznoval odvetnika E.R. in Ž.K., ki sta
(upravičeno?) zahtevala, da je na
obravnavi prisoten prevajalec za srbsko - hrvaški jezik, saj je večino pogovorov v tem jeziku. S tem naj bi
zavlačevala postopek.
Tatjana Tanackovič, Dnevnik, 8.
5. 2001, stran 24, v članku: "Veliko
pripomb obrambe"
15. T. G. je doletelo približno 20
tožb, zaradi katerih je moral vsaj 80krat prestopiti prag hrama pravice ...
Odvetniki so namreč v tistih časih
"navijali" za poravnave ... G. je na
lastni koži občutil, da je dober odvetnik neprecenljiv, saj ne bo nikoli pozabil, da je prav zaradi nerodnosti
enega od zagovornikov, ki je na
obravnavi zadremal, izgubil tožbo.
Podjetje je moralo takrat razvezati
mošnjiček, saj je sodišče nekaterim
tožnikom prisodilo odškodnino, denimo skupinama mariborskih odvetnikov in zdravnikov. Šele ko so ga začeli zastopati odvetniki, ki so specializirani za tako imenovane tiskovne
tožbe, je zadihal nekoliko lažje ...
Olga Cvetek, Nedelo 20. 5. 2001,
stran 6, v rubriki, Novinarji na sodišču z naslovom: "Dober odvetnik ti
lahko reši kožo"
16. Državni svet RS je skupaj z
društvom Šent pripravil okroglo mizo o zakonski ureditvi posebne mreže zagovorništva za ljudi z duševnimi motnjami pri nas ... Področje zagovorništva bi urejal 10. člen. Razlika med obema predlogoma zakona je
v tem, da vladni predlog kot zagovornika predlaga
profesionalnega
odvetnika.
Ingrid Mager, Dnevnik, 28. 5.
2001, stran 14, v članku: " Da le vlada ne bo zaspala"
17. O brezplačni pravni pomoči
bodo odločala Okrožna sodišča, s čimer je zagotovljeno strokovno odločanje oz. presoja merila možnosti za
uspeh ter zagotovljena decentralizaci-

