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Uvodnik

Vodilo: boljša prepoznavnost in večji ugled
Na skupščini OZS v aprilu letos je bila končno sprejeta novelirana tarifa za nagrajevanje odvetniškega dela, kije sistematsko jasnejša v splošnem delu in ki v posebnem delu ureja nagrajevanje novih dejavnosti, s
katerimi se sedaj že srečujemo odvetniki, predstavlja pa tudi uskladitev
nekaterih tarifnih postavk, ki so do sedaj bile neusklajene.
Pri noveliranju tarife je posebna teža namenjena tudi vzpodbujanju
prizadevanj, da se spori, kolikor le mogoče, rešujejo s poravnavami, kar
je predvsem v interesu strank, ne nazadnje pa tudi prispevek k zmanjševanju zaostankov pri delih sodišč (poravnavanje tekom pravd) in dotoka
novih zadev na sodišča (predpravdno poravnavanje).
Spremembe oz. noveliranje tarife je nedvomno bilo zahtevno delo,
odločanje o spremembah pa morda še bolj, še zlasti glede na to, daje med
odvetniki bilo tudi kar nekaj nasprotovanja predlaganim spremembam;
tako na primer v postavki nagrade za kazenske obrambe, kjer je prišlo do
določenega znižanja, kot posledica uskladitve tega nagrajevanja z nagradami za zastopanje v civilnih zadevah.
Pri odločanju o sprejemu tarife je med slovenskimi odvetniki končno
prevladal razum in pragmatizem, saj je veljavnost novelirane tarife, ki jo
sicer sprejemamo odvetniki sami, vezana na predhodno soglasje ministra
za pravosodje, vsled česar je pri noveliranju tarife bilo potrebno ne nazadnje upoštevati tudi nekatere njegove predloge in stališča. Tu velja predvsem omeniti predloge, da naj se vzpodbuja poravnalno urejevanje zadev
in uskladitev nagrajevanja dejavnosti odvetnikov v kazenskih zadevah.
Ni dvoma, da je sprejem novelirane tarife znak zrelosti slovenskih
odvetnikov in izraz pripravljenosti in želje, da se dostop do odvetniških
storitev tudi v bodoče omogoči najširšemu krogu pravne pomoči potrebnih občanov, istočasno pa tudi znak želje slovenskih odvetnikov, da se
spori v okviru možnosti rešujejo čim hitreje in če je le mogoče s poravnavami, kot tudi, da stroški pravne pomoči, ki jo kvalificirano lahko nudijo
izključno le odvetniki, ostanejo v razumnih okvirih.
Ne nazadnje sprejem novelirane tarife v tem trenutku predstavlja tudi potrditev in zagotovilo, daje tarifna avtonomija odvetnikov, ki smo si
jo težko priborili v preteklosti, še vedno utemeljena in da smo odvetniki
edini, ki smo upravičeni, seveda pošteno, korektno in utemeljeno odločati o ceni naših storitev. Ni dvoma, da bo novelirana tarifa, kljub nekaterim znižanjem, še vedno, po eni strani zagotavljala kritje stroškov odvetniških pisarn, po drugi strani pa zaslužek, primeren vloženemu delu
odvetnikov, ki prepogosto ne pozna ne delovnega časa in ne praznika.
Minila so tri leta od izvolitve vodstva OZS za obdobje let 2000-2003.
UO je v tem času imel 30 rednih sej in več korespondenčnih sej. Ob nastopu dolžnosti predsednika OZS sem obljubil le to, da bom vse svoje sile in prizadevanja usmeril za še boljše delo OZS, za boljšo prepoznavnost
OZS in za čim večji ugled OZS; menim, da ne bo zvenelo neskromno, če
ocenim, da sem svojo obljubo v okviru možnosti izpolnil.
V teh treh letih je vodstvu OZS in tudi meni uspelo:
• doseči večjo prepoznavnost OZS in slovenskih odvetnikov - pripravili smo celostno podobo OZS, imeli smo kar nekaj tiskovnih konferenc, na katerih smo javnost obveščali o stališčih OZS in slovenskega odvetništva, o problemih, ki so se pojavljali in predlogih za njihovo urejevanje; predstavniki OZS so bili vabljeni na vse pomembne
državne prireditve, kar dokazuje, da si je odvetništvo v Sloveniji le
pridobilo status, ki mu v vsaki demokratični državi pripada; pripravlja se spletna stran OZS;
• aktivno in lahko rečem tudi uspešno smo sodelovali pri sprejemanju
zakonodaje, ki tako ali drugače lahko vpliva na delo odvetnikov;
• imeli smo zelo dobre stike z ministrstvom za pravosodje in dostop,
lahko rečem do najvišjih državnih organov;
• za zbornico smo poskrbeli zamenjavo poslovnih prostorov, ki bodo
v pričakovanju novih obvez zbornice zagotavljali nemoteno delo
zbornice vsaj za prihodnjih 10-15 let;

•

pripravili smo nov tekst odvetniške tarife, ki je usklajen in uravnotežen in ki po prepričanju večine v vodstvu zbornice predstavlja moderno tarifo, primerljivo, seveda upoštevaje prilike v Sloveniji, s tarifami večine Evropskih držav;
• aktivno smo sodelovali v nekaterih mednarodnih organizacijah, kjer
smo prispevali k prepoznavnosti slovenskega odvetništva v tujini; tu
bi predvsem poudaril sodelovanje s CCBE, kot, vsaj po moji oceni,
najpomembnejši organizaciji v Evropi, kjer nas uspešno predstavlja
kolega dr. Plauštajner, pa tudi sodelovanje v okviru vsakoletne Predsedniške konference, kjer se redno obravnava problematika odvetništva v Evropi, pa tudi v svetu;
• že tretje leto nam je uspelo organizirati odvetniško šolo, ki je za
odvetnike postala zanimiva, na kar, nenazadnje kaže tudi udeležba
odvetnikov na tej šoli;
•
uspelo nam je organizirati redno izdajanje zelo kvalitetne revije
Odvetnik.
V tem mandatu pa nam oz. mi ni uspelo:
• kljub vsem prizadevanjem ustrezno aktivirati disciplinske organe
zbornice, kar bo prav gotovo tudi ena prvih nalog bodočega vodstva
zbornice in
• zaposliti pravnega - strokovnega sodelavca, ki bi vsaj po mojem prepričanju, lahko bistveno pripomogel k še boljšemu delu zbornice in
olajšal delo vodstvu zbornice; kljub vsem prizadevanjem nam ustreznega kandidata, ki bi izpolnjeval pogoje tega delovnega mesta, enostavno ni uspelo najti;
• žal nam tudi ni uspelo članov zbornice bolj pritegniti k aktivnostim
zbornice - pozitivna izjema je le odvetniška šola, kar pa je po vsej
verjetnosti posledica pomanjkanja pripadnosti premnogih kolegov
odvetniškemu poklicu.
Vesel sem, da lahko ugotovim, daje opis uspehov vodstva zbornice
v obdobju, ko sem vodil zbornico, vseeno daljši od opisa neuspelih aktivnosti, kar kljub kritikam nekaterih članov naše zbornice vseeno pomeni
določen napredek naše zbornice, seveda pa iskreno želim, da bo novo
vodstvo zbornice vodilo Zbornico še boljše in bilo pri tem še uspešnejše.
Izvolitev za predsednika OZS sem osebno sprejel kot določeno priznanje moji aktivnosti v odvetništvu, je pa izbira v organe zbornice predvsem dolžnost in obveza, ki mnogokrat terja kar precej odpovedovanja in
se opravlja izključno le volontersko, za kar slednje menim, da je edino
prav; daje skoraj vsakodnevna prisotnost vsaj najožjega vodstva v Zbornici potrebna in pogoj za uspešno vodenje zbornice, menim, da mi ni treba niti omenjati. Za sebe lahko rečem, da sem bil skoraj vsakodnevno na
Zbornici po vsaj eno uro ali več.
V novem vodstvu zbornice je kar nekaj novih kolegov; menim, daje
to prav, saj upam, da bodo nove ideje pri vodenju zbornice lahko pripomogle k še boljšemu delovanju zbornice v korist slovenskega odvetništva. Kar nekaj tistih, ki že kar nekaj let, da ne rečem deset let, sodelujemo
v vodstvu zbornice, se nas je umaknilo, in mislim, da lahko tudi za te kolege rečem, prav gotovo pa to lahko rečem za sebe, da sem prepričan, da
je modro pravočasno ugotoviti, kdaj je čas za umik.
Želim, da bo novo vodstvo Zbornico tudi v bodoče vodilo v interesu
slovenskega odvetništva in tako, da se bosta prepoznavnost in ugled slovenskega odvetništva še povečala, predvsem doma, pa tudi v tujini; vodilo pa tudi tako, da se bo ohranila samostojnost odvetništva in avtonomija zbornice, za katero smo si ves čas prizadevali, pa ne le mi, temveč
tudi rodovi odvetnikov pred nami; to dolgujemo ne le nam samim, temveč tudi tistim, ki so se pred nami borili za neodvisnost in samostojnost
ter avtonomijo odvetništva in zlasti tistim, predvsem mladim kolegom, ki
so prišli v odvetniške vrste ali še prihajajo, in ki, vsaj upam tako, le čutijo pripadnost do odvetniškega poklica in ki si večinoma le želijo, da bi
odvetništvo v Sloveniji tak status tudi ohranilo.
Boris G r o s m a n

Novi predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Miha Kozinc:

Razpravljajmo
sami o sebi!
•

kot v razpravah morali dvigovati
ugled odvetništva v družbi ter sodelovati pri pripravi predpisov. Zagotavljanje statusa in delovanje odvetništva je po mojem mnenju treba
krepiti v območnih zborih odvetnikov. Kako ti zbori v tem trenutku delujejo, težko ocenim, saj poznam le
delo ljubljanskega območnega zbora,
ki pa je zaradi svoje velikosti oziro-

Cenjeni kolega, čestitam k izvolitvi! Dovoli, da Te glede na dolgoletno poznanstvo tikam. Najprej bi svoje vprašanje oprl na
Tvoj predstavitveni nagovor na
zadnji naši skupščini, ko si kot
kandidat za predsednika OZS
rekel, da si odvetnik že okoli 25
let, da predsedniškega program
nimaš, ker predsednik kot prvi
med enakimi lahko le skrbi za
izvajanje programa upravnega
odbora zbornice, ki pa mora
program oblikovati ... lahko to
stališče nekoliko pojasniš?

V skladu z veljavno zakonodajo,
predvsem pa v skladu z veljavnim
statutom je upravni odbor tisti, ki vodi delo in poslovanje zbornice. Menim, da mora upravni odbor začrtati
neko generalno smer svojega dela ter
jo v času svojega mandata tudi izvajati.
•

V "kandidacijskem nastopu" si
še poudaril, da je prednostna
naloga OZS skrb in prizadevanje za ohranjanje samostojnosti
odvetništva tako pri določanju
tarife kot sicer, saj znamo pač
sami najbolje ceniti svoje delo
in ga vrednotiti. Med nekaterimi kolegi pa obstaja občutek,
da je bila zadnja tarifa sprejeta nekako "na silo", pod grožnjo, da nam jo bo kdo drug (na
primer poslanci) določal, kar bi
nepopravljivo škodovalo naši
neodvisnosti in samostojnosti.
Tako na primer amandma, ki
bi vrednotil odvetniške storitve
pred mednarodnimi tribunali
(recimo pred ESČP) sploh ni bil
uvrščen v sprejemanje, ker je
UO na seji 11. marca sklenil,
naj se tarifa sprejema "kot celota".

Se vedno menim, da je ena izmed
prednostnih nalog upravnega odbora
odvetniške zbornice skrb in prizadevanje za ohranjanje samostojnosti in
neodvisnosti odvetništva tako pri določanju tarife kot pri vseh drugih
vprašanjih. Res je, da se je v zadnjem

času predvsem glede na odmevne kazenske postopke v javnosti pojavilo
vprašanje stroškov obrambe v zadevah, kjer so zagovorniki nastopali po
uradni dolžnosti.
Ureditev, kakršno imamo sedaj, je
po mojem mnenju dobra, kajti tarifo
določamo praktično samostojno, pristojni minister pa daje nanjo le soglasje. Mnogo truda je bilo potrebno,
da je takšna določba prišla v zakon
o odvetništvu ter jo sam ocenjujem
kot velik napredek pri neodvisnosti
in samostojnosti odvetništva.
Kakšna je bila odločitev upravnega odbora zbornice na seji 11. marca 2003, pa ne morem komentirati,
saj takrat še nisem bil član upravnega odbora.
•

Zavzel si se tudi za dvig ugleda
odvetništva v družbi ter za tesnejše sodelovanje pri pripravi
predpisov, ki zadevajo status in
delovanje odvetništva. Kje so ta
torišča po Tvojem mnenju?

Menim, da bi odvetniki s svojim
delom in nastopom tako v javnosti

ma števila članov težko primerljiv z
drugimi.
•

Naj zaključim ta sklop vprašanj, povezanih s Tvojo izvolitvijo: kakšen je Tvoj odnos do
stališča obeh protikandidatov,
kot sta jih izrazila v svojih nastopnih govorih?

Že v svoji zahvalni besedi na
skupščini v Portorožu sem zaprosil
tako kolega Starmana kot kolega Hočevarja za sodelovanje in poudaril,
da so vrata upravnega odbora in
odvetniške zbornice ne samo nosilcem funkcij vedno odprta na stežaj.
Upravni odbor bo z velikim veseljem
sprejel vsakogar, ki je pripravljen
karkoli storiti za dobrobit odvetništva.
•

Kaj ocenjuješ kot pozitivno v
minulem
mandatu
vodstva
OZS, kje so bile morebitne pomanjkljivosti in kako jih kaniš
odpraviti - recimo za izboljšanje položaja ne zgolj aktivnih
odvetnikov temveč tudi upoko-

jenih kolegov, pa našega naraščaja, odvetniških kandidatov in
pripravnikov?
Delo odvetniške zbornice ocenjujem pozitivno ter ne morem govoriti
o kakršnih koli pomanjkljivostih v
preteklem mandatu glede na to, da v
tem delu nisem sodeloval. Za dvig
družbenosocialnega položaja odvetnikov smo dolžni skrbeti vsi odvetniki. Prisotne so ideje o odvetniškem
izpitu kot tudi ideje o uvajalnih tečajih pred sprejemom v odvetniške
vrste. Mislim, da bi o teh idejah moral spregovoriti tako upravni odbor
kot tudi območni zbori. V primeru,
da bi takšne ideje naletele na pozitiven odmev, bi bilo potrebno ustrezno
dopolniti akte zbornice.
•

Kako ocenjuješ sedanjo organizacijo administracije in strokovnih služb OZS in kaj storiti za
njihovo večjo učinkovitost?

Menim, da strokovne službe zbornice delajo korektno, vendar nikoli
niso razmere tako dobre, da se jih ne
bi dalo še izboljšati.
•

Kaj bi bilo treba storiti za izboljšanje podobe odvetništva,
na primer, v medijih, za preprečevanje nelojalnega reklamiranja odvetniških opravil s strani
gospodarskih družb?

Za izboljšanje podobe odvetništva, če je to seveda potrebno, lahko
največ storijo zgolj in samo odvetniki sami s svojimi javnimi nastopi tako na razpravah kot v medijih. Meja med nelojalnim in nedovoljenim
reklamiranjem ter drugimi nastopi je
zelo tanka; menim pa, da bi bilo o
tej temi vredno spregovoriti na enem
izmed bodočih izobraževanj oziroma
tudi na izobraževanjih po posameznih
območnih zborih. Sam bi predlagal,
da se ta izobraževalna tema oziroma
predmet diskusije o njej, ki bi potekala po območnih zborih, lahko imenovala "Sami o sebi", saj sami svoje delo najbolj poznamo in najbolj
vemo, kje so problemi oziroma tudi
naše slabosti.
•

Kakšen pogled imaš na morebitno ustanovitev neke vrste
"centra za arbitražo oziroma
mediacijo" pri OZS kot obliko
izvensodnega reševanja sporov
(po finskem vzgledu)?

O tem vprašanju še nisem razmišljal, vendar je glede na to, da me-

diacije dobivajo vedno večjo veljavo,
o njem vredno razmišljati.
•

Kako ocenjuješ vsebinsko zasnovo, strokovno raven in zunanjo podobo naše revije? O kateri temi bi pisal, če bi bil zaprošen, da "pod nujno" napišeš
(strokovni, informativni, šaljivi
ipd.) članek za Odvetnika?

Zelo sem vesel, da Odvetniška
zbornica Slovenije sploh izdaja svoje glasilo, revijo Odvetnik. Sam se
spominjam časov, ko so bili narejeni poskusi za izdajo odvetniškega
glasila, vendar v praksi v nasprotju z
obstoječim ni zaživelo. Ponovno poudarjam, da sem vesel, da odvetniki
izdajamo glasilo, ki nam je lahko v
ponos.
•

Če smem nekoliko "zašpičiti" in ker vem, da mi ne boš zameril - vprašujem: kako komentiraš nekatere odmeve po Tvoji
izvolitvi, češ da je zdaj "politika prišla v OZS"?

Mislim, da te bojazni, da bi politika prišla v odvetniško zbornico, ni,
saj sem vedno ločil delo od drugih
angažiranj.
•

Ali lahko s tem v zvezi pojasniš
tudi (ne)utemeljenost očitkov, da
je prav v času Tvoje ministrovanja - in tedanje sodne reforme - slovensko pravosodje zapadlo v največji zastoj, ki je povzročil hude sodne zaostanke?

Nisem prepričan, da je ravno v
času mojega ministrovanja prišlo do
sodnih zaostankov. V času, ko sem
bil pravosodni minister, so bili sprejeti zakon o sodiščih in tudi zakon o
sodniški službi, sama izvedba teh zakonov pa je bila opravljena kasneje.
Trdno sem prepričan, da bi izvedba lahko potekala tudi na drugačen
način, vendar je to drugo vprašanje,
ki terja več časa ter bolj obširne in
poglobljene odgovore, kot nama jih
dopušča ta razgovor.
•

Koliko pa bo "trpela" Tvoja
odvetniška dejavnost v času
predsednikovanja?