ja odločanja na območju celotne Slovenije. BPP bodo dajale ustrezne službe pri Okrožnih sodiščih v okviru prvega pravnega nasveta pri odločanju
o tej pomoči, nevladne organizacije v
okviru prvih pravnih nasvetov in
predvsem predpravdnega svetovanja
ter odvetniki in notarji v tistih postopkih, kjer je obvezno zastopanje po
odvetnikih in notarjih. Stroške BPP,
za katere so sredstva zagotovljena v
proračunu Vrhovnega sodišča, so v
ministrstvu ugotavljali na podlagi števila prejemnikov minimalne plače in
na podlagi podatkov o udeležencih v
sodnih primerih.
Matjaž Albreht, Marko Jakopec, Delo 31. 5. 2001, stran 2 v članku: "O vodilnih delavcih v RTVS odslej javno"
18. Nekdanji predsednik Ustavnega sodišča in zunanji minister bo
moral zaradi prejemanja podkupnin
odsedeti 6 mesecev v zaporu in plačati milijon frankov ... Sodišče je vse
štiri obsojence zaradi dajanja oz. prejemanja podkupnin, "padlih" med
francosko prodajo bojnih fregat Tajvanu, spoznalo za krive. Kazni, ki jim
jih je izreklo, so v resnici hude ... Sodni proces, ki ga je francoska javnost
z vznemirjanjem spremljala, je torej
končan. Z njim se je za danes 78 letnega D. vse življenje tesnega sodelavca in prijatelja pok. predsednika
F.M. kaj klavrno končala tudi sijajna
kariera advokata, ki je branil slavnega Picassa, bil zunanji minister in nazadnje celo predsednik najvišje sodne
oblasti.
Slava Partljič, Delo 31. 5. 2001,
stran 20, Francija: Konec neke sijajne kariere v članku: "Dumas spoznan
za krivega"
19. A tudi medsebojna tožarjenja
ima ta narod rad, tu ni kaj slepomišiti. Vedno rad ponovim tisto o pisatelju in odvetniku Janku Kersniku
(Janko Kersnik je bil notar - sic! in
nikoli odvetnik - op. p.), ki si je iz
tožarjenja kupil graščino. Tožarjenje!
Imam občutek, da ga odvetniki še danes prej ko ne spodbujajo. Jasno, dlje
traja, več zaslužijo. Saj veste, koliko
potrebuje kmet za preživetje? Ne?!
No, 30 ha. Pa odvetnik? Le 1 m 2 , za
katerega se tožarita dva kmeta ...
Ciril Brajer, Nedeljski dnevnik 3.
6. 2001, stran 10 v intervjuju z varuhom človekovih pravic: "Tu sem
zato, da se zamerim ..."
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mag. Bojan Kukec
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Cesar Oton III je 28. aprila 1001 podpisal darilno listino, v kateri se omenjata grad, ki se imenuje Solkan, in kraj, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica. Torej, Solkan in Gorica praznujeta tisoč let omembe svojega obstoja, Gorica dokazuje tako svoj slovenski izvor, Goriška pa svoj zgodovinsko potrjeni
zametek kot dežela.
Naši predniki so se naselili na reki Soči, ob Langobardski obrambni črti, in
od tedaj naša zahodna jezikovna meja ni doživela večjih sprememb na škodo
našega narodnostnega ozemlja. Ob tej meji je v sožitju živelo slovansko in romansko prebivalstvo, ki ni imelo jezikovnih ovir in nacionalnih predsodkov.
Ne samo v letih italijanske fašistične okupacije, goriški Slovenci, so bili še
najbolj nacionalno ogroženi v XIX. stoletju, torej v času nastajanja italijanske
države in s tem naraščajočega italijanskega iredentizma.
V narodnostna gibanja, prebujena v letu 1848, so se vključili tudi goriški
Slovenci kot enoten nacionalni tabor, s to razliko, da so se morali hkrati boriti
še zoper italijanski iredentizem. V tem narodno obrambnem boju in zavzemanju za zedinjeno Slovenijo so sodelovali številni odvetniki. Uveljavljali so se
kot prepričljivi govorniki na slovenskih taborih, bili so poslanci v Državnem
zboru na Dunaju, deželni odborniki, zaslužni za razvoj slovenskega gospodarstva, čitalništva in šolstva. Bili so brezkompromisni borci za uveljavljanje slovenskega jezika v javnem življenju.
Najpomembnejši in vidnejši med njimi so bili dr. Karel Lavrič, dr. Josip
Tonkli in dr. Henrik Tuma.
DR. KAREL
LAVRIČ, odvetnik v Tolminu,
Ajdovščini
in
Gorici, se je rodil
1.
novembra
1818 na Premu,
kjer je bil njegov
oče Matej okrajni
glavar in sodnik
na istoimenskem gradu. Gimnazijo je
obiskoval v Ljubljani in v Gradcu, tu je
nadaljeval študij prava, promoviral pa v
Padovi maja leta 1845. Služboval je najprej v Sežani kot namestnik državnega
pravdnika in član komisije za zemljiško
odvezo, kasneje pa je odprl odvetniško
pisarno v grajskem poslopju v središču
Tolmina. V letu 1863 seje preselil v Ajdovščino in tam nadaljeval z odvetniško
prakso. Zaradi angažiranosti v samem
vrhu političnega dogajanja na Goriškem
se je pomladi leta 1869 preselil v Gorico.
Spomladi leta 1874 je zbolel, obilica poklicnega in političnega dela sta ga tam
telesno in duševno izčrpala. Tega leta se
je vrnil v Tolmin v upanju, da si bo opomogel. Imel je skromno odvetniško pisarno. Ko se je 3. marca leta 1876 vračal
z zdravljenja v Trstu domov v Tolmin, je
prenočeval v Gorici in se v hotelski sobi

ustrelil. Bil je samski, sicer nesrečno zaljubljen v protestantko in še sam postal
protestant.
Dr. Lavrič je svoj poklic opravljal
zgledno in odgovorno, dokler ga ni načela bolezen, ko je moral zmanjšati obseg dela svoje pisarne in se odpovedati
političnim funkcijam in izzivom, ki so
jih prinašali novi časi. Po njem so poimenovane številne ulice, trgi in ustanove. V Novi Gorici ima svoj kip.
Pomen njegovega dela presega meje
Goriške. S svojo aktivnostjo je posegel v
vrh slovenske narodno zavedne in napredne politike v drugi polovici prejšnjega stoletja. Zapisan je kot narodni
buditelj in ljudski voditelj primorskih
Slovencev.
Dr. Lavrič pričenja svoj vzpon v političnem in kulturnem življenju na Goriškem v februarju 1862 z ustanovitvijo
Tolminske, v februarju 1864 pa Ajdovske čitalnice. Postal je organizator čitalnic in bleščeči govornik ob njihovih
ustanovitvah Vipavi, Solkanu, Sv. Križu
pri Ajdovščini (sedaj Vipavski Križ),
Podragi, Postojni in Rihenberku (sedaj
Braniku). Bil je govornik na raznih narodnih zborih. V Ajdovščini je govoril vipavskim vinogradnikom o pomenu zadružništva. Na zboru primorskih čitalni-

čarjev je spodbujal narodno zavest in
poudarjal pomen osebne ter narodne
svobode in enakopravnosti.
Znan pa je bil tudi po Sloveniji. Postal je častni član čitalnice v Ljutomeru.
Velik del njegovih govorov je objavljal
in jih pozitivno ocenjeval takratni osrednji slovenski tisk. Poleg člankov s kulturno in politično vsebino je objavljal tudi razprave o gospodarskih problemih,
članke s pravno tematiko, zlasti razlage
zakonov. Vseskozi pa se je v pisani ali
govorjeni besedi zavzemal za uporabo
slovenščine v javnem življenju.
Bil je liberalec in je zajemal ideje
ideologa nemškega liberalizma Rottecka in drugih svobodoljubnih mislecev.
Zato je svobodo razglašal kot pogoj napredka. Poudarjal je pomen obrti in trgovine, ki naj bi bila poleg kmetijstva
osnova za gospodarski napredek. Zavzemal se je za enakopravnost narodov, ki
lahko edina reši politični položaj Avstrije, za demokracijo in parlamentarizem.
Na splošno je utiral pot liberalizmu, katerega je najtesneje povezoval z narodnim prebujanjem, kajti "konservativnost vodi v narodnostno mlačnost in tujstvo". Ostal je zvest tradicionalnim slovenskim vrednotam, poštenju, obsojal je
pohlep po denarju in slavi ter politične
špekulacije. Ta načela je udejanjal tako
v političnem delu kot ajdovski podžupan
in nato deželni goriški poslanec kot tudi
v svojem poklicu.
V lastni pisarni je uradoval slovensko, kot pravnik in odvetnik seje boril za
uveljavljanje slovenščine v upravnih in
sodnih postopkih, za slovenske napise v
javnih ustanovah, zahteval zemljiškoknjižne vpise v slovenskem jeziku, znanje slovenskega jezika za državne uradnike in sodnike ter poseben imenik sodnikov porotnikov za slovenske obtožence.
V obdobju taborskega gibanja na
Slovenskem seje iz prvotnega organizatorja čitalnic razvil v najpomembnejšega taborskega organizatorja ne le na Primorskem marveč v širšem slovenskem
prostoru. Bilje organizator in glavni govornik na prvem primorskem taboru na
Otavi pri Sempasu v letu 1868, nato v letu 1869 na Briškem, Pivškem in Vižmarskem taboru. V letu 1870 pa na taborih v
Tolminu, Sežani in Kubedu, v naslednjih letih še v Kastvu in Renčah.
Kot goriški deželni poslanec seje zavzemal za spremembo deželnega volilnega zakona, tako da bi imeli Slovenci in
Italijani enako število poslancev, za
ustanovitev slovenske realke v Gorici,
za izgradnjo ceste Bovec - Trenta, za
prepoved dela mladoletnim osebam v