Vsako delo zahteva določen čas,
vendar se da z ustrezno organizacijo
dela postoriti čim več.
•

Hvala za pogovor in uspešno delo na novi funkciji!
Pogovor pripravil:
m a g . B o j a n Kukec

V sodelovanju in po pooblastilu
CCBE Bruselj in ERA Trier
obveščamo slovenske odvetnice
in odvetnike, da je odprt

prijavni
postopek
za izbiro slovenskih
udeležencev izobraževalnega
programa odvetnikov zagovornikov pred
Mednarodnim kazenskim
sodiščem v Haagu (ICC).
Prijave je potrebno posredovati
tajništvu Odvetniške zbornice Slovenije do vključno 15. julija 2003,
in sicer na prijavnem formularju, ki
je v elektronski obliki na razpolago
v tajništvu zbornice v angleškem in
francoskem jeziku.
OZS bo v roku 14 dni po izteku prijavnega roka sestavila seznam
kandidatov, opravila z njimi po
potrebi intervju in izvedla med
njimi prvo selekcijo.
Do 1. 9. 2003 bo CCBE posredovan končni izbor kandidatov.
Program izobraževanja bo potekal
v več oblikah (literatura, prek interneta ipd.), vendar obvezno tudi v
obliki tedenskih seminarjev na
sedežu ERA v Trieru.
Za sprejete kandidate bo program
v celoti brezplačen, ker organizator nosi stroške strokovne literature, polne in nastanitvene stroške.
Vsak kandidat mora tekoče obvladati angleški ali francoski jezik.
Kandidati, ki bodo izobraževanje
uspešno končali, bodo pridobili
pravico do nastopanja pred ICC.
Teme in čas prvega ciklusa
seminarjev v Trieru:
4 . - 1 0 . december 2003:
Uvod v mednarodno kazensko
pravo
1.-7. april 2004:
Organizacija in pristojnost ICC
7 . - 1 3 . oktober 2004:
Postopki pred ICC - 1. del
1 0 . - 1 6 . februar 2005:
Postopki pred ICC - 2. del
Kontaktna oseba v tajništvu
OZS: Janja Krstič
Za več informacij obiščite spletni
strani: www.era.int
www.ccbe.org

Evropski odvetniki
v navzkrižju etičnih
načel
dr. Konrad Plauštajner

I. Problem
Z vstopom Slovenije v EU bo postalo t. i. "čezmejno delovanje" odvetnikov
tudi za nas realnost. Čeprav je Slovenija
z novelo Zakona o odvetništvu (Ur. 1.
RS, št. 24/01) v domačo zakonodajo prelila vsebino EU direktiv, bo v praksi prihajalo do nekaterih zapletenih etičnih
problemov, na katere bodo morali najti
odgovore ne samo odvetniki posamezniki, ampak tudi organi naše zbornice, nenazadnje tudi disciplinski. Evropski
odvetnik ali odvetniška firma, ki bosta
nudila pravne storitve v svoji domači izvorni državi in v drugih (gostujočih)
državah prek svojih podružnic ali samostojnih odvetniških pisarn, bosta morala
spoštovati pravila odvetniškega ravnanja v obeh državah. Zaradi nekonstitentnosti teh pravil bo takšna situacija povzročila konflikt profesionalnih in zlasti
etičnih načel, ki ga pravna teorija obravnava pod pojmom "dvojna deontologija". Nekaj možnih praktičnih primerov
nam to problematiko zelo približa.
Primer 1:
Odvetnik, ki je svoje poklicne kvalifikacije pridobil v državi A, posluje
tudi v državi B. Odvetniški kodeks v državi A ne prepoveduje samo Pacta de
quota litis (PQL) v ožjem pomenu besede 1 , ampak tudi vsak sporazum, po katerem bo odvetnik plačan samo v primeru uspešne rešitve zadeve. Država B
prepoveduje PQL, a hkrati dopušča dogovor "brez zmage ni plačila", če plačilo ni odvisno od višine končnega uspeha. Če bi odvetnik za storitev, opravljeno v državi B, sprejel načelo "no win,
no fee", bi s tem kršil pravila matične
države. V primeru zavrnitve takšne možnosti plačila, bi prišel v konkurenčno
podrejenost do odvetnikov države B, ki

' Tč. 3.3.2. Kodeksa CCBE:
"Pactum de quota litis" je sporazum med odvetnikom in stranko, sklenjen pred končanjem
strankine zadeve, s katerim se stranka zaveže, da
bo odvetniku plačala del končnega rezultata, ne
glede na to, ali je to denarni znesek ali druga korist, ki jo je stranka pridobila po končanju zade-

so podrejeni samo odvetniškemu kodeksu te države.
Primer 2:
Odvetnik matične države C ustanovi odvetniško pisarno tudi v državi D.
Odvetniški kodeks države C strogo prepoveduje oglaševanje ne samo svoje
dejavnosti, ampak zavrača tudi posredovanje podatkov o specializaciji, medtem ko v državi D takšnih omejitev ni.
Če bo odvetnik oglaševal v državi D, bo
kršil kodeks svoje matične države, oziroma bo izgubil določene tržne prednosti do odvetnikov države D, če se za
oglaševanje ne bo odločil.
Primer 3:
V nekaterih državah je lahko odvetnik zaposlen v gospodarskih organizacijah. T. i. "in - house councel" v podjetju države E lahko v tej državi zastopa
delodajalca tudi pred sodišči. Vendar
mu enako delovanje prepovedujejo
predpisi države F. Obratno, "in - house
lawyer" države F bi prišel v nasprotje s
pravili svoje države, če bi svojega delodajalca zastopal v državi E. Se večji zaplet bi nastal v primeru, ko takšen "notranji" pravnik zastopa tretje osebe, kar
je v nekaterih državah dovoljeno.
Primer 4:
Odvetnik, ki ima pisarni v državah
G in H, je hkrati angažiran, da zastopa
klienta v državi G in zoper njega vodi
zadevo v državi H, vendar med obema
zadevama ni vsebinske povezave.
Odvetniški kodeks v državi G prepoveduje delovanje odvetnika zoper istega
klienta, medtem ko je v državi H to prepovedano samo, če sta zadevi vsebinsko povezani. Če odvetnik prevzame
zadevo v državi H, bo v konfliktu vsaj s
kodeksom matične države G.
Primer 5:
Odvetniška firma, ustanovljena v
državi I, deluje tudi v več drugih državah. Zato so njeni odvetniki podrejeni
različnim kodeksom etike, odvisno od

tega, v kateri državi delujejo. Nastane
vprašanje, katera etična pravila se lahko
uporabijo za odvetniško firmo kot celoto.

II. Obstoječe stanje
Ko ni določb, ki bi razreševale takšne etične konflikte, se bodo odvetniki
znašli v različnih težavah. Predvsem
bodo prizadeti v svojih tržnih pozicijah
{Competitive disadvantage) do tistih
odvetnikov, kijih takšne etične restrikcije ne zadenejo. Nemalokrat bodo v situaciji, ko bodo morali izbirati med kršitvijo kodeksa etike svoje matične države ali gostujoče države. To bi lahko
vodilo k nezaželenemu odvračanju
"čezmejnega" delovanja odvetnikov,
kar ni v interesu uporabnikov odvetniških storitev in načel o prostem gibanju
odvetnikov ter prostem nudenju njihovih storitev. Kje torej iskati rešitve?
CCBE - Svet odvetniških organizacij
EU izhaja iz štirih možnostih:
1. ureditve zakonodaje na ravni EU
zlasti z dopolnitvami že sprejetih direktiv,
2. harmonizacije zakonodaje na nacionalni ravni,
3. harmonizaciji etičnih pravil na nacionalni ravni,
4. dopolnitev Kodeksa etike CCBE.
Kaj hitro lahko ugotovimo, da uresničitve druge in tretje alternative ni realno pričakovati v primernem času, zato
se je bolje posvetiti preostalima. Iz obstoječe zakonodaje EU izdvajam naslednje za ta problem aktualne direktive:
a. Direktivo o pravici odvetnikov do
opravljanja storitev - The Services
Directive (77/249/EEC), - D 1,
b. Direktivo o pravici trajnega opravljanja odvetniškega poklica v drugi državi članici, kot je država, kjer je bil
pridobljen naziv - The Establishment
Directive (98/5 / EC) - D 2,
c. Direktivo o elektronskem poslovanju - The E-Commerce Directive
(2000/31/EC) - D 3.
Direktiva D 1 loči odvetnikovo delovanje na (a) zastopanje v procesih (representational activities) in (b) ostale
aktivnosti (other activities). Pri zastopanju mora odvetnik spoštovati pravila gostujoče države brez prejudica glede njegovih obveznosti do države, iz katere
prihaja. Prav to lahko povzroči najmanj
vprašanje, ali gre za obvezno uporabo
pravil domače države, ali samo tedaj, če
niso primerljiva s pravili gostujoče države. Pri opravljanju ostalih aktivnosti je
situacija obratna. Pri teh je odvetnik dol-

žan spoštovati profesionalna pravila matične države, vendar mora upoštevati tudi pravila gostujoče države glede obsega
dovoljenega delovanja, inkompatibilnosti, poklicne tajnosti, reklamiranja,
odnosov z drugimi odvetniki in podobno. Pravila gostujoče države se uporabijo samo v obsegu zagotovitve pravilnega izvajanja odvetniške dejavnosti in
poleg pravil domače države, kar vse je
preohlapno definirano. Vezano je namreč na obstoj pogoja objektivno določenega (objectively justified) izpolnjevanja pravil gostujoče države, pri čemer ni
jasno, ali se njegov obstoj ugotavlja po
avtonomnih pravilih odvetniške organizacije ali po redni zakonodaji.
Direktiva D 2 ima nekoliko drugačen pristop k obravnavanemu problemu
kot prej obravnavana. Po D 2 je namreč
odvetnik neodvisno od poklicnih pravil
domače države podrejen enakim pravilom gostujoče države glede vseh aktivnosti v tej državi 2 . Ni sicer povedano, v
kakšnem obsegu ostaja odvetnik zavezan pravilom domače države; to pa dopušča možnost različnih interpretacij, če
direktivi D1 in D 2 povežemo. Znova nastane vprašanje, če se pravila domače države v vseh svojih aspektih uporabijo
dodatno k pravilom gostujoče države, ali
samo, če z njimi niso kompatibilna. Analiza implementacije obeh direktiv v nacionalne zakonodaje kaže, da se nikjer ni
posvečalo pozornosti koliziji teh pravil s
pravili gostujočih držav. Vendar bi se dalo zaključiti, da D2 favorizira zakonodajo gostujoče države. Direktiva namreč
omogoča, da države članice gostujočim
odvetnikom ne dopustijo opravljati vseh
aktivnosti, npr. zastopanja pred vrhovnim sodiščem in podobno.
Tudi D 3 ne rešuje konfliktov med
pravili, če ima odvetnik pisarne v več
državah članicah. Določa samo, da mora vsaka država članica zagotoviti, da
bodo odvetniki v poslovnih komunikacijah spoštovali etična pravila, zlasti
načela neodvisnosti, časti poklica, poklicne tajnosti, kar je v primerih elektronskega poslovanja še posebej aktualno. Čeprav so odvetniki v teh primerih
podrejeni pravilom matične države,
morajo hkrati spoštovati pravila vseh tistih držav, kjer bodo sprejeta njihova

2
Tč. 6.1. Establishment Directive:
Irrespective of the rules of professional conduct

to which he is subject in his home Member State,
a lawyer practising under his home - country
professional title shall be subject to the same rules of professional conduct as lawyers practising
under the relevant professional title of the host
member State in respect of ali the activities he
pursues in its territory.

elektronska sporočila. Tudi tukaj se
lahko pojavi situacija, ko bo odvetnik
istočasno pod presijo dveh ali več različnih kodeksov etike.
Kodeks etike CCBE (sprejet pred D
2) ima ponekod nekoliko širšo uporabo
ratione materiae kot EU zakonodaja,
vendar še vedno ne povsem zadovoljujoče. V tč. 1.5. navaja, da se kodeks
uporablja v vseh "čezmejnih aktivnostih" 3 in pri tem izhaja tudi iz možnosti
nastanka konflikta etičnih pravil (tč.
1.3.1.). Zal ne pove, kako jih razrešiti.
Po tč. 2.4. kodeksa je odvetnik domače
države zavezan spoštovati pravila gostujoče države, če tam opravlja svoje
odvetniške aktivnosti.
Nekatere določbe kodeksa etike
CCBE imajo tendenco h konkretnemu
razreševanju etičnih konfliktov, kar je
pomembno tudi za prakso. Zato imajo
pomen kolizijskih pravil. Po tč. 1.3.2. je
potrebno spoštovati domača pravila,
dokler so kompatibilna s kodeksom
CCBE. Po tč. 2.5.2. je potrebno spoštovati pravila gostujoče države glede inkompatibilnosti dejavnosti. Pri določitvi honorarja (tč. 3.4.2.) se upoštevajo
določbe odvetniške zbornice domače
države. Če odvetnik deluje v več državah, se glede honorarja uporabijo določbe tiste države, ki ima najtesnejšo
zvezo z razmerjem med klientom in
odvetnikom. Po tč. 3.6.1. se možnosti
delitve odvetnikovega honorarja z neodvetnikom presojajo po določbah domače države, po tč. 3.8.1.7. so oblasti
vsake države članice, v katerih deluje
odvetnik, pristojne finančno nadzorovati odvetnikovo poslovanje. Če odvetnik upravlja s sredstvi klienta (tč. 3.8.2.
in 3), imajo pravila domače države prednost, razen če obstaja na tem področju
pogodba med državami članicami, da
imajo prednost pravila gostujoče države. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti (tč. 3.9.) se ureja primarno po domači zakonodaji. Če daje pogodba med
državami članicami prednost zavarovalnim pravilom gostujoče države, mora odvetnik to upoštevati. Za vse postopke pred sodišči ali arbitražami (tč.
4.1.) veljajo izključno njihova pravila.
Kljub temu je treba reči, da so realni dometi kodeksa etike CCBE omejeni, ker se v praksi še vedno daje pre-

J

Za čezmejno delovanje odvetnikov (Cross border activities) se po tč. 1.5. Kodeksa CCBE
šteje:
a. vsi profesionalni kontakti med odvetniki držav
članic, razen znotraj domače,
b. odvetnikovo poklicno delovanje v državi članici, razen v domači, ne glede na to, ali je
odvetnik fizično prisoten v takšni državi.

dnost domačim, nacionalnim kodeksom. Vzroki so zagotovo le tradicionalne narave.

III. Kako naprej?
Od odgovora na temeljno vprašanje,
ali predstavlja obstoj navzkrižja etičnih
pravil tudi splošen problem za vse evropske odvetnike, je odvisno, kdaj in v
katero smer se bo iskala rešitev. Nekateri so namreč prepričani, da obstoječih
razmer ni potrebno kar na hitro spreminjati, ker omenjeni konflikt pač ne povzroča hkrati konflikta interesov, zaradi katerega bi trpele stranke. Vse se
namreč giblje znotraj ravnanja in posledic odvetnika samega. Zato gre konflikt
etičnih pravil obravnavati kot eno
izmed pričakovanih zunanjih oblik čezmejnega delovanja odvetnikov, ki g a j e
možno tolerirati. Poudarjajo, da ni veliko dejanskih primerov zapletov, kjer se
zadeve ne bi dalo rešiti trezno in po
zdravi pameti. Morebitne spremembe
etičnih pravil naj bi se uveljavile le skozi zakonodajo EU in z novelizacijo kodeksa etike CCBE.
Vendar bi se pridružil tistim, ki trdijo, da že obstoj možnosti pogostega
nastanka konfliktov med etičnimi pravili vnaša v odvetniško delo negotovost. Odvetnik stoji nemalokrat pred
izbiro, odreči se tržni tekmi na račun
spoštovanja konkretnih etičnih pravil,
kot tudi pred dejstvom, da bo s svojim
ravnanjem v vsakem primeru kršil domača ali tuja profesionalna pravila.
Predvidljivost in transparentnost odvetnikovega dela v čezmejnih aktivnostih zato ni dosežena, kar mu lahko povzroča tudi nepotrebne disciplinske in
druge konflikte z domačo odvetniško
zbornico ali z zbornicami gostujočih
držav. Kar je nujno, je torej potrebno
ukreniti hitro, drugo pa kasneje in preudarno!
Nekaj se da doseči že s tem, da se
vsa nacionalna etična pravila in vse EU
direktive tolmačijo v korist izogibanja
navskrižju etičnih pravil. Zato naj se D1
interpretira tako, da se za zastopanje
odvetnikov uporabijo samo pravila gostujoče države, za njihove "ostale aktivnosti" pa pravila domače. Med nemškimi odvetniki prevladuje mnenje, da bi
se pri D 3 glede elektronskih poslovnih
komunikacij, ko hkrati ne bi šlo tudi za
zastopanje, odvetniki ravnali po pravilih gostujoče države. V praksi je potrebno dosledneje razločevati določbe D1
od določb D2, kar se večkrat zanemarja. Zlasti D 2 poenostavlja situacije.
Odvetnik, ki deluje v tuji državi po tej
direktivi in po nacionalni zakonodaji

gostujoče države, bi moral upoštevati
samo njena profesionalna pravila. To je
edino logično, ker ima takšen odvetnik
pod določenimi pogoji tudi pravico do
vpisa v imenik odvetnikov odvetniške
zbornice gostujoče države. Tukaj ne
moremo mimo tega, da zahteva optimalno funkcioniranje odvetniških storitev na skupnem trgu tudi čim bolj
usklajeno uporabo etičnih pravil glede
profesionalne tajnosti, odvetnikove samostojnosti in zaupnosti razmerja s
stranko. Vendar ni pričakovati, da bi se
ta proces "približevanja prava" na ravneh nacionalnih zakonodaj začel in
končal v kratkih rokih. Stvari se premikajo počasi, čeprav ne gre zanemarjati
povezanosti odvetnikove aktivnosti z
ekonomskimi ali drugimi interesi njegovih klientov. Zato imajo lahko pravice in dolžnosti odvetnikov posredno tudi vpliv na interese strank, kar bi moralo imeti povratne učinke na širitev možnosti reševanja nastalega problema.

dveh ali več različnih etičnih pravil, od
katerih vsako po svoje kaže pot, kako
mora odvetnik ravnati. Zato se mora
postaviti vprašanje prioritete, torej katero pravilo uporabiti. Težavo vidim v
izbiri prioritete, ker je potrebno pri tem
postaviti ustrezne kriterije. Le-ti ne morejo biti vedno enaki. To pa izključuje
dosledno uporabo samo enega pravila.
Tako se bo pokazalo, da ne bo vedno
dobro favorizirati spoštovanja etičnih
pravil gostujoče države.
So in bodo situacije, ko bo odvetnik
ostal potencialni subjekt dveh ali več
kodeksov etike. Konflikt profesionalnih pravil odvetnikove domače države z
enakimi pravili gostujoče države bo zato obstajal, dokler direktive EU kot tudi
nacionalni kodeksi ne bodo ponudili
ustreznih rešitev. Morda je prav zato
naloga CCBE, da z modernizacijo svojega kodeksa in pozitivnimi vplivi na
nacionalne odvetniške zbornice skuša
te konflikte kar se da ublažiti.

Ob obstoječi različnosti pravil profesionalnega ravnanja odvetnikov, ki obstaja tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni kodeksov odvetniške etike,
se sama po sebi vsiljuje rešitev določiti
ekskluzivnost samo enemu viru in že ne
bi bilo več konfliktnosti pravil. Med
pravnimi teoretiki vlada skoraj popolno
soglasje, da bi takšna rešitev pomenila
preveliko arbitrarnost, ki v praksi ne bi
dala pozitivnih rezultatov. Imeli bi predpise, ki jih dejansko ne bi uporabljali,
ker bi se vse reševalo zgolj po enem
pravnem viru - tega pa bi bilo potrebno
pogosto uporabljati po sporočilu iz
zgodbe o Prokrustovi postelji. Zato predlagajo razpravo o tem, kateremu izmed
posameznih pravil znotraj te pravne regulative dati prednost in kdaj. Po naravi
stvari bi bilo najprimerneje, da se čezmejno delovanje odvetnikov podreja
pravilom gostujoče države. V tem okolju seje zgodila konkretna življenjska situacija in v tem okolju je tudi imela največji učinek. Vendar zadeve niso vedno
tako enostavne. Takšen odvetnik še vedno ostaja primarno povezan z matično
državo in je večkrat njegovo delovanje v
gostujoči državi le prehodnega značaja,
še zlasti, če po D1 tam nima ne podružnice ali sedeža samostojne pisarne. Samo zato, ker je bila odvetnikova storitev
opravljena "čez mejo", še ne moremo reči, da niso važna etična pravila njegove
matične države, v kateri opravlja tudi
pretežni del svoje dejavnosti.

Poglejmo praktičen primer:
Odvetnik iz države J opravlja svoje
storitve v državi K, vendar nima tam
podružnice ali samostojne pisarne. Po
obstoječi EU zakonodaji bi bil odvetnik
skladno D1 zavezan spoštovati le etična
pravila svoje države, ker opravlja v državi K le "ostale aktivnosti" in ne zastopanja. Njegova domicilna država J nima nobenih pravil glede dovolitve ali
prepovedi oglaševanja odvetnikovih
specialnih znanj. Nasprotno ima država
K glede tega zelo stroga in restriktivna
pravila. Vendar lahko takoj vidimo, da
bi po obstoječi zakonodaji EU odvetnik
v tem primeru oglaševal svojo specializacijo v državi K upoštevajoč načelo,
d a j e dovoljeno, kar ni izrecno prepovedano in ker je po D1 podrejen samo pravilom matične države. Vprašamo se lahko samo, če je to v odnosu na domače
odvetnike države K korektno, kaj šele
pošteno. Še zlasti zato, ker je skoraj
odveč poudarjati, da pojem evropskega
odvetnika kot subjekta pravic in obveznosti na skupnem trgu ni več fikcija
ampak realnost, kot bi to morala biti tudi enakopravnost obravnavanja domačih in tujih odvetnikov pri aplikaciji etičnih pravil na konkreten primer.