tovarnah. Državna podpora naj se dodeli osnovnim šolam in se uporabi za najnujnejše potrebe, ne pa za pouk nemščine. Zavzemal seje tudi, da naj bi bili uradni jeziki avstrijske vojske jeziki avstrijskih narodov, nadalje za slovensko univerzo v Ljubljani, za gospodarske ukrepe v korist podeželja ter siceršnje koristi
v dobrobit Slovencem.
V deželnem zboruje bil član pravnega in peticijskega odseka, v katerem je s
pridom uporabljal svoje pravniško znanje in odvetniške izkušnje. Ob volitvah v
deželni zbor v letu 1870 je prišlo med
goriškimi Slovenci do prvega političnega razcepa. Dr.Karel Lavrič je kot predsednik društva Soča pripadal liberalni
politični opciji, ki je izdajala istoimensko glasilo. Konservativci pa so bil zbrani v društvu Gorica in izdajali časopis
Glas. Ob volitvah v dunajski državni
zbor v letu 1873, na katerih je dr. Lavrič
neuspešno kandidiral, se je ta razdor še
poglobil. Njegovi nasprotniki so mu v
volilnem boju očitali protestantizem, zato da bi katoliške volivce odvračali od liberalnih - mladoslovenskih politikov.
Po volitvah je posvetil vse svoje sile
političnemu poenotenju goriških Slovencev. Dosegel je spravo. V januarju
1876 je o poenotenju slovenske politike
na Goriškem javno spregovoril za italijanski goriški časopis LTsonzo. Čeprav
je bil dosleden narodnjak in borec za slovenske pravice, ga je tedanji italijanski
tisk ocenil za izrednega patriota in poštenega moža. To je bil njegov zadnji javni nastop, kajti poleg poklicnega mu je
intenzivno in naporno politično delo odvzelo moči in zdravje. Očitno ga je duševna stiska privedla v usodno odločitev. Njegova pripadnost protestantizmu,
kljub spravi na Goriškem, ni odvrnila
konservativcev, da ne bi grajali tistih katoličanov, ki so se udeležili pogreba protestanta.
DR.
JOSIP
TONKLI, odvetnik
v Kanalu in v Gorici, seje rodil 20. maja 1834 v Breginju,
na Tolminskem, v
kmečki družini. Petnajstletnega so ga
starši vpisali v goriške mestne šole.
Odvetniški pripravnik je bil v pisarni goriškega odvetnika dr. Rismonda. Leta
1866 je odprl lastno odvetniško pisarno
v Kanalu ob Soči, v letu 1868 pa jo je
preselil v Gorico, kjer je opravljal svojo
odvetniško prakso vse do smrti 1. novembra 1907.
Dr. Tonkli je bil znan predvsem kot

politik. Sodeloval je v slovenskem taborskem gibanju, pri ustanavljanju slovenskih čitalnic na podeželju, v letu
1863 pa je kandidiral v goriški deželni
zbor. Njegova kandidatura ni bila sprejeta, ker še ni dopolnil 30 let. V goriški
deželni zbor je bil izvoljen šele na naslednjih volitvah v letu 1867.
Kot deželni poslanec je vzbudil pozornost in mnogo reakcij z vložitvijo
dveh interpelacij. Prva, v letu 1868, je
postavljala zahtevo po enakopravni uporabi slovenskega jezika v javnem življenju. Druga, v letu 1869, pa zahtevo po
zedinjeni Sloveniji. Slednja je bila povsem skladna z zahtevami udeležencev
taborov, na katerih je govoril o združitvi
vseh Slovencev (tabori v Šempasu, Brdih, Tolminu in Vižmarjih). Postal je
ugledna osebnost in tudi predsednik prvega političnega društva goriških Slovencev Soča.
Na prelomu šestdesetih in sedemdesetih let je tako kot drugod po Sloveniji
prišlo do razkola tudi v goriškem slovenskem taboru. Dr. Tonkli seje pridružil Staroslovencem - konservativcem in
tudi za njih kandidiral v letu 1873 na državnozborskih volitvah. Tako kot dr.
Lavrič, ki je kandidiral za Mladoslovence, je tudi dr. Tonkli doživel neuspeh.
Namesto njiju je bil izvoljen v dunajski
Državni zbor uradnik Andrej Winkler.
Dr. Lavrič je bil predsednik Mladoslovencev, združenih v društvu Soča, dr.
Tonkli pa Staroslovencev - konservativcev, združenih v društvu Gorica. Po štirih letih ostrih nasprotovanj med obema
opcijama sta se predsednika in hkrati
odvetnika v imenu svojega članstva le
poravnala. Dosežena sprava je le vodila
k uspehu. Leta 1876 je bil dr. Tonkli ponovno izvoljen v deželni zbor in leta
1880 v državni zbor. Goričani so v letu
1869 ustanovili politično društvo Sloga,
kije združevalo Slovence različnih političnih nazorov. Prvi predsednik Sloge je
bil dr. Tonkli. V letu 1880 je postal tudi
namestnik goriškega deželnega glavarja
in ostal na tej funkciji polno desetletje, v
katerem so si goriški Slovenci pridobili
veliko pravic in ugodnosti.Tako na primer uveljavitev slovenskega privatnega
šolstva, začetek načrtnega razvoja goriškega slovenskega gospodarstva in pomoč pri razvoju slovenskih podeželskih
krajev. Leta 1885 je bil ponovno izvoljen v državni zbor. Tega leta je bil v parlamentu poročevalec glede zakona proti
socialistom.
Na prelomu v devetdeseta leta se pojavijo na Goriškem nove in radikalnejše
liberalne sile, ki so želele predvsem
zmanjšati vpliv konservativnega kroga,