Vendar je naš namen razrešiti konflikt etičnih pravil, ko se odvetnik pri
čezmejnem delovanju brez svoje krivde
znajde v situaciji, ko je pod vplivom

Vse to in tudi dejstvo, da lahko pride
do različne uporabe etičnih pravil za
enake situacije prav zaradi tega, ker je
pomembno, po kateri direktivi deluje
odvetnik v tuji državi, je potrebno najti
čim več metod eliminiranja konfliktnih
situacij. Najbolj radikalni predlogi zagovarjajo rešitev, da bi odvetnik in stranka
kar sama pogodbeno določila državo,
katere profesionalnim pravilom bi se po-

dredila. Zadeva je skoraj neresna, če izhajamo iz tega, da so etična vprašanja
odvetnikovega delovanja zagotovo stvar
širših interesov (odvetniške zbornice,
države) kot samo odvetnika in njegove
stranke, ki o primernosti konkretne izbire tako ne bi imela nobenega pojma.
Tudi od težko pričakovane harmonizacije etičnih pravil na nacionalnih
ravneh ni mogoče pričakovati skorajšnjih rešitev. Ni dvoma, da bi bila to še
najboljša rešitev, vendar bo njeno realizacijo časovno zavrla že sama širitev
EU. Skoraj enako, ali še manj realno velja za sklepanje sicer možnih dvostranskih dogovorov med državami članicami EU ali njihovih odvetniških zbornic.
Za sklepanje takšnih sporazumov zaenkrat ni zanimanja.
V sedanjih razmerah ostajata zato
dopolnitev EU zakonodaje in posodobitev Kodeksa etike CCBE še edini
oprijemljivi možnosti.
Če bi se novelirali direktivi D1 in
D 2, bi bilo potrebno določiti glede
uporabe razmerje prednosti med njima,
torej katera direktiva se prednostno
uporablja za čezmejno delovanje odvetnikov. To bi hkrati pomenilo, da se
druga uporablja samo, če ni v nasprotju
s prvo. V vsakem primeru je treba iz
obeh direktiv odstraniti tisto terminologijo, ki sedaj na splošno povzroča nejasnosti. To sta v tč. 4.2. in 4.4. D1 besedi "brez prejudica" ("without prejudice" f , ki sedaj zamegljujeta jasnost vloge profesionalnih pravil matične države
v odnosu na gostujočo. V D 2 bi bilo
treba v tč. 6.1. jasno formulirati, da profesionalna pravila domače države nimajo vpliva na odvetnikovo delovanje
v gostujoči državi, oz. najti alternativo,
da se domača pravila uporabijo, če niso
v nasprotju s pravili gostujoče države.
Kodeks etike CCBE ne more prevladovati nad zakonodajo EU kot tudi
ne nad zakonodajo držav članic. Ker se
uporablja v primerih mednarodnih stikov in dejavnosti odvetnikov, lahko
vpliva zlasti na harmonizacijo kodeksov etike njegovih članic. Tudi sam
lahko pripomore, da se zmanjša možnost nastopa okoliščin, v katerih bi se
4

Čl. 4.2. Services Directive (glede zastopanja
klientov v raznih procesih):
A lawyer pursuing these activities shall observe
the rules of professional conduct of the host
Member State, without prejudice to his obligations in the Member State from which he comes.
V čl. 4.4. je podoben tekst s tem, da se situacija
nanaša na opravljanje "ostalih aktivnosti", kjer
odvetnik ostaja zavezan pravilom domače države, z dodatkom: "without prejudice to respectfor
the rules, whatever their sourse, which govern
the profession in the host Member State, ...".

Prvi1 odvetniki
med mediatorji

odvetnik znašel v primežu dveh deontoloških kodeksov.
Poglejmo primer:
Odvetnik iz države L želi opravljati
dejavnost v državi M, vendar brez ustanovitve podružnice ali redne pisarne.
Kodeks odvetniške etike države L prepoveduje reklamiranje, enak kodeks države M to dopušča. To bi v danem primeru z vidika kodeksa CCBE pomenilo, da lahko odvetnik kljub obstoju prepovedi reklamiranja v domači državi leto izvede v državi M. Na takšen način in
v tem obsegu bi lahko tudi kodeks
CCBE eliminiral konflikte med profesionalnimi pravili različnih držav. Za tiste situacije, kijih ne bi razreševala zakonodaja EU ali nacionalni kodeksi
odvetniške etike, bi lahko kodeks
CCBE razširil vsebino svojih posebnih
določb (tie-breaker provisions) o razreševanju konfliktov etičnih pravil.

IV. Sklepno
Čezmejno delovanje odvetnikov vodi v situacije, ko je odvetnik subjekt dveh
ali več kodeksov etike. Kot prvo domače
in zatem še kodeksov tistih držav, v katerih občasno ali stalno deluje. Pri pripravi
zakonodaje EU se problemu "dvojne deontologije" ni posvečalo zadostne pozornosti, zato je potrebno najti kratkoročne
rešitve, ki bi problem napravile obvladljiv, in dolgoročne s ciljem njegove popolne eliminacije. Poudariti je treba, da
morajo biti pravila čezmejnega delovanja jasna, ne smejo dopuščati neenakopravnega obravnavanja domačih in tujih
odvetnikov v istih situacijah. Ne gre prezreti tudi tega, da nekatere države - tudi
pod vplivom lobija domačih odvetnikov
- niso naklonjene širokemu delovanju tujih odvetnikov na domačih tleh in bodo
zato njihove zbornice skozi disciplinske
postopke ustvarile prikrito prednost domačim odvetnikom.
Spremembe, ki sem jih nakazal, so
zato nujne, določeni premiki, zlasti z
novelizacijo kodeksa etike CCBE, se že
pripravljajo.
Tudi naša odvetniška zbornica lahko
po svoje prispeva k razreševanju problema, kolikor ta zadeva slovenske odvetnike. Nihče ji, recimo, ne brani, da ne bi
sprejela odločitve, po kateri se njena etična pravila ne bodo uporabila za njene
člane, ki bodo v tujini delovali po D 2,
seveda samo takrat, ko bo šlo za čezmejno delovanje. Takšnih in podobnih možnosti, ki bi ublažile ali celo eliminirale
konflikte etičnih pravil, je v okviru naše
nacionalne zakonodaje in našega kodeksa etike seveda še dosti več.

m a g . B o j a n Kukec

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je Služba za alternativno reševanje
sporov organizirala 40-urno izobraževanje za mediatorje, ki je potekalo med
8. in 16. majem 2003 v konferenčni dvorani sodišča v Ljubljani. Med 16
udeleženci, med katerimi nas je bila kar pestra struktura (od vrhovnega,
višjih do okrožnih sodnikov), smo bili tudi tri odvetnice in odvetnik. Pridobili smo osnovno teoretično in praktično znanje, potrebno za samostojno vodenje mediacijskih postopkov v okviru programov Okrožnega sodišča v
Ljubljani.

1. Splošno
Spiritus movens sodišču pridruženih programov alternativnega reševanja sporov (v nadaljevanju ARS) ter
izobraževanja novih mediatorjev z evropskim denarjem 2 , predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani, s. Aleš
Zalar, je nekoč zapisal, 3 da so moderne metode reševanja sporov s pogajanji, s posredovanjem tretje nevtralne
osebe ali s sodnim poravnavanjem lahko uspešne in učinkovite le, če so (tudi) odvetniki, mediatorji in sodniki dobro usposobljeni za izvajanje svojega
poklica. Pri tem ne gre le za dolžno poznavanje relevantnega prava, ampak
tudi za sposobnost empatije, torej za
razumevanje interesov in skrbi vseh
strank, ki so vpletene v spor. Najboljši
odvetnik zato ni tisti, ki se dobro
pravda, pač pa tisti, ki dobro rešuje
probleme.

1

Naslov ni povsem točen, saj gre res za prve mediatorje med odvetniki, ki so jih izobraževali slovenski "inštruktorji" oz. "trenerji", medtem ko
je iz seznama mediatorjev (navedenega na koncu
tega zapisa) razvidno, da so štiri odvetnice pridobile status mediatorjev na listi Okrožnega sodišča v Ljubljani že 1. 9. 2002, pri čemer pa je
razlika v tem, da so bile usposobljene s strani
angleških ekspertov.
Tako lahko štejemo, da je s 16. majem 2003 v
Sloveniji prvih 8 odvetnic - odvetnikov pridobilo
status usposobljenih mediatorjev za vodenje mediacijskih postopkov v (klasičnih) pravdnih,
družinskih in gospodarskih zadevah.
2

Vodja Službe za alternativno reševanje sporov
ter za odnose z javnostjo Maša Kociper je za Delo (13. 3. 2003, str. 2) pojasnila, da je Evropska
komisija v okviru nacionalnega projekta Phare,
ljubljanskemu Okrožnemu sodišču uradno odobrila projekt v vrednosti 250.000 evrov za financiranje sodišču pridruženih programov ARS. Ta
predvideva financiranje nadaljnjega razvoja mediacije in arbitraže, spremljanje in analiziranje
teh programov ter izobraževanje novih mediatorjev. Gre za pilotni projekt mediacij. Načrtuje-

2. Znanja, spretnosti, metode,
tehnike, izpopolnjevanja
Za dosego opisanih ciljev so potrebna posebna znanja, spretnosti, metode
in tehnike. Program usposabljanja je
razvil in verificiral Strokovni svet za
mediacijo pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani. Ta izobraževalni program
temelji na sodobnih interaktivnih metodah in vključuje predavanja, simulacije, vaje igranja vlog, analizo video
posnetkov (ameriške in angleške mediacije), zaključil pa se je z ocenjevanjem vsakega izmed 16 kandidatov.
Sedaj sledi opazovanje prave mediacije pri starejših kolegih, izvajanje somediacije z izkušenim mediatorjem v paru ter končno samostojno vodenje teh
postopkov, pri čemer bo pri družinskih
mediacijah dana možnost somediacije
s kolegi z drugih neposredno povezanih področij (kot npr. socialno varstvo,
psihologija, itd.).
Tokratno izobraževanje za mediatorje je prvič potekalo pod vodstvom
domačih inštruktorjev ("trenerjev"),
izbranih iz vrst višjih sodnikov in namestnika varuha človekovih pravic.
Vsi inštruktorji so izkušeni mediatorji

jo 12 osnovnih in nadaljevalnih izobraževalnih,
civilnih, družinskih in gospodarskih mediatorjev,
pa tudi šolanje sodnikov v poznavanju možnosti
ARS in prepoznavanju zadev, primernih za mediacijo, ter izobraževanje odvetnikov, ki zastopajo
stranke v mediacijskih postopkih. Posebno pozornost bodo namenili pripravi izobraževalnih
programov in izobraževanju "trenerjev" ter drugih kvalificiranih domačih mediatorjev, ki bodo
v prihodnje prevzeli tovrstno izobraževanje. Namen programov, ki jih bo sodišče razvilo z evropskim denarjem, je omogočiti prihranek javnih
in zasebnih sredstev, dodatno, hitrejšo in pravičnejšo možnost reševanja sporov na sodišču
ter zmanjšanje pripada novih zadev na to sodišče.
J

Zalar A.: Pravna praksa, št. 1812003.

in sodelujejo v programih Okrožnega
sodišča, specializirana izobraževanja
pa so opravili v Veliki Britaniji in
ZDA.

3. Kako je "šola" potekala?
Če mi je dovoljeno podajati lastne
vtise in ocene, lahko z vso odgovornostjo zatrdim, da je bil ta program izobraževanja mediatorjev eden izmed
najbolje strokovno in praktično ter organizacijsko pripravljenih, kar sem jih
v svoji profesionalni karieri opravil, tako doma kot tudi v tujini. Pristop je bil
precej "ameriški", saj je zaradi lažje
vzpostavitve stikov bilo že na začetku
dogovorjeno, da se kandidati, pa tudi
predavatelji, med seboj ogovarjamo z
osebnimi imeni. Preizkušena je bila
kreativnost mediatorjev s tem, da je
vsakdo moral po dvominutnem posvetu na kratko predstaviti življenjsko in
profesionalno pot svojega soseda, s katerim je nato delal vaje v paru.
Če najprej opišem strokovno zasnovo programa izobraževanja mediatorjev, je njegov idejni oče sodnik
Aleš Zalar med pozdravom udeležencem takoj pokazal na bistvene razlike
med delom sodnika (navajen je poslušati tisto, kar on meni, d a j e potrebno, ne pa tistega, kar je stranki pomembno), odvetnika (prepogosto igramo
vlogo zmagovalcev po sistemu poraz zmaga) ter med delom mediatorja, ki
mu je najpomembnejše iskanje svoje
"črne skrinjice", kot se je duhovito
izrazil zaradi nujnega odhoda na letalo.
Mediator se bo vedno vprašal, če mu
mediacija ne uspe: "Kaj sem kot mediator storil narobe in kako svoje delo v
bodoče izboljšati?"
Res je, da ima mediacija po njegovi oceni perspektivo, saj je zanjo že zanimanje tudi v okviru slovenskih zavarovalnic in Gospodarske zbornice Slovenije.
Naj na kratko opišem vsebinske
sklope, ki jih je predstavilo šest predavateljev.
Višja sodnica mag. Nina Betetto vodja civilne sekcije je v uvodu podala
značilnosti ARS ter razlike od sodnega
odločanja v Sloveniji. Obdelala je psihologijo reševanja konfliktov (interaktivno delo kot metoda pogajanja) ter
prednosti mediacije.
Pri tem je udeležence najbolj navdušil Thomas-Kilmanov test. (Mimogrede povedano: ta test vam v tokratni
prilogi naše revije predlagamo "za pokušino". Ne bodite presenečeni, če bo
pokazal o vas drugačno podobo, kot ste

jo doslej imeli sami o sebi. Morda je
čas poletnih dopustov pravšnji, da si
tudi odvetniki s pomočjo tega testa
načina reševanja konflikta "izprašamo
vest", saj je takšne teste zagotovo treba
jemati sproščujoče, zato pa je čas poletnih dopustov kot naročen. Marsikdo
od nas bo presenečen, ko mu bo test
pokazal, da je "izogibajoč", drugi bo
spet "tekmovalen, sodelujoč, kompromisen ali prilagodljiv". Test je zagotovo koristen, da te "postavi na realna
tla".)
Tudi nam, udeležencem "šole" za
mediatorje, se je to zgodilo. Nekateri
so celo precej burno reagirali (potem
ko so zvečer doma izpolnili "domačo
nalogo"), s čimer je bil namen predavateljice zagotovo dosežen.
Predavateljica je nato predstavila,
katere zadeve so primerne za mediacijo, kakšne priprave je treba opraviti,
pojasnila tehnike pri mediacijah (neposredna govorica telesa, testiranje resničnosti) ter etične dileme (nepristranost, prostovoljnost, zaupnost). Na
koncu vsake teme je sledila praktična
vaja, pa tudi praktično igranje vlog je
bilo dragoceno, saj smo dejansko odigravali vlogo mediatorja, tožnika, toženca, njihovih pooblaščencev (odvetnikov ali zavarovalnice), tako živo, da
s e j e vaja začela pred vstopom v konferenčno dvorano ljubljanskega sodišča s
pozdravom strankam, stiskom rok,
predstavitvijo, poučevanjem o tehničnih detajlih, kako bomo sedeli, kje
je WC, uporaba telefonov, možnost
prekinitve skupnih srečanj, vse do podajanja t. i. "mediacijskega diagrama".
Stranki vedno najprej pojasnimo, kaj je
mediacija (način oz. metoda za rešitev
problema ozioroma spora), koliko časa
bo srečanje trajalo, v koliko fazah, razložimo, v čem je vloga mediatorja (ne
sprejemamo odločitev, temveč si prizadevamo skupaj z obema strankama
poiskati rešitve problema). Stranki se
pojasni, kako deluje mediacija, da se
prvič srečamo skupaj, drugič z vsako
stranko posebej, zadnjič pa na skupnem sestanku, da podpišeta sporazum
- sodno poravnavo, ki jo nato potrdi
dežurni sodnik sodišča. Pomembno je
tudi predstaviti načelo zaupnosti strankam, saj nihče ne ob izvedel, kar so povedale v postopku mediacije mediatorju, ki nikoli ne razkrijejo tega, kar so
zvedeli na ločenem sestanku, razen če
sama stranka tako želi. Mediator si dela zapiske zgolj zato, da lažje sledi navedbam in pojasnilom stranke, na koncu so uničeni in izločeni iz spisa, tako
da kakršnakoli izjava v mediaciji na

morebitno odločitev razpravljajočega
sodnika (če bi mediacija ne bila uspešna in se spis vrne na sodišče) nima
nikakršnega vpliva. Mediator prosi za
spoštljivo obnašanje strank, na pozornost, neprekinjanje, odprtost in pripravljenost za dialog. Rezultat seveda
nadzirajo stranke same.
Psihologijo reševanja konfliktov je
prikazal prof. dr. Peter Praper. Poleg
značilnosti konflikta je bila najzanimivejša njegova bogata življenjska izkušnja, ko je npr. kot psiholog bil direktor velikemu zdravniškemu kolektivu v Sloveniji in so mu njegove strokovne reference prišle še kako prav, če
je prišlo do konfliktov med zaposlenimi zdravniki in ostalim osebjem.
S psihologijo reševanja konfliktov,
vendar s stališča razumevanja vedenja
ter transakcijsko analizo, je nadaljevala višja sodnica Gordana Ristin, ki je
razen tega obdelala tudi temeljna načela mediacije, začetek mediacije, veščine mediatorja ter zaključila prvi del z
vajo igranja vlog. Vsem kandidatom je
še posebej ostal v spominu njen talent
za duhovito ponazarjanje obnašanja
strank (mimika, gibi itd.). Gre za rešitev magičnega trikotnika, psihološkega doživljanja konfliktov, preganjalec - žrtev - rešitelj.
Višja sodnica dr. Mateja Končina
- Peternel je imela zagotovo najtežje
področje, to je družinsko mediacijo,
ki je (po moji oceni) zahtevala, tako
časovno kot tudi glede na pričakovano
spremembo družinske zakonodaje, največ novosti ter naporov. Poleg tega je
pri tovrstnih mediacijah posebnost v
tem, da je možna somediacija, ki se je
po dosedanjih izkušnjah dobro obnesla
(upokojene socialne delavke, psihologi
itd.).
V ilustracijo je predstavila tudi nekaj relevantnih sodnih odločitev ter
vzorec sporazuma v družinski mediaciji, ki ima obilo novosti, upoštevajoč
tudi najnovejšo sodno prakso Ustavnega sodišča Slovenije glede urejanja
osebnih stikov z otroki pred sodišči (in
ne več, kadar pride do spora, z
odločbami CSD). Prikazala je tudi
enourni posnetek angleške mediacije
v družinskem sporu, da smo imeli o
tem jasno predstavo.
Namestnik varuha človekovih pravic Aleš Butala je predaval o ločenih
srečanjih, razložil postopek ter veščine mediatorja; nam kandidatom pa je
do drugega dne naložil dve "domači
nalogi", ki sta se nanašali na tehnike
pri mediaciji (iskanje izhoda iz slepe
ulice, ustvarjanje opcij) ter na za-

ključno srečanje s strankami (pisanje
sporazuma, ki ga nato dežurni sodnik
potrdi v obliki sodne poravnave). Za
mojo izkušnjo je bil ta predavatelj najbližje mojim razumevanjem ter pogledom na mediacijo predvsem zato (to so
mu sicer že v uvodu ostali somediatorji, ki že delajo v programu, priznali, da
je izmed vseh najuspešnejši glede na
število rešenih zadev), ker ima "nešteto zasilnih izhodov" za rešitev sporov,
kar stranke rade sprejmejo, poleg tega
pa se mi je zdel najbližji dogodkom v
praksi. Škoda bo, če bo zaradi inkompatibilnosti funkcij moral svojo izredno kreativno in učinkovito vlogo raediatorja ali "trenerja" opustiti.
Zadnji dan so si sledila specializirana predavanja po področjih: odškodninsko pravo - splošno in zavarovalniški spori (Gordana Ristin),
družinski spori - delitev skupnega premoženja, posebnosti teh sporov, varstvo ogroženih otrok, preživljanje (dr.
M. Končina Peternel) in klasični civilni spori (mag. Nina Betetto).
Na koncu je sledil ogled video posnetka (ameriške) mediacije v klasičnem civilnem sporu, razprava ter
priprave na vaje igranja vlog.
Vodja službe za alternativno
reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani Maša Kociper je podala aktualni trenutek vodenja ARS
programov na tem sodišču, pri čemer
je prikazala njihove prednosti (tudi slabosti), brošure, ki jih vsaka izmed
strank in odvetniki prejmejo, preden se
odločijo, ali dajo soglasje za mediacijo, ter tudi vsa tehnična navodila (organizacija prostorov, poslovanje s spisi, brošure strankam in odvetnikom,
itd.). Ocenila je, da se je mediacija
(vsaj doslej) v teh dveh letih dobro
prijela. Od vseh zadev, ki jih sodišče
ponudi strankam, v kar tretjini primerov obe stranki soglašata z uvedbo
postopka mediacije. Skoraj 60 odst.
primerov se uspešno zaključi s sklenitvijo poravnave ali umikom tožbe.
Še posebej je pomembno, da se mediacija, v nasprotju z dolgotrajnimi postopki, običajno konča že na enem ali
dveh srečanjih, in da stranke po uspešno zaključeni mediaciji ne vlagajo
pravnih sredstev.

4. Dosedanji rezultati
mediacije
Na Okrožnem sodišču v Ljubljani
so v začetku leta 2001 začeli izvajati
pilotni program - ARS s pomočjo mediacije in nevtralne ocene spora. Iz

odvetnici

Vaja dela mojstra - na izboraževanju za mediatorje:
Nives Vidmar in Živa Drol Novak, med njima mag. Bojan

aninomnih vprašalnikov, ki jih dobijo stranke in njihovi pooblaščenci
(večinoma odvetniki) po končanem
mediacijskem postopku, je moč razbrati, da sta v dveletnem obdobju obe
pravdni stranki podali soglasje v tretjini primerov, kar ocenjujejo za velik uspeh, saj je npr. na drugostopenjskem
sodišču v Londonu pri podobnem programu, na prostovoljni podlagi bilo
mogoče doseči takšno stopnjo soglasij
šele v 3. letu izvajanja programa 4 .Tudi
pri nas opažamo, da je odstotek soglasij v letu 2002 že 29,3 odst. To je posledica večje seznanjenosti strank in
pooblaščencev o tem, kaj mediacija
sploh je. Nenazadnje je tudi ta strokovni prispevek naravnan v tej smeri. Iz
poročila in statističnih podatkov je
razvidno, da se stranke v večini primerov (več kot 80 odst.) zelo zadovoljne
z mediacijo, nekaj jih je srednje zadovoljnih, niti iz enega oddanega anketnega lista pa ne izhaja, da bi bile stranke nezadovoljne. 5
Strinjam se z oceno nekaterih (npr.
mag. Valerije Jelen Kosi - višje strokovne sodelavke in tudi udeleženke zadnjega izobraževanja) 6 , da so osupljivo dobri rezultati preteklih dveh let
posledica velike angažiranosti posameznikov, ki sodelujejo pri tem programu, predvsem pa izredne strokovnosti
4

H. Genn. Court - Based ADR intiatives for H on
- Family Civil Disputes, March 2002, str. 73 in
77 ter naslednje, cit. po poročilu o statističnih
podatkih SU 4612002.
5

Grafikon št. 13, Poročilo o statističnih podatkih pilotnega programa alternativnega reševanja sporov s posredovanjem - mediacijo, na
Okrožnem sodišču v Ljubljani, za leto 2001 in
2002, Su 46 /2002, Urad predsednika.
6

Mag. Jelen - Kosi V.: Poročilo in analiza, Ibidem, zaključek.

Kukec

mediatorjev, ki so se izobraževali v tujini ter uspešno prenesli tam pridobljene izkušnje na naša tla, s tem da so tudi kritično ocenili, kaj je primerno
za našo pravno kulturo in kaj ne. Pri
tem ne gre pozabiti na močno pripravljenost strank in odvetnikov za
sodelovanje.

5. Zaveze odvetnikov mediatorjev
Da je celotna zadeva presneto resna in da je že (in bo še) zahtevala
ogromno truda ter časa, dokazujejo tudi obveznosti, ki smo jih izobraženi
mediatorji - odvetniki prevzeli s podpisom posebne izjave, s katero smo
soglašali in se zavezali, da bomo poleg že opravljenih obveznosti (izobraževanje vseh 40 ur, pisna ocena usposobljenosti) kot pogoj za uvrstitev
na listo mediatorjev (v eni mediacijski zadevi opazovati pri delu bolj izkušenega mediatorja) tudi vsaj dve leti opravljali delo mediatorja v programih sodišča in letno opravili obveznost 15 ur brezplačnega mediiranja
(pro bono), vsaj 20 ur pa za honorar
po ceni, ki jo določa sodišče, ter se enkrat letno udeležili nadaljevalnega
izobraževanja za mediatorje oz. se
udeleževali rednih strokovnih srečanj
mediatorjev. 7 Dolžni smo tudi obvestiti sodišče o morebitnih storitvah
mediacije izven sodnih programov.
7
Iz dnevnega tiska je že zaznati, da je ob začetku maja bilo pri nas ustanovljeno prvo podjetje
(A.R.S., d.o.o.) kot prva tovrstna družba pri nas,
ki nudi mediacijo, še preden začnejo mleti sodni
plini. Mediacija prek zasebnikov, v nasprotju s
sodiščem, ni brezplačna, saj ena ura stane 20 tisočakov.
Dnevnik, 29. 5.2003, str. 23: "Reševanje sporov
brez sodišč"

No, takšne prevzete obveznosti so
razumljive, upoštevajoč dejstvo, da je
organizacija ter izvedba tako obsežnega ter zahtevnega izobraževanja mediatorjev gotovo zahtevala precej sredstev.

6. Zaključek
Morda bi najlažje navedel bistvo
mediacije z že citiranim uvodnikom
Aleša Zalarja 8 kot "recept" za (vsaj
doslej) uspešno (in tudi za bodočo)
mediacijo, kako obvladati različne
čustvene in razumske reakcije strank v
postopku in njihovo pogajalsko taktiko, da bi bil dosežen rezultat, s katerim
bi lahko živele vse stranke:
• Najprej je treba vzbuditi zaupanje
in ločiti ljudi od problema.
• Nato se je potrebno osredotočiti na
prihodnost, ne na preteklost, in na
interese, ne na pozicije. Pomembno
je torej, kaj stranka potrebuje, in
ne, kaj želi.
• Temu sledi oblikovanje opcij za
vzajemno pridobivanje strank in s
tem za uspešno mediacijo.

In kakšna je tu vloga
odvetnika?
Sodelovanje pri sporu je nekaj čisto
drugega kot pravdanje. "Posredovati mediirati" pomeni "biti v sredini", kar
je daleč od pravdarske želje, da bi spor
trajal "do zmage".
Posredovanje nam prikliče predstavo o tem, kako nekdo vstopi med dva
nasprotnika, da bi prekinil boj; ne pa,
da si izbere eno stran in se pridruži borbi.
Pravda si želi dobrega boja in svoje
bojevanje opravičuje s trditvijo, da je
bilo tistemu, ki je zmagal, to tudi namenjeno. Posredovanje pa hoče boj
ustaviti in doseči rešitev, kot je že pred
petimi leti v svoji knjigi "Duša zakona" zapisal Benjamin Seliš. 9
K temu moram pripomniti ter pohvaliti pripravljalce strokovnega gradiva za izobraževanje, da so nam postregli z obilo uporabne (predvsem
mednarodne) literature, ki človeku
širi obzorja na obravnavanem področju
mediacije. Citirana knjiga "Duša zakona" (166 strani) je samo ena izmed
njih, ki nam jo je priporočila višja sodnica Gordana Ristin.
8

1 bidem, Zalar, str. 3

9

Sells Benjamin. "The Soul of the Lav.'", Dorset, England, 199;, prevedena tudi v slovenščino,
Vodnikova založba v Ljubljani 1997, str. 74.
10
Ristin G.: "Sodelovanje z odvetniki v postopkih mediacij", Odvetnik št. 14, april 2002, str. 11
- 13.

Pozorna

na predavanjih

in vajah: odvetnica

Že v preteklosti so marsikateri mediatorji afirmativno pisali o pozitivnih izkušnjah z aktivnostmi odvetnikov v postopkih mediacije. 10
Seznam odvetnikov - mediatorjev na listi Okrožnega sodišča v
Ljubljani:
1. odv. Bojana Ozimek (vsi od 1-4
od 1. 9. 2002)
2. odv. Bojana Hočevar Frantar
3. odv. Sonja Puppis
4. odv. Mirjana Kranjčevič
5. odv. Živa Drol Novak (vsi od 58 od 16. 5. 2003)
6. odv. Dragica Papež
7. odv. Nives Vidmar
8. odv. mag. Bojan Kukec

Dragica

Papež in avtor

zapisa

Naj čisto na koncu omenim še nekaj "protokolarnih podatkov":
Vsi kandidati smo prejeli uradno
Potrdilo (licenco) o uspešno zaključenem izobraževanju za mediatorje.
Da pa ne bi poglavje "kreativnost
mediatorjev pri reševanju problemov"
iz programa izobraževanja ostalo zgolj
na teoretični ravni, smo udeleženci (ki
smo sicer zelo tesno sodelovali in se
med seboj dobro razumeli) pripravili
tudi naš "feed-back" s posebno listino,
ki smo jo vročili vsem predavateljem z
naslovom: "Zahvala - za ustvarjalni
prispevek k uspešnemu izobraževanju
mediatorjev za reševanje civilnih,
družinskih in gospodarskih sporov",
pri čemer je ta listina vsebovala v obliki stripa vse faze mediacije.

Komercialno izvensodno reševanje sporov
Na tiskovni konferenci v Ljubljani sta odvetnik Anton Pregelj in Luča
Bratina 28. maja predstavila družbo A.R.S., d.o.o. - prvo komercialno družbo za izvensodno reševanje sporov. Ustanovljena je po zgledu ene najstarejših in najuspešnejših mediacijskih družb v Veliki Britaniji - ADR Group
iz Bristola (že od leta 1989 uspešno razvija koncept različnih oblik alternativnega izvensodnega reševanja sporov). ADR Group je izobrazila tudi prve mediatorje v Sloveniji.
Poleg slovenskih mediatorjev (doslej so sklenili pogodbe s 17 mediatorji, tudi z nekaterimi odvetniki), ki so uspešno opravili specializirano izobraževanje na področju ARS s poudarkom na mediaciji, pa ponujajo možnost
izbire več kot 200 tujih mediatorjev s seznama ADR Group.

Iz sodne prakse

Prekluzija navajanja dejstev
in dokazov (286/2 čl. ZPP) in
odškodnina zaradi hišnega
pripora (30. čl. ustave RS v
zvezi s 542. čl. ZKP)
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani v zadevi II Cp
638/2003 z dne 9. 4. 2003, katerega je našemu uredništvu v prikaz posredovala odv. Margareta Zakonjšek Rupnik, ocenjujemo kot pomemben judikat za prihodnje
delo odvetnikov, zato ga objavljamo.
ožena stranka je pravočasno predlagala dokaz z
izvedencem medicinske stroke (z vlogo z dne 23.
10. 2002, ki je bila vložena na prvem naroku za
glavno obravnavo), ki bi potrdil ali ovrgel tožnikove trditve o vplivu pripora na njegovo zdravstveno stanje, tožnik (čeprav nosi dokazno breme za te svoje trditve) pa
dokaza z izvedencem ni predlagal. Šele na zadnjem naroku za glavno obravnavo, ko se je izkazalo, da tožena
stranka ni založila predujma za izvedbo tega dokaza, je
izjavil, da bo predujem plačal on. V tej procesni situaciji je sodišče prve stopnje odločilo po pravilih o dokaznem bremenu.
Vendar določba 215. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), po kateri v primeru, ko sodišče na podlagi izvedenih dokazov ne more zanesljivo
ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi pravila o dokaznem bremenu, ni brez izjeme. Predstavlja jo
namreč določba 3. odstavka 153. člena ZPP: Če je sodišče zato, ker znesek, ki je potreben za stroške izvedbe predlaganega dokaza, ni bil plačan, opustilo izvedbo
tega dokaza, potem mora glede na vse okoliščine po svojem prepričanju presoditi, kakšen pomeni ima to, da
stranka ni v roku založila zneska, potrebnega za stroške.
Določba ima sicer obilo preohlapnih, raztegljivih in zato nevarnih standardov ("glede na vse okoliščine", "po
svojem prepričanju", "kakšen pomen ima to"), ki od sodnika terjajo, da iz procesnega ravnanja stranke izvaja
daljnosežne zaključke o meritornih vprašanjih spornega
razmerja, čeprav je jasno, da se zaradi opustitve izvedbe planiranega dokaza nahaja v spoznavni krizi. Vendar
te določbe ni mogoče ignorirati. Pri njej pa je vnaprej
jasno zgolj to, da odgovora na vprašanje, kakšen pomen
ima to, da stranka ni v roku založila predujma, ne morejo dati pravila o dokaznem bremenu, marveč nekaj drugega. V konkretnem primeru pa je to drugo lahko le to,
da je treba ob tožnikovi takojšnji pripravljenosti založiti predujem za izvedenca omogočiti izvedbo tega dokaza, ker prvič nosi on dokazno breme in drugič, ker je
glede na to, da je ta dokaz predlagala tožena stranka,
upravičeno pričakoval, da bo dokaz tudi izveden.

T

Slednje pa utemeljuje tudi drugo miselno pot, po kateri pridemo do istega zaključka. Če bi njegov predlog,
da predujem plača on, šteli kot dokazno pobudo, bi bilo treba oceniti, ali tega dokaza tožnik brez svoje kriv-

de ni mogel predlagati že prej (2. odstavek 286. člena
ZPP). Pri tem pa ni mogoče priti do drugačnega zaključka, kot da zaradi pričakovanja, da bo zaradi predloga
tožene stranke ta dokaz tudi izveden (utemeljenost tega
pričakovanja dokazuje dokazni sklep na list št. 87), dokaza z izvedencem medicinske stroke ni predlagal še
sam. To pa je opravičljiv razlog za poznejše predlaganje dokaza.
S tem, ko sodišče prve stopnje ni izvedlo dokaza z
izvedencem, je zagrešilo bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 1. odstavka 339. člena ZPP (v razlogih izpodbijanja sodbe je namreč navedlo, "da dokazni
postopke ni ugotovil kakšnih hujših zdravstvenih težav,
ki bi bile v vzročni zvezi z odrejenim priporom, saj tega tožnik z morebitnim predlaganjem izvedenca medicinske stroke ni dokazal").
Razen tega pritožba tudi utemeljeno opozarja na zmotnost materialnopravnega stališča sodišča prve stopnje, da
tožnik ni upravičen do odškodnine tudi za čas, ko je bil
v hišnem priporu. Res je sicer, da bi jezikovna razlaga
dopuščala tudi tako razlago, a ker je pripor višji pojem
(genus proximum), ki zajema tako pripor v ožjem pomenu, kot hišni pripor (differentia specifica), daje jezikovna razlaga tudi podlago za zaključek, da ima (ob pogojih iz 542. člena Zakona o kazenskem postopku: v nadaljevanju ZKP) pravico do povrnitve škode tudi tisti, ki
je bil v hišnem priporu. Pri izbiri med obema možnima
jezikovnima razlagama pa se je treba odločiti za slednjo.
To zahteva predvsem teleološka razlaga, ki ima oporo v
določbi 30. člena Ustave RS, s katero je priznana pravica do odškodnine vsakomur, ki mu je bila neutemeljeno odvzeta prostost. Za pravico do odškodnine za hišni
pripor je takorekoč v vsem izenačenem s priporom v
ožjem pomenu - tako glede razlogov za njegovo odreditev, časa trajanja, podaljšanja in odprave (ter v tem pogledu preizkušnja po uradni dolžnosti, ali zanj še obstajajo razlogi), kot (kar je tu najpomembnejše) glede vštevanja v izrečeno kazen (6. odstavek 199.a člena ZKP),
kar pomeni, da ga zakonodajalec pojmuje kot odvzem
prostosti. In če Ustava vsakomur, ki mu je bila neutemeljeno odvzeta prostost, priznava pravico do odškodnine, je treba določbe 542. člena ZKP, ki konkretizirajo
to ustavno pravico, razlagati na ustavno skladen način,
torej tako, da ima pravico do odškodnine ne le tisti, ki
je bil v priporu, ki se je izvajal v zaporu (za kar uporablja ZKP evfemizem zavod), marveč tudi tisti, katerega pripor se je izvajal v njegovem bivališču (praviloma)
ali v bolnišnici oziroma podobni ustanovi (bolj redko).
Razlika med priporom v ožjem pomenu in hišnim priporom je tako le glede prostorov, kjer se izvaja ena in
druga oblika pripora, ne pa glede samega bistva, tj. da
gre pri obeh oblikah za odvzem prostosti. Dejstvo, da se
je pripor izvajal v obliki hišnega pripora, lahko zato vpliva le na višino odškodnine (ker so v hišnem priporu duševne bolečine zaradi odvzema prostosti verjetno manj
intenzivne, kot če se pripor prestaja v zaporu), ne pa na
samo pravico do odškodnine.
Ker so umanjkale ugotovitve o tožnikovih duševnih
bolečinah med trajanjem hišnega pripora, je dejansko stanje tudi nepopolno ugotovljeno. Zavoljo tega in zaradi
že omenjene postopkovne kršitve je pritožbeno sodišče
pritožbi ugodilo, izpodbijani del sodbe razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v novo sojenje.
Za objavo pripravil: B. K.