ki seje zbiral okrog dr. Tonklija in skrajnega katoliškega politika dr. Antona
Mahniča. Dr. Tonkli je postopoma zapuščal politiko, ker ga je čas prehitel. Leta
1891 ni bil več izvoljen v dunajski državni zbor, tudi na deželnih volitvah je
nastopal brez uspeha. Vodstvo goriške
politike so prevzeli liberalci. Umaknil se
je v svojo odvetniško pisarno. V letih
pred smrtjo pa je bil skoraj pozabljen,
zato so takrat zapisali" ... priti je morala
smrt, da govori slovenski svet zopet o
njem...".
Imel je deset let mlajšega brata Nikolaja, prav tako odvetnika v Gorici, goriškega deželnega poslanca in deželnega
odbornika. Dolgo let je deloval v slovenskem gospodarskem življenju na Goriškem. Politično pa je živel v bratovi senci.
DR. HENRIK
TUMA, sin češkega priseljenca čevljarja Matije, se
je rodil v Ljubljani
dne 9. julija 1858.
Po končanem učiteljišču se je zaposlil kot učitelj v Postojni. Zaradi svobodoljubnega mišljenja je moral zapustiti državno službo. Nekaj časa je bil
privatni učitelj, nakar se je odločil za
študij prava in promoviral na Dunaju. V
letih od 1887 do 1897 je služboval na sodiščih v Trstu, Tolminu in Gorici. Državni službi se je odpovedal, ker mu ni
dopuščala političnega delovanja. Postal
je koncipient, najprej v odvetniški pisarni odvetnika Franka in nato odvetnika
Staniča v Gorici, dokler ni odprl lastne
odvetniške pisarne v Gorici. Zaradi italijanske okupacije Gorice po prvi svetovni vojni seje moral preseliti v Ljubljano,
kjer je leta 1924 odprl odvetniško pisarno. Svojemu poklicu je ostal zvest vse
do smrti 10. aprila 1935. Po njem se imenujejo številne ulice v Sloveniji, v Novi
Gorici pa so mu leta 1975 postavili spomenik.
Z izvolitvijo v goriški deželni zbor
leta 1895 vstopa dr. Tuma v javno življenje kot liberalni politik. Posvetil se je
gospodarski organizaciji Slovencev v
Gorici in na podeželju.Veliko truda je
vložil za ustanovitev Trgovsko - obrtne
zadruge v Gorici v letu 1897, prav tako
za edini slovenski denarni zavod v Gorici, to je Goriško ljudsko posojilnico.
Koncem XIX. stoletja se je slovenska
politika na Goriškem ponovno polarizirala na katoliški in liberalni tabor. Tokrat je z vso vnemo sodeloval pri ustanovitvi narodno napredne stranke na Gori-

škem in pri organiziranju gospodarske
in kulturno-prosvetne dejavnosti liberalnega tabora na Goriškem.
Postal je zelo ugleden politik in publicist. Bil je radikalen in izredno delaven, kot sam navaja, delo v pisarni mu ni
nikdar zadoščalo, zato je iskal v politiki
nove izzive.
V letu 1908 je prestopil v socialdemokratsko stranko in s tem posegel v
ves slovenski prostor. Vodil je slovensko pokrajinsko organizacijo Jugoslovanske socialdemokratske
stranke
(JSDS) na Goriškem. Napisal je brošuro
"Jugoslovanska ideja in Slovenci". Sicer je veliko objavljal v socialističnem
tisku o veri, etiki, socializmu, filozofiji,
seksualnih vprašanjih in aktualnih političnih problemih. V letu 1913 je postal
urednik socialistične revije "Naši zapiski".
Sodeloval je tudi na mednarodnem
socialističnem kongresu na Dunaju v letu 1914. Na začetku prve svetovne vojne
je bil prepričan, da bo konec vojne prinesel "avtonomijo malih narodov" in da
bodo povojno Evropo vodile socialistične sile. Med vojno, v letu 1917, je dosegel, da se je vodstvo JSDS preselilo iz
Trsta v osrednje mesto Slovenije, v Ljubljano.
Po prvi vojni je deloval v okviru italijanskih levičarskih strank, vendar ni
postal član niti socialistične niti komunistične stranke. Nasprotoval je vmešavanju ruske internacionale v politične razmere posameznih držav in programe socialističnih in komunističnih strank. Do
odhoda v Ljubljano je deloval na Goriškem kot izvenstrankarski politik. V
Ljubljani se je posvetil odvetništvu,
marksistični publicistiki in pisanju spominov. V javnosti je postal znan kot zagovornik obtoženih slovenskih komunistov, ki so razbili ORJUNO v Trbovljah.
Njegova najbolj znana knjižna dela
so "Imenoslovje Julijskih Alp" iz leta
1929, "Pomen in razvoj alpinizma" iz leta 1930 in posmrtno, v letu 1937 objavljeno "Iz mojega življenja", ki je bilo leta 1997 ponatisnjeno in predstavljena
javnosti v dvorcu Vogrsko na Goriškem.
Dr. Tuma je bil individualist, zato je
ubiral lastna pota in se ni vselej slepo podrejal politiki stranke, kateri je pripadal.
Tudi v stranki je uveljavljal svoje poglede. Bil je vzoren intelektualec in, kot
sam navaja, tudi učitelj. Veliko se je posvetil vzgoji ljudstva pri spodbujanju
demokratičnih idej in boja zoper ekonomsko ter s tem politično nadvlado.
Stalno je imel pred očmi pravice Slovencev na naši zahodni meji. O tem je zapisal:

Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije
Prebira in izbira: dr. Peter Čeferin