Italija

Priznanje in izvršitev
tujih sodnih odločb
dr. Karlo Primožič

Z zakonom št. 218 z dne 31. maja 1995 je italijanski zakonodajalec
popolnoma reformiral mednarodno zasebno pravo.
Prej so ga urejali členi od 17 do 31 predzakonskih določb civilnega kodeksa ter člen 796 in naslednji kodeksa o civilnem postopku, ki je urejal postopek za priznanje tujih odločb.
Ena izmed najvažnejših novosti je bila brez dvoma odprava tako imenovanega "delibacijskega postopka" ("giudizio di delibazione"), tj. postopka v pristojnosti Prizivnega sodišča ("Corte d'Appello"), ki je predstavljal
edino neizogibno sredstvo za uveljavitev pravnih učinkov tuje odločbe v
italijanski ureditvi. 1

T

ežnja k odpravi ovir, ki so preprečevale dostop tujim pravnim vrednotam, in težnja k priznanju enakovrednosti tujih sodnih aktov je zakonodajalca privedla k uveljavitvi načela
(v splošnem smislu in kljub nekaterim
pogojem) o neposrednem priznanju tujih odločb. Zakon št. 218/95 namreč v
prvem odstavku 64. člena določa:
"Tuja odločba se v Italiji priznava,
ne da bi bilo potrebno uvesti katerikoli
postopek."2
Kljub temu, d a j e tuja odločba avtomatično priznana, mora vsekakor spoštovati določene pogoje, ki jih analitično našteva zakon (že omenjeni 64.
člen), toda sodno preverjanje njihove
prisotnosti je v bistvu omejeno na primer, ko je treba na podlagi tuje odločbe
uvesti izvršbo.
Na podlagi 64. člena zakona
218/95 se torej tuja odločba avtomatično priznava pod naslednjimi pogoji:
a) da je zadeva, v kateri se je sodišče
izreklo, spadala v njegovo pristojnost na podlagi načel o pristojnosti
1

Pravnike je delilo sporno vprašanje o pravni
naravi sodbe, ki je priznala tujo odločbo. Nasprotovali sta si "teorija o sprejemu", kije sodbo
Višjega sodišča pojmovala kot (novo) italijansko
odločbo z isto vsebino tuje odločbe, in t. i. "teorija o conditio iuris", ki je slonela na trditvi, da
je učinkovitost tuje odločbe odložno pogojena
delibaciji s strani italijanskega sodišča.
2

Uvedba načela je vsekakor odprla nekatera
sporna vprašanja v zvezi z možnostjo neposrednega vpisa, zaznambe ali prepisa tuje sodne
odločbe v javne vpisnike (npr. matično knjigo,
zemljiško knjigo ipd). Gre za primer matičarja,
kateremu stranka predloži tujo odločbo o prenehanju zakonske zveze s prošnjo, da jo vpiše v italijansko matično knjigo.

italijanskega sodišča, ki jih določa
italijanska ureditev;
b) d a j e bila tožba ali sklep tožencu vročena po pravu kraja, kjer se je vodil
postopek, in niso bile kršene osnovne pravice do obrambe;
c) da so stranke pristopile k pravdi po
pravu kraja, kjer s e j e odvijal postopek, ali d a j e tožena stranka bila proglašena za odsotno v skladu s tem
pravom;
č) da je odločba postala pravnomočna
na podlagi prava kraja, kjer je bila
izrečena 3 ;
d) da ne nasprotuje pravnomočni sodbi,
ki jo je izreklo italijansko sodišče 4 ;
e) da pred italijanskim sodiščem ne teče
prej začeta pravda v isti pravni zadevi in med istima strankama;
f) da njeni učinki ne nasprotujejo javnemu redu.
Čeprav italijanski zakon tega izrecno ne navaja (kar pa izrecno predvideva 94. člen slovenskega ZMZPR!), je
splošno uveljavljeno mnenje, da mora
imeti tuja odločba naravo sodne odločbe in da se ta narava ugotavlja bodisi na
podlagi italijanskega bodisi tujega prava.

Ugovarjanje zoper tujo
sodno odločbo ali zoper njeno
izvršitev
Kot rečeno: čeprav je tuja sodna
odločba izenačena z domačo, lahko

nasprotna stranka ugovarja, da odločba
ne spoštuje pogojev, ki jih določa zakon, ali pa nasprotuje izpolnitvi odločbe.
Kdorkoli ima v takih primerih interes do izvršitve tuje sodne odločbe, lahko predlaga Apelacijskemu sodišču
kraja, kjer se mora odločba izvršiti, naj
ugotovi izpolnitev pogojev za priznanje
(67. člen zakona 218/95).
V takem primeru je očitna analogija
s starim delibacijskim postopkom, ki je
bil neizogiben, d a j e tuja odločba sploh
imela pravne učinke v Italiji.
Ugotavljanja spoštovanja pogojev
za priznanje tuje sodne odločbe pa se
lahko loti ne samo Prizivno sodišče,
ampak tudi drugo sodišče in sicer "incidenter tantum", ko je priznanje sodbe
samo stranski predmet pravde.
V tem primeru veljajo učinki tuje
odločbe samo v konkretnem postopku.

Priznanje tujih odločb
na splošno
Poleg 64. člena zakona št. 218 urejujeta priznanje tujih odločb tudi 65. in
66. člen., ki jamčita priznanje tujih sodnih odločb in odločb v nepravdnih postopkih na področju sposobnosti (pravne in poslovne), družinskih razmerij in
osebnostnih pravic. Sem spadajo akti,
ki sicer niso sodbe, so pa sodne in
upravne narave v navedenih zadevah.
Naj še omenimo, da 68. člen zakona
218 določa uporabo omenjenega postopka tudi za priznanje javnih listin, ki
so bile sestavljene v tuji državi in so tam
pridobile izvršilno moč.
Iz navedenega sledi:
•

•

Sodba, ki jo izreče slovensko sodišče, se v Italiji praviloma avtomatično priznava; samo tedaj, če je
potrebna prisilna izvršba, mora
na predlog stranke Prizivno sodišče ugotoviti, ali so v postopku v
Sloveniji bili izpolnjeni pogoji,
katere smo v celoti navedli.
Postopek na Prizivnem sodišču je
vsekakor preprost in hiter: zato
bi svetoval, da stranka, če ni ovir
v zvezi s pristojnostjo slovenskega
sodišča, iz praktičnih razlogov
(jezik, ekspertize, dokazovanje,
itd.) toži na sodišču v Sloveniji.

Bruseljska konvencija iz leta
1968 in uredba EU št. 44/2001

3

Ukinjeni predpisi so določali, da se pravnomočnost odločbe ugotavlja na podlagi italijanskega
prava.
4

Italijanska sodba mora že biti pravnomočna.

Poleg kodeksa o civilnem postopku
pred novim zakonom iz leta 1995 so se
s priznanjem tujih sodnih odločb ukvar-

jale tudi številne mednarodne pogodbe,
ki jih je podpisala tudi Italija 5 .
Bruseljska konvencija z dne 27.9.
1968 je že uvedla načelo o neposrednem in avtomatičnem priznanju tujih
sodnih odločb, ki so jih izrekla sodišča
držav podpisnic.
Načelo je bilo uvedeno za sodne
odločbe na civilnem in trgovinskem področju z nekaterimi izjemami, kot so
zadeve v zvezi s statusom in sposobnostjo oseb, premoženjskimi odnosi med
zakoncema, dedovanjem in stečaji.
Sodne odločbe imajo torej neposreden učinek v pravni ureditvi držav podpisnic. Samo v primeru ugovarjanja
predvideva konvencija postopek za sodno preverjanje, kije sicer enostavnejši
kot redni delibacijski postopek.
Bruseljska konvencija je bila nazadnje v sklopu držav članic Evropske
unije nadomeščena s predpisi Pravilnika št. 44/2001 z dne 22. decembra
2000 (t. i. Bruxelles II), kije stopil v veljavo 1. marca 2002. Pravilnik je v bistvu povzel ureditev iz konvencije in se
šteje za prvi zakonski akt, ki v smislu
65. člena Rimske in Amsterdamske pogodbe ureja sodelovanje na sodnem področju v sklopu EU.
Pravilnik ureja tudi pristojnost (jurisdikcijo) v okviru Evropske unije in
de facto ukinja 24 bilateralnih konvencij med petnajstimi članicami EU.
V preambuli beremo dobesedno, da
je namen evropskega zakonodajalca
poenostaviti kolizijska pravila o pristojnosti na civilnem in trgovinskem področju ter poenostaviti formalnosti tako, da se odločbe, ki jih izdajajo države
članice, priznavajo hitro in učinkovito.
Pravilnik ne velja za davčno, carinsko in upravno področje in prav tako za
statusne zadeve in za sposobnost (pravno in poslovno) oseb, premoženjska razmerja med zakoncema, oporoke in dedovanje, stečaj, prisilno poravnavo in
podobne postopke ter arbitraže.

Zaključek
Iz navedenega je razvidno, d a j e nova italijanska ureditev bolj liberalna kakor ureditev, ki jo je uvedel citirani pravilnik, ker v bistvu ne postavlja omejis

Gre na primer za Haaško konvencijo z dne 1.
marca 1954, kije postala izvršljiva v Italiji z zakonom z dne 6. decembra 1960, št. 1567; za
Konvencijo med Italijo in Veliko Britanijo, ki je
postala izvršljiva z zakonom z dne 12. decembra
1973, št. 1043, in predvsem za Bruseljsko konvencijo i dne 27. septembra 1968, ki je postala
izvršljiva z zakonom z dne 21. junija 1971, št.
804.

PLAČILO V 30 DNEH!

Boj zoper zamude pri plačilih na
področju gospodarskih transakcij
Tak naslov nosi direktiva EU 2000/35, ki jo je italijanska vlada uveljavila z zakonskim odlokom št. 231 z dne 9.10. 2002.
V Italiji je postalo že skoraj običaj, da dolžniki pri gospodarskih transakcijah ne spoštujejo plačilnih rokov, čeprav bi jim to plačilne sposobnosti dopuščale, in tako pogosto povzročajo upnikom velike težave, ki imajo za posledico včasih tudi stečaj. To velja predvsem za dolžnika, ki je močnejši poslovni partner.
Tudi v ostalih evropskih državah (in ne nazadnje tudi v Sloveniji) se je
taka razvada zelo razpasla, zato je Evropska unija napovedala boj proti neupravičenim zamudam pri plačilih.
Predmet navedenega odloka so - po definiciji, ki jo navaja direktiva "gospodarske transakcije" in torej pogodbe med podjetniki oziroma
med podjetniki in javnimi upravami, ki obsegajo promet blaga ali storitev.
Za podjetnika se šteje vsak subjekt, ki opravlja organizirano ekonomsko dejavnost ali svobodni (samostojni) poklic (torej tudi odvetnik).
Pri tem pa naj navedem, da v preambuli citirane direktive EU 2000/35
piše: čeprav direktiva velja tudi za samostojne poklice, to še ne pomeni, da
morajo države članice tudi v drugih primerih obravnavati samostojne poklice enako kot podjetnike. Direktiva zato ne spreminja statusa samostojnih
poklicev (katerih stališča tako v Sloveniji kot tudi v Italiji ostro nasprotujejo težnji, da bi uvrščali med podjetnike), jih pa favorizira glede rokov plačil
njihovih storitev.
V 4. členu direktive je predvideno, da obresti tečejo avtomatsko od zapadlosti roka (pogodbenega ali zakonitega), določenega za plačilo.
Če rok ni predviden v pogodbi, tečejo zamudne obresti po zapadlosti naslednjih rokov:
• 30 dni od prejema računa s strani dolžnika;
• 30 dni od prejema blaga ali izvršitve storitve, če je bil račun izstavljen
pred prejemom blaga ali pred opravljeno storitvijo ali če sploh ni bil izstavljen.
Najbolj pomembna pa je višina obrestne mere (5. člen). Če ta ni bila
pogodbeno dogovorjena, je višina obrestne mere tista, ki jo aplicira Centralna evropska banka in ki se giblje okrog 3 %, povečana kar za 7 % in torej
skupaj znaša okoli 10 %.
In končno, zakonski odlok predvideva tudi sankcijo in sicer ničnost
sporazuma o zapadlosti plačila ali drugih posledicah dolžnikove zamude, če
je dogovor zelo krivičen v škodo upnika.
Menim, da so predpisi, ki jih vsebuje direktiva in ki so postali tudi del
italijanske pravne ureditve, vsekakor dobrodošli in da bi bilo umestno, ako
bi jih tudi Slovenija čimprej sprejela v svoj pravni sistem.
K. P.

tev glede njihove narave za priznanje
tujih sodb in vsebinsko podobnih aktov.
Če to ureditev primerjamo s slovenskim zakonom o mednarodnem
zasebnem pravu, ugotovimo sledeče
bistvene razlike:
• slovenski zakon ne predvideva avtomatične veljavnosti tujih sodnih
in arbitražnih odločb, temveč je za
njihovo priznanje in izvršitev potreben postopek, ki ga ureja 108. člen
ZMZPP;

•

zakon postavlja tudi nekatere omejitve glede na predmet, tako da ne
dovoli priznanja tuje odločbe, ko
pristojnost tujega sodišča temelji izključno na državljanstvu tožnika,
premoženju toženca v državi izdaje
odločbe ali na osebni vročitvi tožbe
tožencu (98. člen).
Pristop Slovenije k Evropski uniji
bo torej povzročil spremembe tudi na
tem področju mednarodnega zasebnega
prava.

98. plenarna seja CCBE

Prek 20 problemskih
točk

ževanja odvetnikov najbolj razlikujejo.
Slovenija vztraja pri tem, da je
potrebno podpreti zlasti izobraževanje tistih, ki se potegujejo za odvetniški poklic. Zanje naj bi bil obvezen tudi poseben izpit iz etike in
organizacije odvetništva.

Dostop do ESČP
V norveškem Bergnu je bila v dneh 22. - 24. maja 2003 plenarna
seja CCBE, zasedali so tudi skoraj vsi njegovi odbori. Prvi dan sem se
udeležil seje PECO odbora. Z naše strani sem podprl prošnje nekaterih
vzhodnih držav (Ukrajina, Litva, Rusija), da jih CCBE sprejme kot opazovalke, čeprav po organizacijski plati (n. pr. samostojnost, obstoj kodeksa etike itd.) še ne izpolnjujejo vseh kriterijev CCBE. Potrebno je
namreč pomagati odvetnikom teh dežel v njihovih prizadevanjih za vzpostavitev demokracije. Poleg tega smo se lotili tudi problema izobraževanja odvetnikov pristopajočih držav o pravu EU, za katere zaenkrat
EU ni priskrbela nobenih sredstev. CCBE si prizadeva, da bi se ta sredstva v EU le našla.

Dvodnevna plenarna seja CCBE je
vsebovala kar 22 problemskih točk,
zato omenjam le najpomembnejše:
• Začel se je izvajati poseben brezplačni program izobraževanja tistih odvetnikov tranzicijskih držav, ki želijo postati branilci pred
mednarodnim kazenskim
sodiščem.
Sloveniji so zaenkrat zagotovljena tri mesta. OZS mora takoj začeti z zbiranjem prijav, ker se kandidacijski postopek zaključi s 15.
julijem 2003!
• Veliko je bilo govora o pogojih
izvajanja pravnih storitev neevropskih odvetnikov v državah EU
in med evropskimi odvetniki samimi. Kar se prvih tiče, je CCBE
uspelo doseči tesno sodelovanje z
Evropski komisijo, ki vodi za EU
pogajanje v okviru GATS. EU se
zavzema, da je pristop neevropskih odvetnikov na trg Evrope prepuščen regulativi nacionalnih zakonodaj.
To bi pomenilo, da moramo
spremljati, kaj se na tem področju
dogaja v Sloveniji v okviru pogajanj z GATS.
• Povsem drugače je glede delovanja evropskih odvetnikov. Obstaja tendenca, da bi bile pravne storitve obravnavane s stališča konkurenčnega prava enake kot vse
druge storitve. Vendar se CCBE
prizadeva, da bi lahko nacionalna
zakonodaja glede pravnih storitev
uvedla restrikcije, ki bi bile (a)
vstopne (zahtevana izobrazba, iz-

kušnje, dodatna izobrazba)
(b)
strukturne (družabništvo ali obvezna povezanost z domačim odvetnikom , (c) etične narave (spoštovanje kodeksa etike gostujoče
države in tarife, prepoved reklame, disciplinska odgovornost). Čeprav bo trg odprt, se monopolizacija pravnih storitev ne bo dovoljevala.
Ponovno sem podprl analizo in
predlog Francije, da se v EU za
pravne storitve plačuje nižji DDV.
Predočil sem stanje v Sloveniji, ki
ni zadovoljivo, vendar država noče pozitivno reagirati na naše pobude.
•

•

Na področju pranja denarja naj
bi bodoče spremembe šle v smer,
da bi bil odvetnik zavezan poročati oblastem le v primerih, ko ne
nudi pravnih storitev, ampak nastopa kot finančni posrednik stranke. Ob obravnavi konkretnega primera, ali naj odvetnik poroča
oblastem, ko se stranka ne dopusti identificirati, smo zavzeli stališče, da naj tega ne stori.
Podane so smernice za splošno
izobraževanje evropskih odvetnikov. Njihovo izobraževanje bo
obvezno in stalno in bo verjetno
temeljilo na sistemu točk, ki jih
mora odvetnik zbrati vsako leto.
Postavljeni bodo standardi ravni
in obsega znanja, ki ga mora
odvetnik pridobiti s takšnim izobraževanjem. Vendar je zanimivo,
da se stališča držav glede izobra-

CCBE ima stalno predstavništvo
pri ESČP. Kot vemo, ima to sodišče
finančne in organizacijske probleme
zaradi enormnega povečanja pripada
zadev. Poleg tega se pripravljajo določene spremembe EKČP. CCBE bo
pripravila svoje poglede na predlagane proceduralne spremembe postopkov pred tem sodiščem.
Naše stališče je, da se možnost
dostopa do tega sodišča državljanom ne sme zmanjšati.

Harmonizacija civilnega
prava
Ugotovili smo tudi, da je možna
harmonizacija samo na določenih segmentih civilnega prava, kot sta potrošniško pravo in področje medicinskega tretmana državljanov. Evropski
komisiji bodo poslana tudi stališča
CCBE glede evropskega poenotenja
pogodbenega prava. Takšna harmonizacija se podpira, čeprav jo bo mogoče doseči le postopoma zaradi premočnega vpliva nekaterih nacionalnih
pravnih sistemov ( BGG, ABGB, CC,
Colice Civile. ipd. ). Upoštevati je potrebno, da se delna harmonizacija prava na tem področju dosega z EU direktivami, zato na tej stopnji razvoja
še ni možen sprejem posebnega evropskega zakonika za pogodbeno pravo.

Finančna vprašanja članarina
Nenazadnje moram omeniti še finančno vprašanje, povezano s širitvijo CCBE. Prišlo je do nekoliko pretiranih ocen finančnega odbora, kar je
zaenkrat blokiralo delo Predsedništva
CCBE, da se sporazumno določi članarina novih članic. Dokončna stališča bo oblikoval Stalni odbor na septembrski seji.
Kljub temu sem že poslal v Bruselj ponoven predlog, da Slovenija
glede članarine sklene s CCBE separaten dogovor na temeljih, ki jih
je že odobril UO OZS.
dr. Konrad Plauštajner

Pritožba, vloga ali
na Evropsko sodišče
za človekove pravice

• • •

dr. M a r k o Novak

V zvezi z možnostjo sprožitve postopka pred Evropskim sodiščem za
človekove pravice (v nadaljevanju ESČP) v Strasbourgu poslovnik tega
sodišča (Rules of Court) govori o application kot o tistem pravnem sredstvu, s katerim prizadeti lahko začnejo postopek za zaščito svojih pravic
po Evropski konvenciji o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah.
Torej tu nas predvsem zanima, kako izraz application prevesti v slovenščino, da bo ta najbolj pravno-terminološko ustrezal pomenu tega izraza
tako v izvirnem kot v naslovnem okolju.

zraz application je resnici na ljubo
precej nenavaden izraz oziroma
termin za poimenovanje določenega pravnega sredstva, s katerim se začne postopek pred nekim sodnim organom. V najbolj splošnem smislu ta
pravzaprav pomeni neko prošnjo ali
prijavo, ki jo naslovimo na določenega naslovnika, kjer denimo iščemo
službo, ali kamor se prijavljamo iz
različnih razlogov. Sicer pa v bolj specialnem, pravnem smislu application
pravzaprav pomeni neko vlogo, ki jo
stranka naslovi na določen organ. To
je pomen application v formalnem
smislu^ Tako so v formalnem smislu
vloge ali applications lahko tudi tožbe
(actions), pritožbe (appeals), pobude
(petitions), zahteve (requests) itd. V
tem primeru z vlogo razumemo neko
formalno pisanje, ki mora vsebovati
določene sestavine in s katerim začnemo nek postopek. V pomenu vloge razume application v našem prostoru tudi Tomaž Longyka, ki takšno varianto
vsebuje v svojem Slovensko-angleškem pravnem slovarju. Sicer pa application v splošnem jeziku pomeni
tudi uporabo oziroma non-application
neuporabo na primer nekega predpisa
(application of a regulation).