Večni problemi z zakotnimi pisarji
Zgodovina odvetništva dokazuje, da so imeli ljudje večne probleme z zakotnimi pisarji. Kot zanimivost naj navedem, da je bila Prva v slovenskem
jeziku napisana tožba, ki sem jo našel v arhivih takrat avstrijskega odvetništva, uperjena zoper zakotnega pisarja. Vložena je bila 8. junija 1881 in se
glasi:
"V stvarei od rajtenge od Florjan Konšek katero sim jas c.k. sodniji noter za adjustirati položil in še nisim nič ven dobil, tedaj prosim Slavna c.k.
deželna sodnija naj blagovoli za kmalo adjustirenga tega računa tako kakor
enimu pisaču pa ne kakor enimu odvetniku ker Konšek ni bil takrat Dohtar,
Konšek je bil v službi takrat pri Bank Slaviji kije meni delal, tudi sva se zglihala de bo on meni za en tretji tal cenej delal kakor en Dohtar, to jest prisežem da sva se resnično zglihala, za en tretji tal cenej delati. Zato pa jas nikakor ne morem dovoliti, da bi se Konški tako adjustiralu kakor enimu odvetniku. Ker Konšek meni ni hotel po pravici delati, tak pa jas plačati prav nič
ne morem zato prosim Slavna c.k. deželna sodnija naj blagovoli, spoznati, da
Florjan Konšku za taki del prav nič plačila ne gre, ker tudi jas za ta del prav
nič plačati ne morem, tudi prosim: c.k. sodnija naj mi blagovoli en odlok ven
dati, da imam jas pravico za moj Voršus pod eksekucija Konška nazaj tir jat,
ker sim jas njemu 180 gld denarja naprej dal, zato ker Florjan Konšek meni
ni hotel po pravici delati, mi je prof. nanaš glih narobe delal, zato de je denar po na krivim iz mene islekel. Ko sim jas Konšku dal tožbo za delati, sim
mu rekel, da za rajtengo moramo tožiti, in tožbo za račun narediti, Konšek
pa ni hotel, in je rekel da morimo za vsako reč posebej tožiti, jas sim pa se
deržal da moremo le za rajtenga tožiti.
Konšek mi je pa reku, Vi to reč ne zastopite, jas zastopim, ker sim bil Becirksrihtar, za vsako reč posebej moramo tožiti, drugač ne moremo nič istožiti. Jas sim mu potem na ta viža pooblastilo podpisal, in sim se izgovoril ako
vi dobro veste da bomo na to vižo istožili, tok le delajte, drugač pa ne, le za
rajtenga, on je pa vseglih po svoji glavi meni glih narobe delav, tako da so
potem res urtelni ven prišli, de imam za rajtenga tožiti. Tudi mu jes nisim nikoli dovolu Fristgesuhe delati, ker sim smeraj mu reku "Fristgesuhov ne
smete nobeniga delati". Zato mu jest Fristgesuhov ne morem prov nič plačati ker jih je Konšek nalaš brez potrebe delal. Ker sim jas pooblastilo Konško
odpovedal, in prosil, da naj sodnija ispozna, da ima meni Konšek vse stroške
poverniti, in sam use terpeti, to je ptempelne in njegov del, sim odlok ven dobil, da ga imam jas za moj Voršus (180 gld) in za usa škoda po pravi pravdni poti nazaj za tirjati: kakor sim jas pervikrat za adjustirenga računa prosil, in zdaj tudi prosim, da iz tem nisim jest Konšku rajtenge neč poterdu, in
ja tudi zdaj nič ne poterdim, zato si jas pravico prideržujem, de ga imam
smeraj pravica po pravi pravdni pot nazaj za moj Voršus in za moja usa škoda za tirjati, ker je usih teh stroškov sam Konšek kriv."

"... Stopil sem na politično bojišče
ne z voljo in namenom, iskati si ugodnosti in moči, marveč izkoristiti odlično
mesto deželnega poslanca in deželnega
odbornika, da se slovensko ljudstvo osamosvoji duhovno in ekonomično od nadoblasti italijanskega življa..."
Trije odvetniki trije vodilni goriški
politiki, vsak v svojem obdobju in s svojo usodo. Imeli so različne politične nazore in poglede na družbeno dogajanje.
Pripadali so različnim političnim kro-

gom. Enotni pa so si bili v narodnoobrambnem boju in v enaki skrbi za obstanek Slovencev na zahodni narodnostni meji.
Viri:
•

Primorski slovenski biografski leksikon
dr. Branko Marušič "Z zlatimi črkami -

•

življenjske usode in dela velikih primorskih
mož", Trst 1987
dr. Henrik Tuma "Iz mojega življenja", Ljubljana 1937
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NOVELA ZAKONA 0 ODVETNIŠTVU ČLEN 12