I

Zakaj so vlogo na ESČP poimenovali kot application, ni jasno, a dejstvo
je, da takšno nenavadno poimenovanje
povzroča določene probleme pri prevajanju v druge jezike kontinentalnega
pravnega sistema. Če si lahko drznemo
malce "špekulirati" o tej temi, naj povemo, da bi bilo veliko bolj enostavno,
če bi na ESČP takšno vlogo imenovali
kot petition (pobuda), complaint (pritožba) ali kako podobno. No, "je pač,

kar je", takšno poimenovanje je za nas
danost in s tem se moramo soočiti - ter
to ustrezno prevesti.
A četudi drži, kot smo navedli, da
lahko application v formalnem smislu
vendarle prevajamo kot vlogo, menimo, da moramo v primeru pravnega
sredstva na ESČP v bistvu narediti določeno izjemo. Tu je treba namreč napraviti določen vsebinski preskok in
videti, kaj pomeni application v tem
primeru v vsebinskem pomenu.
Poslovnik ESČP vseskozi govori le
o application ter ne omenja kakršne
koli appeal, complaint ali kaj podobnega. Iz tega je zato logično sklepati, da z
application razume pravno sredstvo v
vsebinskem smislu in ne le vlogo v formalnem smislu. Za ta drugi namen, torej za vlogo v formalnem smislu, se
zdi, da uporablja izraz submission, ki
se pojavlja nekajkrat v besedilu Poslovnika, tako pa tudi v sodbah ESČP.
Navsezadnje po Black's Law Dictionary application v vsebinskem smislu
lahko pomeni tudi appeal (pritožbo) ali
petition (peticijo ali pobudo). V tem
primeru gre za sinonime.
V smislu prevajanja application v
postopku pred ESČP gre torej za potrebo, da v slovenski pravni terminologiji najdemo izraz, ki bo več kot le
"vloga", kar ponavadi označujemo neko pravno sredstvo v formalnem smislu: torej na primer v smislu sestavin,
ki jih mora imeti, v smislu pravočasnosti itd., tako kot je takšen izraz
ustaljen tudi v naših postopkovnikih.
Tako se zdi prevod pritožba za application in pritožnik za applicant v
kontekstu postopka pred ESČP nekakšen izhod v sili. Resda ni povsem na-

tančen in dobeseden, saj gre application navadno razumeti predvsem kot
vlogo v formalnem smislu. Se pa zdi
vsebinsko pravilen vsaj iz naslednjih
treh razlogov:
(1) V vsebinskem smislu namreč
pomeni več kot le vlogo v formalnem
smislu, kar se za pravno sredstvo takšne vrste zdi povsem ustrezno.
(2) Lahko bi rekli, da izraz pritožba
navadno uporabljamo za redno pravno
sredstvo zoper prvostopenjske odločbe, kar application v okviru postopkov
ESČP gotovo ni.
A tudi v primeru ustavnega sodstva
govorimo o ustavni pritožbi (sicer v
angleščini constitutional complaint, pri
čemer je constitutional
complainant
ustavni pritožnik) in application v
okviru ESČP je v nekem smislu vsebinsko podobna naši ustavni pritožbi:
ne gre le za podobno vsebino v zvezi s
kršitvami človekovih pravic in temeljnih svoboščin, temveč tudi v formalnem smislu za neke vrste izredno pravno sredstvo.
Pri tem na primer uporaba izraza
"pobuda" kot prevod za application ne
bi bila najbolj ustrezna, ker se za razliko od naše ustavne pritožbe in za razliko od application v okviru ESČP pobuda pri nas uporablja za sprožitev postopka abstraktne presoje pred Ustavnim sodiščem, ki se razlikuje od bolj
sodnemu postopku podobnega "konkretnega" postopka z ustavno pritožbo.
(3) Navsezadnje Black' Law Dictionary dovoljuje vsebinsko širšo uporabo izraza application tudi za appeals
(pritožbe) in petitions (pobude), kar je
seveda že sam za sebe dovolj močan
argument.
Izraz pritožba kot prevod izraza application v kontekstu postopka pred
ESČP je pri nas že deloma ustaljen.
Takšen izraz denimo uporablja Evroterm, več-jezikovni slovar terminologije Evropske unije, ki se v tem primeru sklicuje na prevod Komisije za redakcijo prevodov mednarodnih sporazumov. Praktična uporaba takšnega
prevoda pa so številna poročila o primerih ESČP, ki se periodično pojavljajo v reviji Pravna praksa.
Naj torej zaključimo z mislijo: omenjeni prevod res ni "stoodstotno natančen in formalno povsem precizen," se
pa vendarle zdi ustrezna vsebinska izbira. Ta se zdi torej eden izmed primerov,
ko "kalk", tj. dobesedni prevod, vendarle ne pride v poštev zaradi svoje vsebinske nezadostnosti - in s tem tudi vsebinske neustreznosti.

Dan Odvetnikov 2003

Odvetniška zakonodaja
razmišljanja in pobude
za spremembe
olegom z Obale je bila zaupana organizacija tradicionalnega
letnega odvetniškega srečanja.
Začelo se je 6. junija v Bernardinovem GH Emona, kjer se je po pozdravnem nagovoru novega predsednika OZS Mihe Kozinca in v imenu
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gostiteljev predsednice območnega
zbora Magde Mlač ter prisrčnih besedah številnih domačih in tujih gostov in ob (znova) skromni udeležbi
članstva OZS odvil strokovni del, naslovljen z " Odvetniška zakonodaja razmišljanja in pobude za spremem-

Razčistiti, kaj je
"pravno svetovanje"
Mitja Stupan
oj pogled na odvetniško zakonodajo bom začel s predpisom, ki
sicer ni odvetniški predpis, vendar pa ima zaradi dogajanj v zadnjem času, o katerih bom govoril kasneje, velik
pomen za odvetništvo. Gre za uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije (Ur. 1. RS, 2/02), to je tistim predpisom,
ki ni namenjen le statističnim in podobnim potrebam, temveč je tudi podlaga
za registracijo dejavnosti gospodarskih družb, pa tudi odvetniških družb
na podlagi določil zakona o odvetništvu. Na podlagi te uredbe so se registrirale tudi družbe, kot so "Odškodnina"
d.o.o., "Poravnava" d.o.o., prav tako pa
tudi različni consultingi in podobne družbe. Natančen pregled tega teksta pokaže,
da gre pravzaprav za pravno skrpucalo.
Pravno svetovanje je v klasifikaciji navedeno pod št. 74.11 in ima štiri odstavke. V
1. odstavku je navedeno, da sem spada
pravno zastopanje interesov ene stranke
nasproti drugi, pred sodiščem in drugimi
sodnimi telesi, ali kje drugje, ki ga izvajajo ali nadzorujejo odvetniki. Pod ta odstavek je navedeno še: svetovanje in zastopanje v civilnih zadevah, svetovanje in
zastopanje v kazenskih zadevah. Temu
tekstu prvega odstavka sicer ni kaj oporekati, razen tega, da ga "nadzorujejo odvetniki", ne vem, kaj naj bi to pomenilo oz.
kaj nadzorujemo odvetniki. Tudi nadaljnji tekst, ki se glasi: svetovanje in zastopanje v delovnih sporih, je v redu. Tretji
odstavek, ki se glasi: splošno odvetništvo
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in svetovanje, priprava pravnih dokumentov in nato v 1. alineji: določil inkorporacij, partnerskih sporazumov ali podobnih
dokumentov v zvezi z ureditvijo podjetij,
v 2. alineji: patentov in avtorskih pravic,
in v tretji alineji: priprava civilnopravnih
listin, prenosov pravic, oporok, skrbništev, pa je problematičen. Analiza tega
teksta nam pokaže, da je pomešano vse
mogoče, predvsem ni jasno, kaj bi naj bilo splošno odvetništvo, ne poznamo namreč splošnega in posebnega odvetništva in
zato seveda ni jasno, ali so te dejavnosti
pridržane samo odvetništvu, ali pa tudi
drugim pravnim ali fizičnim osebam.
Glede na to, da se odstavek začne s splošnim odvetništvom, bi sicer lahko sodili,
da so te dejavnosti pridržane samo odvetnikom, kar pa seveda ne drži, saj imamo
patentne zastopnike, ki lahko zastopajo
na sodišču, civilno pravne listine pa lahko
sestavljajo tudi notarji.
Glede na navedene nejasnosti in glede
na to, da pod poglavjem klasifikacije
"pravno svetovanje" prihaja do registracij
najrazličnejših družb in to tistih, ki se registrirajo kot gospodarske družbe, bi bilo
nujno določiti kriterije oz. jih precizirati
tako, da bi bilo jasno, v katerih primerih
se na področju pravnega svetovanja lahko
ustanavljajo družbe in kakšne družbe so
to. Če bi bilo namreč iz klasifikacije jasno
razvidno, za kaj pravzaprav gre, bi bilo
veliko lažje delo inšpekcij, ki so po zakonu pooblaščene, da ugotavljajo, ali gospodarske družbe opravljajo tiste dejavno-

be". Svoje poglede so ponudili Mitja Stupan, Vida Mayr (njuna prispevka objavljamo v celoti) in mag.
Gregor Velkaverh (njegov razmislek
bomo skušali pridobiti v objavo za
jesensko številko revije), na njihova
razmišljanja je bilo slišati le mnenje
Borisa Grosmana, ki je med drugim
poudaril, da mora biti odgovornost
odvetnika do stranke vedno neomejena.
Družabni del srečanja seje - kot vedno - nekako bolj posrečil; gostitelji so
udeležence popeljali na degustacijo v
kleti Vinakoper, priredili svečano večerjo v hotelu, v soboto, 7. junija pa
privabili na piknik in križarjenje po
slovenskem morju.

sti, za katere so registrirane in v primeru
kršitev tudi ustrezno ukrepajo. Pri sedanji
formulaciji inšpekcije seveda niso sposobne ugotavljati, ali se družba ukvarja z
dovoljeno dejavnostjo, ali ne.
Zaradi teh nejasnosti je nujno začeti
postopek za spremembo te klasifikacije,
odpraviti prej navedene nesmisle in jasno
razmejiti, kaj lahko opravlja odvetništvo
in kaj druge pravne ali fizične osebe.
Seveda pa moramo, ko govorimo o
tem, kaj lahko delajo odvetniki in kaj
lahko drugi, upoštevati tudi določila
zakona o odvetništvu.
Kot rečeno, je po zakonu in ustavi
odvetništvo samostojna in neodvisna
služba. V 1. odstavku 2. člena Zakona o
odvetništvu je določeno, da odvetnik v
okviru opravljanja odvetniškega poklica
pravno svetuje, zastopa in zagovarja
stranke pred sodišči in drugimi državnimi
organi, sestavlja listine in zastopa stranke
v njihovih pravnih razmerjih. V 2. odstavku tega člena je navedeno, da pred sodišči
lahko stranko proti plačilu, če zakon ne
določa drugače. Če analiziramo besedilo,
vidimo, da Zakon o odvetništvu ne izključuje, da tudi druge fizične in pravne osebe opravljajo pravno svetovanje in ostalo,
kar je navedeno v 1. odstavku 2. člena in
to proti plačilu. Plačilo opravil, navedenih v 1. odstavku 2. člena, namreč ni izrecno prepovedano, tako kot je prepovedano zastopanje pred sodišči, ki ga proti plačilu lahko opravlja samo odvetnik. To sledi tudi iz kazenske določbe (člen 71 .a). Po
tem členu namreč predstavlja prekršek, če
pravna ali fizična oseba opravlja storitve
iz 2. odstavka 2. člena, to se pravi, da zastopa stranke pred sodišči proti plačilu.
Ta kazenska določba je veliko ožja od določb v prejšnjem kazenskem zakoniku
SRS, kjer je 190. člen določal, da kaznivo
dejanje zakotnega pisaštva stori tisti, ki se

Thomas-Kilmanov test
načina reševanja konflikta
Spoštovani bralci!

marsikdo od nas presenečen nad podobo, ki jo je
Za poletne dni smo vam pripravili psihološki vsak sam gojil o sebi ter med zrcalno sliko, ki jo je
test, s katerim se boste lahko sami razvrstili v skupi- pokazal psihološki test. Morda se bo kaj podobnega
no, ki v pretežni meri odseva vaše ravnanje pri reše- zgodilo tudi Vam. Spoznajte se ...
vanju konfliktov, kar je (predvsem in tudi) za odvePriporoča mag. Bojan Kukec
tnike izrednega pomena.
P.S. Thomas-Kilmanov test je bil pri predavateljici, višji sodniTakšen test smo izpolnjevali tudi udeleženci izobraževanja mediatorjev, letošnjega maja na Okrožnem sodišču v Ljubljani, in povem vam, da je bil

Navodila
Predstavljajte si situacije, ko se vaše želje razlikujejo od
želja druge osebe. Kako se običajno odzovete v takih situacijah?
Na naslednjih straneh so pari trditev, ki opisujejo možne
vedenjske odzive. Pri vsakem paru obkrožite trditev A" ali
"B", ki najbolje opisuje vaše lastno vedenje!
V primerih, ko niti "A" niti "B" nista tipična za vaše vedenje - obkrožite odziv, ki bi ga bolj verjetno uporabili!

ci mag.Nini Betetto uvrščen kot izobraževalni pripomoček v
strokovnem gradivu, ki ga je pripravila Služba za alternativno
reševanje sporov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani z naslovom
"Izobraževanje mediatorjev", maj 2003.

7. A.
B.

8. A.
B.

9. A.
THOMAS-KILMANOV TEST
NAČINA REŠEVANJA KONFLIKTA
1. A.
B.

2. A.

Včasih dovolim drugim, da prevzamejo odgovornost za rešitev problema.
Bolj kot pogajanje o zadevah, o katerih se ne
strinjava, poskušam poudariti stvari, o katerih
se oba strinjava
Poskušam najti kompromisno rešitev.

B.

Poskušam se ukvarjati s skrbmi drugega in s
svojimi skrbmi.

3. A.

Običajno si neomajno prizadevam za dosego
svojih ciljev.

B.

Mogoče poskušam ublažiti čustva drugega in
ohraniti najin odnos.

B.
10. A.
B.
11. A.
B.

12. A.

4. A.
B.

Poskušam najti kompromisno rešitev.
Včasih žrtvujem svoje lastne želje za želje druge osebe.

B.

13. A.
B.
14. A.

5. A.

Ves čas poskušam najti pomoč drugega, da bi
našel/Ia rešitev.

B.

Poskušam narediti tisto, kar je potrebno, da se
izognem nepotrebnim napetostim.

B.

15. A.
6. A.
B.

Poskušam, da ne ustvarjam zame neprijetnih situacij.
Poskušam zmagati.

B.

Poskušam preložiti problem, da imam malo časa za razmislek.
V nekaterih točkah popustim v zamenjavo za
druge.
Običajno si neomajno prizadevam za dosego
svojih ciljev.
Poskušam takoj razjasniti vse skrbi in probleme.
Čutim, da se ne splača vedno skrbeti zaradi razlik.
Naredim nekaj, da bi bilo po moje.
Neomajno si prizadevam za dosego svojih ciljev.
Poskušam najti kompromisno rešitev.
Poskušam takoj razjasniti vse skrbi in probleme.
Mogoče poskušam ublažiti čustva drugega in
ohraniti najin odnos.
Včasih se poskušam izogniti zavzemanju za
stališča, ki bi ustvarila spor.
Dovolim drugi osebi, da ima nekaj svojih
mnenj, če mi druga oseba dovoli, da imam nekaj svojih mnenj.
Predlagam srednjo točko.
Pritiskam, da izrazim svoja stališča.
Drugi osebi povem svoje ideje in jo vprašam,
kakšne so njene ideje.
Drugi osebi poskušam pokazati logiko in dobre
strani mojega mnenja.
Mogoče poskušam ublažiti čustva drugega in
ohraniti najin odnos.
Poskušam narediti tisto, kar je potrebno, da se
izognem napetostim.

16. A.
B.

17. A.
B.

18. A.
B.

Prizadevam si, da ne bi prizadel/a čustva drugih.

28. A.
B.

Drugo osebo poskušam prepričati o dobrih straneh mojega stališča.
Običajno si neomajno prizadevam za dosego
svojih ciljev.
Poskušam narediti tisto, kar je potrebno, da se
izognem nepotrebnim napetostim.

29. A.
B.

Predlagam srednjo točko.
Čutim, da se ne splača vedno skrbeti zaradi razlik.

30. A.

Prizadevam si, da ne bi prizadel/a čustev drugega.
Vedno delim problem z drugo osebo, da ga
lahko rešiva.

B.

Če so drugi ljudje srečni, da lahko ohranijo
svoje poglede, jim mogoče to dovolim.
Dovolim drugim ljudem, da imajo nekaj svojih
mnenj, če mi drugi ljudje dovolijo, da imam
nekaj svojih mnenj.

Običajno si neomajno prizadevam za dosego
svojih ciljev.
Običajno poskušam najti pomoč drugega pri
iskanju rešitve.

TOČKOVANJE
Thomas-Kilmanovega testa načina reševanja koflikta
Obkrožite izbrane odgovore!

19. A.
B.

20. A.
B.

21. A.
B.

22. A.
B.
23. A.
B.

24. A.

B.

25. A.
B.

26. A.

Poskušam takoj razjasniti vse skrbi in probleme.
Poskušam preložiti problem, da imamo malo
časa za razmislek.

2.

Takoj poskušam obravnavati razlike.

4.

Poskušam najti pošteno kombinacijo pridobitev
in izgub za oba.

sodelujoč

3.

B

6.

A
B

A
B

Vedno se nagibam k neposrednemu pogovoru o
problemu.

10.

A

Poskušam najti stališče, ki je vmes med njegovim/njenim in mojim.

13.

B

14.

B

Branim moje želje.

15.

A
B
B
A
B

A

Včasih dovolim drugim, da prevzamejo odgo-

18.

vornost za rešitev problema.

19.

A

20.

A

21.

B

Pri približevanju pogajanj poskušam upoštevati
želje druge osebe.

B
A

B

B

23.

B
B
A
A

A

24.

B
A

B

B

A
B

26.

A

27.

A
A

B

B

29.

A

B

B

30.

A
A

B

17.

28.

A

A

16.

Drugi osebi poskušam pokazati logiko in dobre
strani mojega mnenja.

B

A

11.
12.

25.

A

B

Zelo pogosto hočem izpolniti vse najine želje.

Drugo osebo poskušam pripraviti do kompromisa.

B

B

7.

22.

B

A

9.

B
B

A

5.

prilagodljiv

A

A

8.

Če so za drugo osebo njegova/njena stališča
zelo pomembna, bi poskušal/a izpolniti njene/njegove želje.

kompromisen izogibajoč
A

Pri približevanju pogajanj poskušam upoštevati
želje druge osebe.

A

Predlagam srednjo točko.

B.

Skoraj vedno hočem izpolniti vse najine želje.

27. A.

Včasih se izogibam zavzemanju stališča, ki bi
povzročilo spor.

B.

tekmovalen
1.

Če so drugi ljudje srečni, če lahko ohranijo
svoje poglede, jim mogoče to dovolim.

Skupno število odgovorov v vsakem stolpcu:

tekmovalen

sodelujoč

kompromisen izogibajoč

prilogodljiv

Odvetnik z Vikijem Grošljem v Himalaji:

Vzpon na 6030 m
visoki Rongbukpeak
8. maj 2003, Rongbuk Monastery (najviše ležeči samostan na
svetu, 4.900 m), 8 km pred alpinističnim baznim taborom pod
Mt. Everestom v Tibetu.
b treh popoldne se deveterica trekerjev na
povabilo in pod vodstvom našega legendarnega
himalajca Vikija Grošlja začne vzpenjati po strmem melišču nad samostanom. Cilj:
vsakdo skuša doseči svoj osebni višinski rekord; večina je
doslej prišla najviše na 5545
m visoki Kalapatar (vrh pred
Everestom na nepalski strani)
ali pa na 5.630 m visoki prelaz Drolma-la pod sveto goro
Kailash.
Intuitivno se odločim, da bom hodil
takoj za Vikijem in delal natančno isto
kot on. Že takoj me je presenetil, ko je
izbral najbolj strmo in po moji oceni
najmanj primerno smer po žlebu, medtem ko so se ostali zapodili po lažji in
manj strmi poti. Zasoplo sem pripomnil, da sva brez veze ubrala "diretissirao", vendar m e j e Viki potolažil:" Vse
ostale smeri se zaradi sipkega peska bistveno bolj udirajo kot najina, kar bo
večini pobralo potrebno energijo za
vzpon".
Tako se je tudi zgodilo: na vrh peščenega dela nas prileze peterica, vendar po kratkem počitku pot nadaljujemo
samo še Viki, Janko in jaz. Mimo zapuščenih zavetišč, v katerih so nekdaj v
samoti meditirali tibetanski menihi puščavniki, se vzpenjamo po trši podlagi, na kateri nam zelo pomagajo palice.
Zrak je vedno bolj redek in dihanje ote-

O

Samostan

Rongbuk

...

Andrej Razdrih in Viki Grošelj na vrhu

ženo, kot bi imel veliko cunjo zatlačeno
v usta. Janko kmalu zaostane in se vrne
v dolino. Vikiju napovem, d a j e moj cilj
preseči 5.600 m in ko bo to ugotovil na
svojem višinomeru, naj mi takoj pove.
Kmalu naletiva na kamne, ki se, ko
stopiš nanje, zibajo, premikajo in ob nepazljivosti udrejo in zdrsnejo nekaj metrov niže, kar pomeni ogromno izgubo
energije. Hodim vedno bolj počasi, po
skalah si pomagam z rokami in z zavistjo gledam Vikija pred menoj, ki se giblje tako lahkotno, kot d a j e na sprehodu na Šmarno goro. "Ali je že 5.600
m?" ga vprašam, ko pijeva čaj in jeva
zadnjo muesli ploščico.
"Kakšnih 5.600! Sva okoli 250 m
pod vrhom in glede na uro ga bova z
lahkoto dosegla. Danes je moj god
("Viktor-zmagovalec") in ti boš verjetno prvi advokat, ki se je vzpel na šesttisočaka !" me z blago ironijo vzpodbu-

ja Viki in mi pomaga obleči ogrevalne
hlače. Kljub soncu je zaradi močnega
vetra postalo pošteno mraz. Vrh, ki ga
gledam, se mi zdi neskončno daleč, počivam na vsake tri korake, široko odprta usta obupano iščejo kisik, ki g a j e vedno manj. V glavi mi razbija kladivo ...
v nosu začutim toplo tekočino ... vsek n e m k r i . . . šit, kaj mi je tega treba, lahko bi ležal pred samostanom, opazoval
"a magnificent view of Everest" in srebal hladen čang ... od daleč vidim Vikija, ki mi maha ... telo je mlahavo, ne gre nikamor... dobesedno se vlečem po položnem
snežišču ... kot bi sam sebe
opazoval v slow motion filmu
Končno majhen čorten
pove, da sva na vrhu, višinomer kaže 6.030 m: fantastičen
razgled na bele himalajske vrhove z Everestom v ospredju
me komaj prevzame. Z Vikijem, ki prešerno vriska, se
objameva in fotografirava, "z
roko v roki kot Hillary in
Tenzing" se reži Viki in mi
našteva ter opisuje vrhove, ki jih gledava v zahajajočem soncu.
Ura je 20.15, ko začneva sestopati in
zaradi pozne ure in bližajočega se mraka kreneva po najhitrejši poti - meni se
zdi povsem nemogoča - ki se spremeni v
obsežna in strma melišča, po katerih
"smučam", padam, se vozim po trebuhu
in riti. Dobro, da tudi Viki ni, tako kot
jaz, pozabil čelne svetilke v dolini.
Končno v temi, malo pred deseto,
doseževa dno in samostanski lodge, v
katerem naju čakajo prijatelji in večerja.
Noge se mi tresejo, popolnoma sem izčrpan, tako da lahko pojem le nekaj žlic
okusne juhe s campo. Viki dobre volje
ostalim opisuje vzpon, meni pa navrže:
"Lep popoldanski izlet, kaj?" in poje že
drugo porcijo tibetanskih momov.
Tako je izgledal prvi slovenski pristop na Rongbukpeak v Tibetu.
Andrej Razdrih

... in njegovi stalni prebivalci

pred

njim.
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dr. Vesna Rijavec

Civilno izvršilno pravo
Več kot deset let je moralo preteči
od izdaje zadnjega celovitega teoretičnega prikaza civilnega izvršilnega prava (dr. Dragica Vedam Lukič, Civilno
izvršilno pravo, 1992), d a j e slovenska
strokovna javnost dobila nov poglobljen prikaz pravnega področja izvršbe
in zavarovanja. Avtorica dr. Vesna Rijavec, izredna profesorica za civilno
pravo in predstojnica Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno
pravo na Pravni fakulteti v Mariboru
(poleg civilnega procesnega predava
tudi dedno, družinsko in arbitražno pravo) je pri GV Založba, d.o.o. objavila
nov sodoben, poglobljen, teoretičen
prikaz civilnega izvršilnega prava z
enakim naslovom.
Obsežno delo, na več kot 500 straneh večjega formata, podaja splošni in
posebni del prava izvršbe in zavarovanja s pregledom literature in natančnim
stvarnim kazalom, poleg tega pa še sistematično urejen pregled sodne prakse
o najpogostejših vprašanjih izvršbe in
zavarovanja. Za odvetnike in praktične
pravnike je predvsem slednji izjemnega
pomena pri vsakdanjem delu. Pri vsakem od obdelanih spornih vprašanj vsebuje tematsko opredelitev obravnavanega problema, navedbo sodišča in
opravilne številke zadeve, na katero se
nanaša, prikaz institutov, ki jih zajema,
ter jedro sodne odločbe, v posameznih
pomembnejših zadevah pa tudi povzetek obrazložitve.
Teoretični del civilnega izvršilnega
prava dr. Rijavčeve temelji na natančni,
zgodovinsko pravni in razvojni preučitvi zakonskih določb, vključno z novelo ZIZ-A, tako da omogoča vpogled v
njihove spremembe skozi čas, do današnje, veljavne ureditve. Vsebino zakona
avtorica sproti navezuje na druge zakonske določbe civilnega procesnega in
materialnega prava ter celotnega pravnega reda v tistih delih, v katerih se stikajo z izvršbo in zavarovanjem. Primerjalnopravno se naslanja na vsa najpomembnejša dela jugoslovanskega
izvršilnega prava (Juhart, Poznič, Ristič, Starovič, Triva-Belajec-Dika,
Ude), pa tudi na najpomembnejša starojugoslovanska
(Matijevič-Čulinovič,
Sajovic), v širšem okviru pa upošteva
zlasti germansko procesno izvršilno
pravno misel (Angst-Jakusch-Pimmer,
Bajons, Brox-Walker, Dolinar, Edelba-

Vesna Rijavec

ivilno
izvršiln
pravo

cher, Fasching, Friedrich, Gschnitzer,
Hornung, Jauernig, Munch, Rechberger-Oberhaummer, Schack). Upošteva
tudi vso relevantno novejšo domačo
pravno literaturo s področja izvršbe in
zavarovanja.
Delo je sistematično zgledno urejeno. Uvodno umešča civilni izvršilni postopek v širše področje civilnega procesnega prava in podaja pregled dvanajstih temeljnih načel z ustreznim opozorilom na način njihove zakonske uveljavitve. V delu, ki opredeljuje procesne
subjekte, je posebnega praktičnega pomena pregled ureditve pristojnosti izvršilnih sodišč, za prihajajoči pravni čas
pa še posebej mednarodne pristojnosti.
Potrebam praktika so, poleg navedenih,
dobrodošle predvsem določbe o strankah in udeležencih s pregledom procesne sposobnosti, procesnega nasledstva, legitimacije, zastopanja in postulacijske sposobnosti.

opredeljuje temeljne institute, pomembne za izvršbo (vloge, zapisniki, vračanje, roki, naroki, stroški), obe fazi postopka (dovolilno in izvršilno), zastoje
in konec postopka. Za opravljanje
odvetniškega poklica je še posebej pomemben pregled sistema pravnih sredstev v izvršbi (ugovor, ugovor po izteku
roka, ugovor tretjega, pritožba, tožba
zaradi nedopustnosti, zahteva za odpravo nepravilnosti, izredna pravna sredstva, predlog za vrnitev v prejšnje stanje, nasprotna izvršba). Avtorica za
vsako posebej obdela značilnosti, pogoje za vložitev, razloge in učinke.
V postopku zavarovanja prinaša
knjiga dr. Rijavčeve (poleg izčrpnega
pregleda predhodnih in začasnih
odredb) posebej skrbno obdelana vprašanja v zvezi z zastavno pravico, zlasti
v povezavi z določbami novega stvarnopravnega zakonika v zadevah sporazumnega zavarovanja tako glede nastanka kot glede izvrševanja.
Posebni del izvršilnega prava sledi
zakonski sistematiki izvršilnih sredstev
za izterjavo nedenarne terjatve in izvršbi za izterjavo nedenarne terjatve ter jih
prikaže v njihovi zakonski ureditvi,
medsebojni povezavi in praktičnem pomenu.
Delo dr. Rijavčeve s svojo bogato
vsebino, preglednostjo ter povezovanjem in vključevanjem drugih pravnih
področij, ki so neizogibno povezana z
izvršbo in zavarovanjem, predstavlja
osrednjo strokovno oporo, tako tistim, ki
se šele želijo seznaniti s pestro in razgibano problematiko civilnega izvršilnega
prava, kot tistim, ki iščejo odgovore na
praktična vprašanja v izvršilnih in zavarovalnih postopkih. Predstavlja tudi izhodiščno točko za poglobljeno obdelavo
posameznih ožjih izvršilnih področij in
za oblikovanje odgovorov na obstoječe
in nove izzive izvršilnega prava.

Osrednji del knjige dr. Rijavčeve,
tudi po obsegu, je namenjen predpostavkam izvršbe s formalnega in materialnega vidika, odločanju pri pomanjkanju predpostavk, upoštevanju po uradni dolžnosti, izvršilnim naslovom in
pogojem za pridobitev njihove izvršljivosti, ki so analitično in pregledno obdelani, s pogoji in vsebino za predlaganje izvršbe. Pri sredstvih in predmetih
izvršbe je ustrezna pozornost namenjena oprostitvam in omejitvam ter potrebnemu obsegu izvršbe.

Celoten prikaz razkriva poleg skrbno izdelane strukture in jasno izražene
misli ter temeljite priprave (252
opomb) vsaj še dvoje. Najprej avtoričin
smisel za podajanje, ki je razumljivo in
koristno praktiku, pri čemer dr. Rijavčeva črpa iz svoje sodniške prakse. Na
drugi strani pa tudi izkušnje iz njenega
sodelovanja v raziskovalnih in zakonodajnih projektih (Stvarnopravni zakonik, Zakon o izvršbi in zavarovanju,
ureditev notariata), kar ji omogoča natančno opozoriti na namene in cilje posameznih veljavnih zakonskih rešitev.
To pa bo tudi najpogostejši in brez dvoma trdno utemeljen razlog, da bo pravni bralec pogosto segel po njeni knjigi.

Postopkovni del v ožjem smislu

H i n k o Jenull

za plačilo ukvarja s tem, da daje pravno
pomoč. Ob tem naj opozorim tudi na stališče Državnega zbora, kije prišlo do izraza ob obravnavanju sprememb Zakona o
notariatu pred približno petimi leti. Ministrstvo za pravosodje je namreč predlagalo določilo, po katerem lahko pogodbe o
stvarno pravnih pravicah sestavljajo le
odvetniki in notarji, diplomirani pravniki
le za tiste družbe, v katerih so zaposleni,
razen njih pa le še diplomirani pravniki s
pravosodnim izpitom za ožje in širše družinske člane. Državni zbor je to določilo
zavrnil in s tem dal oporo stališčem, da
lahko tudi to dejavnost, to je sestavljanje
stvarno pravnih pogodb, opravlja vsakdo
in da torej tudi sestavljanje teh listin tudi
proti plačilu ni prepovedano.
Ob takšnih stališčih se postavi vprašanje, ali naj bo pravno svetovanje, to je dajanje pravnih nasvetov, ekspertiz, pridržano le odvetništvu, ali pa lahko to pravno svetovanje opravljajo tudi druge fizične in pravne osebe. Menim, da stališče,
d a j e tudi to pridržano le odvetništvu, nima realnih izgledov za uspeh v današnjih
pogojih. Predvsem je treba upoštevati, da

je svetovanje recimo na gospodarskem,
finančnem, davčnem ali drugem podobnem področju tesno povezano tudi s
pravnim svetovanjem in je praktično nemogoče točno določiti, kdaj se npr. začne
davčno ali finančno svetovanje in kdaj
pravno svetovanje. Treba je upoštevati interdisciplinarnost današnjega sveta, pri
čemer naj še posebej opozorim na to, da
mednarodna unija odvetnikov celo dopušča združevanje odvetniških pisarn s pisarnami finančnih in davčnih svetovalcev.
i
Menim pa, da je nujno doseči, da je
zastopanje (razen izjem, določenih s posebnimi zakoni - patentni zastopniki in
drugi) pridržano le odvetništvu. Zato se
moramo zavzeti z vsemi silami in doseči
spremembo predpisov in sicer tako, da ne
bo nobenih nejasnosti pri interpretaciji in
da bo povsem jasno, daje zastopanje interesov ene stranke proti drugi stranki pridržano le odvetništvu in da zastopanja ne
morejo opravljati "Odškodnina" d.o.o. in
"Poravnava" d.o.o., kar opravljajo danes,
saj zastopajo eno stranko (oškodovanca)
proti drugi (Zavarovalnici).

Predlog sprememb zakona o odvetništvu

Zakaj pa ne d.o.o.?
Vida Mayr

Po trenutno veljavnem Zakonu o odvetništvu (Ur. 1. RS, št. 18/93 in
24/01) lahko odvetniki opravljamo svoj poklic individualno ali v odvetniški
družbi (4. člen). Glede na določila členov 35 do 40 je to odvetniška družba
v obliki civilne družbe (societete) ali odvetniške družbe - pravne osebe, ki
je lahko ustanovljena le v obliki družbe z neomejeno osebno odgovornostjo
družbenikov za obveznosti družbe.
Že z zakonom iz leta 1993 smo torej napravili neke vrste preskok, ko
smo dopustili opravljanje odvetniškega poklica v obliki ene od gospodarskih družb 1 . Ni videti, zakaj omejevati možnost opravljanja našega poklica
le na družbo z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), ali drugače, zakaj ne bi
ob spremembah zakona o odvetništvu predvideli možnost opravljanja
odvetniškega poklica v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

1

Po 3. odstavku J. Člena Zakona o gospodarskih
družbah (Ur. 1. RS, št. 30193 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) so družba z neomejeno odgovornostjo, komanditna družba, tiha družba, družba z omejeno odgovornostjo, delniška
družba in komanditna delniška družba gospodarske družbe. Zakon torej tudi družbi z neomejeno
odgovornostjo daje status gospodarske družbe.
Na drugi strani pa glede na določilo 4. odstavka
1. člena (Družbe iz prejšnjega odstavka se štejejo
za gospodarske družbe tudi tedaj, če v skladu z zakonom v celoti ali deloma opravljajo dejavnost, ki
ni pridobitna) ZGD dopušča možnost in predvideva, da tudi kapitalske družbe opravljajo nepridobitno dejavnost, torej da niso namenjene le doseganju dobička.

1. Ali potrebujemo novo
organizacijsko obliko
z omejeno odgovornostjo?
Razlogov za uvedbo nove oblike,
"odvetniške d.o.o.", je več: od novih izzivov in področij našega dela do konkurence tujih odvetnikov, predvsem pa tujih velikih odvetniških družb z npr. več
Sestavek je za objavo prirejen prispevek avtorice za Dnevu slovenskih
odvetnikov v Portorožu 6. 6. 2003.

Menim, da je za funkcioniranje pravne države nujno, da je zastopanje strank
ene proti drugi pridržano odvetništvu. To
poudarjam zato, ker je nemogoče, da takšno zastopanje opravljajo različne gospodarske družbe, pa tudi pravno informacijski centri, ki se proglašajo za nevladne organizacije, za katere ne veljajo niti določila o strokovni izobrazbi oseb, ki to zastopanje opravljajo, niso zavezane k tajnosti in zaupnosti, niti nimajo etičnega
kodeksa. Za njih ni predpisan cenik njihovih storitev in ni določb o obveznem zavarovanju njihove odškodninske odgovornosti, cene njihovih storitev pa so višje
od odvetniških. Treba je pokreniti odločno akcijo, da se takšno pravni državi
škodljivo delovanje prepreči. Prav to je
naša najpomembnejša naloga.
Nekaj besed o 11. členu zakona o
odvetništvu. Pri tem poudarjamo bistvo
tega člena in to je, da se je odvetnik dolžan pri zastopanju strank ravnati vestno,
pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške
poklicne etike. To poudarjam zaradi tega,
ker je očitno, da odvetniki upoštevajo le
določilo 1. odstavka tega člena, ki pravi,
deset
specializiranimi
odvetniki.
Takšnim pač v naših sedanjih organizacijskih oblikah (s katerimi sicer ni nič
narobe, le za vsa nova področja dela niso primerne) ne bomo mogli konkurirati. Dejstvo je namreč, da si je delovanje
družbe z neomejeno odgovornostjo že z
npr. desetimi člani težko predstavljati,
da npr. o tridesetih ali petdesetih ne govorimo. V povezavi s sedanjim stališčem, da ni možna zaposlitev odvetnika pri drugem odvetniku ali v družbi
brez hkratnega deleža v tej družbi, nam
je torej pot do organiziranja večjih pisarn zaprta. Zapiramo si jo sami, in to
hkrati z odpiranjem v Evropo in prihodom evropske konkurence tudi na področju našega poklica (pri tem ne smemo pozabiti, da naš poklic ni le zastopanje pred sodiščem, temveč precejšen del
našega dela predstavlja pravno svetovanje).
Potrebo po možnosti opravljanja
odvetniškega poklica v obliki pravne
osebe z omejeno odgovornostjo so uvideli tudi v tujini (sicer ni vedno vse, kar
pride iz tujine, najboljše, vendar če se že
v vsem zgledujemo po tujini ...). Tako
nemški Bundesrechtsanwaitsordnung 2
(v nadaljevanju: BRAO) v paragrafih
59c do 59m posebej ureja opravljanje
odvetniškega poklica v obliki družbe z
2

Vir: spletna stran nemške odvetniške zbornice
www.brak.de. BRAO velja v besedilu z dne 1. 8.
1959 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami,
zadnja sprememba 11.6.2002.

da ima odvetnik pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno
sredstvo, za katero misli, da lahko koristi
stranki. Kot vidim, pa zlasti v odmevnih,
predvsem kazenskih procesih prihaja do
tega, da odvetniki tega ne upoštevajo in
mislijo, da lahko prav vsako (ne samo
pravno) sredstvo uporabijo, da pomagajo
svoji stranki.
Odvetniki se moramo zavedati, da
je prva dolžnost odvetnika, da ravna
vedno in v vsakem primeru po načelih
odvetniške poklicne etike in da ga zvestoba stranki oz. njene koristi ne smejo
pripraviti do tega, da bi kršil načela
Kodeksa, kar pomeni, da sicer lahko
naredi vse za stranko, vendar le, če to ni
v nasprotju z načeli odvetniške etike.