NOVEL OF THE LAW ON ADVOCATESHIP - ART. 12

V tem prispevku sem se osredotočil na zadnji precedens
Evropskega sodišča v Luksemburgu, ki je presojalo veljavnost Direktive št. 98/5. Direktiva pretežno ureja prost pretok
odvetniških storitev. Novela zakona o odvetništvu je namreč
v delu, ki ureja položaj odvetnikov iz drugih držav članic v
Republiki Sloveniji skorajda dobeseden prevod omenjene direktive. Ker je Evropsko sodišče ocenilo, da je omenjena direktiva v skladu z evropskim pravnim redom, bi pričakovali,
da isto velja tudi za novelo. Toda že na prvi pogled je v več
členih razvidno, da temu ni tako. Novela kar v nekaj členih
vsebuje pogoje, ki niso v skladu z načelom sorazmernosti.
Slednje po razlagi Evropskega sodišča v Luksemburgu določa, da lahko država postavi le tiste omejitve, ki so nujno potrebne za izvajanje pravice. Država pa mora vsako nesorazmerno omejitev posebej utemeljiti z varstvom javnega interesa, kot je na primer varstvo potrošnikov. Poleg tega, da novela v številnih določbah, ki bodo po polnopravnem članstvu
Republike Slovenije v Evropski uniji veljale za tuje odvetnike v Republiki Sloveniji, predpisuje nesorazmerne zahteve,
pa po drugi strani ne vsebuje nekaterih temeljnih določb, kot
je na primer obvezna obrazložitev zavrnilnih odločb in sodno varstvo. Evropsko sodišče v Luksemburgu je namreč
ocenilo, da so omenjene določbe po evropskem pravu obvezne tudi, če jih domače pravo ne predpisuje. Pri tem je docela brezpredmetno, če je tovrstno varstvo določeno v sloven- ,
skem pravu, saj bo pristojni organ, torej odvetniška zbornica, v tem primeru odločal po evropskem pravu. Zato bi zakonodajalec te in druge očitne pomanjkljivosti novele moral
čimprej odpraviti.

This article summarizes the most recent precedent of the
European Court of Justice on the validity of the Directive
98/5 that mainly regulates free movement of lawyers. The
Directive was in the part that regulates conditions for Community lawyers to pursue their activity in the host member
state a basis for amendments to the Slovenian Law on Advocates. The Court has confirmed that the Directive is in conformity with the Community law and one might think that
the same applies to amendments. However, amendments, at
first glance, reveal that the opposite is true. Most amendments in regards of foreign lawyers who want to establish
themselves in Slovenia contravene the principle of proportionality. The latter prescribes a requirement that the state
may impose only limitations that are necessary for the exercise of the right in question. Every subsequent and disproportionate condition shall be justified for the protection of
public interest, for example, protection of consumers. Amendments on the other side do not include some basic procedural guarantees that are according to the European Court of
Justice mandatory, even if they are not recognised in the domestic law. The omission that the decision of refusal has to
be reasoned and subject to judicial review is one of them.
This requirement is, however, not dependent on whether
such a guarantee is available under Slovenian law since the
competent institution, i.e. the chamber of advocates, will issue a decision of refusal according to European law. Therefore, the legislator shall as soon as possible harmonise the
amendments with the principle of proportionality and with
the basic remedies that are an integral part of European law.
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ODVETNIK IN POTROŠNIŠKI SPORI

ATTORNEYS AND 'CONSUMER DISPUTES"

Kot potrošniški spor lahko opredelimo tisti spor, kjer je
ena stranka fizična oseba - potrošnik, druga stranka pa podjetje - ponudnik blaga ali storitev na trgu. Zastopanje potrošnika zahteva od odvetnika poznavanje posebnih materialno
pravnih pravil poleg splošnega obligacijskega predpisa,
predvsem zakon o varstvu potrošnikov in zakon o potrošniških kreditih. Zaradi specifičnih lastnosti potrošniških sporov, med katerimi sta ponavadi nizka vrednost spora in množičnost oškodovanja, pa je treba voditi pravdo čimbolj ekonomično in v primeru večjega števila oškodovancev uporabiti pravila sosporništva na aktivni strani, ker naše pravo ne
pozna t. i. razredne tožbe anglosaksonskega prava.

A "consumer dispute" can be defined as a dispute in
which one party is a natural person - the consumer and the
other party is a company providing goods or serviees to the
market. To represent the consumer, an attorney must be acquainted not only with the general provisions of the civil
(obligations) legislation. but also with the knowledge of special legal provisions such as the Law on Consumer Protection and the Law on Consumer Credits (loans). Due to the
specific nature of consumer disputes - mainly the quantity of
impaired and the low value of claims - the litigation should
be carried on in an economic manner. In cases where the
number of impaired persons is considerable, the institute of
co-plaintiffs should be applied. since the Anglo-Saxon institite of "class-action" is not regulated by the Slovene legislation.
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