V 30. členu, ki govori o tem, kdaj se
odvetnik izbriše iz imenika odvetnikov,
bi bilo nujno potrebno uvrstiti določilo,
da se izbriše tudi tisti odvetnik, ki več kot
eno leto ni plačal prispevkov zbornici.
Zato bi besedilo 6. člena, ki se sedaj glasi, da se odvetnik izbriše, če več kot eno
leto brez upravičenih razlogov ni opravljal odvetniškega poklica, doda še besedilo: - ali ni več kot eno leto plačal prispevkov zbornici. Treba je namreč upoštevati, da se zbornica financira izključno iz
prispevkov svojih članov in ker ima zbornica tudi javna pooblastila, je seveda treba zagotoviti nemoteno financiranje
zbornice.
Potrebno je opozoriti na čl. 35, 36 in
37 (ki se nanašajo na odvetniško družbo)
v povezavi s čl. 3, ki govori o tem, da je
odvetnik samostojen in neodvisen, in čl.
50 in nadaljnje, ki govorijo o odvetniških
kandidatih. Na vse to bi rad opozoril v
zvezi z diskusijo in stališčem upravnega
odbora, ko je šlo za vprašanje, ali se lahko v odvetniški družbi zaposli odvetnik,
ki ni in tudi ne postane družabnik. Upravni odbor je zavzel stališče, da ne in d a j e

Večkrat je slišati predloge, da bi bilo
potrebno spremeniti določila 23. člena, ki
govori o tem, da odvetniki ne morejo imeti podružnice svoje pisarne v Sloveniji.
Menim, daje to zakonsko določilo pravilno, saj je Slovenija premajhen prostor in
bi bilo nesmiselno, da bi nekaj velikih
odvetniških družb obvladovalo slovenski
prostor.
omejeno odgovornostjo. Paragrafi 59c
do 59m so bili v BRAO dodani v drugih
polovici devetdesetih let, potem, ko je
bavarsko deležno sodišče dovolilo vpis v
trgovinski register družbe z omejeno odgovornostjo za opravljanje odvetniške
dejavnosti.

•

2. Posebna ureditev, ki naj bi
veljala za odvetniško družbo v
obliki d.o.o.
Vsekakor bi bilo potrebno ob spremembi zakona, ki bi dopustil opravljanje odvetniškega poklica v obliki d.o.o.,
določiti tudi zahteve, ki bi jih morala
takšna družba izpolnjevati. Menim, da
bi poleg splošne ureditve po ZGD kazalo posebej v zakonu o odvetništvu urediti vsaj naslednje:
• sestavo družbenikov - verjetno bi bila
v sedanji fazi najprimernejša določba,
ki bi možnost udeležbe omejevala na
odvetnike3, kot velja za sedanje d.n.o.
po zakonu o odvetništvu. Urediti bi
bilo potrebno tudi uskladitev statusa v
določenem roku v primeru smrti
družbenika4 kot tudi v primeru prene-

•

•
•

•
3

Nemški BRAO sicer dopušča, da skupno opravljajo dejavnost v obliki civilno pravne družbe (societete) ali d.o.o. odvetniki skupaj z davčnimi svetovalci, patentnimi zastopniki, revizorji...

4
Na primer z določilom, da so dediči v 3 mesecih
po pravnomočnosti sklepa o dedovanju, če nobeden ne opravlja odvetniškega poklica ali ga
opravlja, pa ni zainteresiran za udeležbo v konkretni družbi, dolžni prodati delež ali izstopiti.

s

hanja opravljanja odvetniškega poklica5. Zavzemam se tudi za določilo, da
je lahko odvetnik družbenik le v eni
družbi ali opravlja odvetniški poklic
kot odvetnik posameznik (ne bi bilo
torej možno oboje);
dejavnost - gotovo tista s šifro 74.110
(ta šifra dejavnosti bi naj bila rezervirana za odvetniške družbe in je ne bi
bilo možno vpisati v sodni register
brez soglasja odvetniške zbornice).
Glede na to, da kar nekaj odvetnikov
opravlja tudi dejavnost davčnega
svetovanja ali podobne sorodne dejavnosti, pa bi bilo primerno razmisliti tudi o možnosti takšnih sorodnih
dejavnosti, seveda le s predhodnim
soglasjem odvetniške zbornice;
direktorji in morebitni prokuristi
takšne družbe bi bili lahko le odvetniki;
obvezni dodatek v finni bi bil o.p.
ali označba "odvetniška pisarna";
soglasje odvetniške zbornice za
vpis v sodni register kot tudi vodenje evidence o odvetniških družbah,
njihovih družbenikih in pri njih zaposlenih odvetnikih;
izbris družbe iz imenika odvetniških družb s prenehanjem ali z
začetkom stečajnega postopka (to
vprašanje je potrebno rešiti tudi za
obstoječe d.n.o!).

Na primer z določilom, da mora odvetnik prodati svoj delež ali izstopiti iz družbe v 3 mesecih po
izbrisu iz imenika odvetnikov.

lahko zaposlen pri odvetniku in odvetniški družbi le odvetniški kandidat. Po mojem osebnem mnenj u to stališče ni pravilno in je tudi v nasprotju s prevladujočo
prakso v Evropski uniji, pa tudi dejanskim stanjem pri nas. Vsi vemo, da so sedaj zelo pogosti primeri, da nekdo sicer
postane odvetnik, vendar pa je dejansko
pri drugem odvetniku v neke vrste delovnem razmerju, saj za svoje delo prejema
od tega odvetnika določeno plačilo in ta
odvetnik tudi določa, katere primere bo
prevzel.
Prevladujoča praksa v Evropi in svetu
dopušča, d a j e odvetnik zaposlen pri drugem odvetniku, zlasti v odvetniških družbah. Po mojem mnenju, temu ne nasprotuje niti naš zakon, kljub določilu 3. čl., da
je odvetnik pri svojem delu samostojen in
neodvisen. To določilo namreč razumem
tako, da mora biti odvetništvo kot del pravosodja samostojno in neodvisno. Ta samostojnost ni okrnjena s tem, daje odvetnik v odvetniški družbi, ki ni družbenik,
v tej družbi zaposlen. Drugačno stališče
bi pomenilo, da odvetništvo v Evropi in
svetu, kjer je kot rečeno prevladujoče staGlede odnosa do strank bi seveda tudi za odvetniško družbo v obliki d.o.o.
moralo veljati vse, kar velja za druge
oblike opravljanja našega poklica, tako
glede strokovnosti, molčečnosti vseh
odvetnikov, zaposlenih in članov organov kot glede vprašanj vodenja spisov,
skrbnosti, hrambe listin itd. Morebiti bi
kazalo posebej urediti le vprašanje pooblastilnega razmerja v primeru, če stranka ne želi pooblastiti družbe kot celote,
in predvideti možnost, da lahko pooblasti le posameznega odvetnika ali več
odvetnikov iz odvetniške družbe.
V zvezi z vprašanjem zavarovanja
odvetniške odgovornosti je za kapitalsko družbo sicer možno predpisati višjo
zavarovalno vsoto, bi pa bilo to nujno za
vse odvetnike in ne le za kapitalske
družbe. Ob sedanjih vrednostih nekaterih poslov ali sporov in upoštevajoč premoženjsko stanje povprečnega slovenskega odvetnika pač nobeno osebno
jamstvo ne more pokriti morebitnega
odškodninskega zahtevka.
Zaradi varovanja strank bi bilo primerno posebej urediti tudi (osebno!)
odgovornost odvetnikov - družbenikov
odvetniške družbe, organizirane kot
d.o.o., da v primeru začetka stečajnega
postopka poskrbijo za interese stranke.
To pomeni, d a j e potrebno poskrbeti za
prevzemnika pisarne, stranki na njeno
željo izročiti spise ali nadaljevati z dejavnostjo kot odvetnik posameznik.
Ne glede na obliko opravljanja

lišče, da je odvetnik lahko zaposlen pri
drugem odvetniku ali odvetniški družbi,
ni samostojno. Menim, da za zaposlitev
odvetnika v odvetniški družbi govori več
razlogov. Zakon o odvetništvu v 4. členu
določa, da odvetnik svoj poklic opravlja
samostojno ali v odvetniški družbi. Navedena določba torej ločuje dva statusa poklica odvetnika, in sicer kot samozaposlene osebe oziroma zaposlitve v okviru
odvetniške družbe. Zakon ne določa, da
bi bil pogoj za opravljanje poklica odvetnik v odvetniški družbi ta, da bi bil odvetnik tudi družbenik odvetniške družbe.
Zakon je postavil pogoje samo glede statusa družbenikov v odvetniški družbi, to
je družbenik je lahko samo odvetnik. Zakon torej ne določa, da mora biti odvetnik,
ki je zaposlen v odvetniški družbi, tudi
družbenik družbe.
Poleg tega formalno gledano odvetniški kandidat sploh ne more postati družbenik. Postati mora namreč najprej samostojni odvetnik in šele potem, ko pridobi
status odvetnika (za to mora imeti primeren prostor), lahko sklene družbeno pogodbo in vstopi v odvetniško družbo.
odvetniškega poklica mora biti z zakonsko normo še naprej zagotovljena
neodvisnost vsakega odvetnika pri
odločanju o načinu dela v posamezni zadevi.

3. Možnost opravljanja
odvetniškega poklica v obliki
zaposlitve pri drugem
odvetniku in ali pri odvetniški
družbi (brez hkratne udeležbe
v tej družbi)

Trenutno odvetniške družbe rešujejo ta
problem na ta način, da postanejo družbeniki odvetniki z vložkom 1.000,00 SIT,
brez upravljalskih pravic in brez pravice
deleža v družbi. Takšno ravnanje pa je
nesmiselno in je zato po mojem mnenju
potrebno dopustiti zaposlitev odvetnika
pri drugem odvetniku, ali odvetniški
družbi.
Pri drugem odvetniku ali odvetniški družbi je lahko zaposlen odvetniški
kandidat. Vendar pa menim, da je institut "odvetniški kandidat" preživel in
ga je treba odpraviti iz več razlogov.
Odvetniški kandidat izpolnjuje dejansko
enake pogoje kot odvetnik (manjka mu le
leto ali dve prakse), po svojih pravicah
(razen procesnih) je izenačen z odvetniškim pripravnikom (ne eden ne drugi ne
smeta samostojno in v svojem imenu
opravljati odvetniškega poklica). Odvetniški kandidat je torej nekakšen hibrid po izobrazbi je izenačen z odvetnikom, po
letih prakse pa skoraj, saj mu večinoma
manjkata le leto ali dve prakse, da bi lahko postal odvetnik. Pravosodni izpit lahko namreč opravi pripravnik po dveh letih

prakse, praktično pa potrebuje zato dve
leti in več mesecev prakse, ko opravi pravosodni izpit, je lahko kandidat vse življenje. Odvetniških kandidatov v Evropi
in tudi v svetu ni. So samo odvetniki in
odvetniški pripravniki. Zato sem mnenja,
da tudi mi odvetniškega kandidatstva ne
potrebujemo. Dejansko je odvetniško
kandidatstvo sedaj zapisano v zakonu
predvsem zato, da omogoči zaposlitev nekoga, ki izpolnjuje pogoje za odvetnika
pri drugem odvetniku. Pri tem pa odvetniški kandidat ni odvetnik, ker je pač le
"kandidat" in stranke bodo seveda vedno
hotele, da jih zastopa nekdo, ki je odvetnik in ne kandidat.

V primeru zakonske spremembe v
tej smeri se zavzemam za prepoved
hkratne zaposlitve v več odvetniških
družbah oziroma pri več odvetnikih.

ni 9 . S tem seveda ne mislim na odpravo kakršnekoli odgovornosti, nadzor
nad nevestnim delom odvetnikov, kamor spadajo tudi očitne strokovne napake, mora še naprej izvajati zbornica.
Prepričana sem, da nas velika
večina opravlja odvetniški poklic po
najboljših močeh in znanju ne glede na
to, ali visi nad nami Damoklejev meč
osebne odgovornosti. Tisti med nami,
ki bi opravljali svoj poklic vestno le zaradi nevarnosti osebne odgovornosti,
pa se bodo temu tako ali tako izognili končno je najmanjši problem prepisati
premoženje na sorodnike. Možnost
opravljanja našega poklica v obliki
družbe z omejeno odgovornostjo bi odprla le nove možnosti v primerih, ko je
to potrebno 10 . Nima smisla, da nemočno opazujemo, kako se spremembe
dogajajo same od sebe in mimo nas 12 ,
bolje je uzakoniti nove možnosti, ki se
kažejo kot nujne in s tem na področju
odvetniškega poklica in pravnega svetovanja sploh napraviti red.

4. Namesto zaključka

6

Predlagane spremembe izgledajo s
stališča tradicionalne ureditve slovenskega odvetništva morda prehitre, pretirane, neprimerne itd. Kot sem že omenila, pa glede na širitev področja dela in
prihod tuje konkurence (ki se ima
možnost organizirati v obravnavanih
oblikah) doživljamo vedno nove izzive,
odpirajo se vedno nova področja dela,
ki postaja tudi vedno bolj zahtevno.
Res je posebna vrednota osebni
odnos med odvetnikom in stranko 8 , pri
tem pa pozabljamo, da je ta stranka
lahko velika korporacija, država itd., ki
v primeru, ko gre kaj narobe, ne bo utrpela velike škode, ker je za takšne primere pripravljena, so del njenega obstoja in delovanja. Zahtevati v takšnem
odnosu od odvetnika še naprej neomejeno osebno odgovornost po nepotrebnem vzpostavlja v pooblastilnem razmerju skrajno neenak položaj, otežuje
in obremenjuje odvetnika pri zahtevnem delu, mnogokrat pa lahko tudi povzroči, da odvetnik zastopanje odklo-

7

s

Takšne možnosti (za odvetniške
družbe) sicer zakon ne prepoveduje,
glede na nasprotno razlago pa menim,
da bi jo kazalo izrecno predvideti v zakonu. S tem bi zakonsko uredili zadevo,
ki se v nasprotju z zakonom lahko izvaja že sedaj 6 .
Seveda pa bi bilo potrebno v zakonu
izrecno zagotoviti samostojnost zaposlenega odvetnika pri odločanju o zastopanju oziroma pravnem svetovanju
v posameznih primerih. Ne nazadnje
poznajo možnost zaposlitve neodvisnega strokovnjaka, ki z zaposlitvijo ne izgublja na svoji neodvisnosti, tudi drugi
visoko strokovni poklici 7 .
Na primer delo formalno samostojnega, dejansko pa od nosilca pisarne odvisnega odvetnika v
skupni pisarni ali udeležba v odvetniški družbi z
0,01 % deležem.
Na primer revizorji, prim. Zakon o revidiranju,
Ur. 1. RS, št. 11101, pa tudi zaposleni zdravniki se
samostojno odločajo o načinu zdravljenja.

Ta z opravljanjem odvetniškega poklica v obliki
d.o.o. ne bo trpel, saj bo stranka lahko vedno zahtevala določenega odvetnika.

Člen 63 določa, da se lahko izreče začasna prepoved opravljanja poklica v
odvetniški pisarni v primeru uvedbe disciplinskega postopka, vendar največ za
tri mesece. Mnenja sem, daje ta rok prekratek in da ga je potrebno podaljšati na
šest mesecev.
V čl. 66 je določeno, da odvetnike,
člane disciplinskega sodišča izvoli skupščina zbornice za čas dveh let. Glede na
to, da so volitve organov zbornice vsake

9
Potem ga prevzamejo razni d.o.o.-ji, kjer delujoči pravniki seveda ne odgovarjajo osebno, pa
tudi naš kodeks, Zakon o odvetništvu ali tarifa jih
ne zadeva.
10
Končno ima opravljanje dejavnosti v obliki
družbe kot pravne osebe tudi negativne strani, od
zahtevnejšega vodenja poslovnih knjig do onemogočenega poslovanja z gotovino itd., kar gotovo
pomeni, da bo vsak med nami premislil pred morebitno odločitvijo za ustanovitev d.o.o.
12

Na primer vsem znane Odškodnina, d.o.o., Poravnava, d.o.o.

tri leta, bi bilo primerno, tudi za volitve
članov disciplinskega sodišča določiti, da
se volijo za tri leta.
Pregledal sem tudi statut in menim, da
bi bilo treba spremeniti določila 9. člena,
ki govorijo o skupščini zbornice. Sedaj
namreč sestavljajo skupščino zbornice
vsi odvetniki. Takšno določilo je bilo
smotrno v časih, ko je bilo odvetnikov v
Sloveniji od 200 do 300, sedaj pa bo
odvetnikov vsak čas 1000. Če bi se hoteli
vsi odvetniki dejansko udeležiti skupščine, bi v Sloveniji s težavo našli dvorano
za toliko ljudi. Dejansko se seveda skupščine udeležuje relativno malo članov
zbornice, tako da prihaja včasih (kot pri
glasovanju o tarifi) do čudnih situacij, ko
glasuje za 45 členov, proti pa 40. Marsikdo se odloči za udeležbo v zadnjem trenutku, ne prebere gradiva in predlogov,
ne pozna poslovnika itd. Zato bi bilo veliko bolj smotrno, d a j e skupščina delegatska, npr. tako, da vsakih 10 članov voli
enega delegata. V tem primeru bi lahko
predpisali kvorum (npr. 2/3 delegatov),
delegati bi bili bolje pripravljeni, saj bi že
na volitvah delegatov po območnih zborih prihajalo do razprav in predlogov stališč, kijih naj delegati na skupščini zastopajo. Delo skupščine bi tako bilo bolj kvalitetno.

Skupščina OZS

Iz šole na skupščino
etrtič prirejena Odvetniška
šola - 4. in 5. aprila v Portorožu - je bila združena s sklicem
skupščine Odvetniške zbornice Slovenije. Oba zbora sta privabila številno udeležbo - in zanimivo: šola dvakrat boljšo kot zasedanje skupščine!
Tudi program letošnjega izobraževanja odvetnikov je segel na več pravnih področij: dr. Konrad Plauštajner
je govoril o odgovornosti nosilcev
zdravstvene dejavnosti za škodo pacientu, nekdanji ustavni sodnik prof. dr.
Lojze Ude je opozoril na stališča ustav-
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Glede 27. člena statuta sem mnenja,
da je že sedaj upravni odbor prevelik, z
večjim številom članov pa se bo seveda
povečal. Zato predlagam, da bi zbornica
imela poleg upravnega odbora še izvršni
odbor, ki bi ga sestavljal predsednik, oba
podpredsednika in še dva ali trije člani,
ki bi bili sposobni hitro in operativno reševati tekoče probleme, medtem ko bi
upravni odbor odločal o pomembnejših
problemih med dvema skupščinama. Poleg sedanje sestave bi bilo treba v upravni odbor vključiti še predstavnika odvetniških kandidatov in pripravnikov,
predstavnike odvetniške zbornice v mednarodnih organizacijah, bivšega predsednika, če še ni upokojen, in morda še
koga.
Z zadovoljstvom sem ugotovil, da kodeksa odvetniške poklicne etike ni potrebno spreminjati. V zvezi s polemiko, ki
jo je začel mag. Janez Tekavc, da bi bilo
potrebno dopustiti reklamiranje odvetništva in da je prepoved reklamiranja neustavna, bi opozoril na odgovor dr. Konrada Plauštajnerja, ki teoretično utemeljuje
prepoved reklamiranja, predvsem z argumentom, da odvetništvo ni gospodarska
dejavnost. Posebej bi opozoril, da kodeks
ne ovira seznanitve javnosti o odvetniku
in njegovem delu, saj določila o tem, kaj
je dopustno objaviti, zlasti tudi na spletni
strani, v celoti zadostujejo za informiranje o odvetniku.

Skupščina

Danijel

Starman

po odvetniški

(predsedniški

nega sodišča o mejah preizkusa ustavne
pritožbe v civilnih zadevah, višja sodnica Marta Klampfer je predstavila ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi
po novem zakonu o delovnih razmerjih,
Hinko Jenull pa novosti v zakonu o
izvršbi in zavarovanju; o praktičnih
problemih pri izvajanju zakona o preprečevanju pranja denarja sta razpravljala Rok Koren in Aleš Paulin; vloge
odvetnikov, kakor jih je videti prek
odločb vrhovnega sodišča, je z vrsto
kritičnih pripomb ocenila vrhovna sodnica Alenka Jelene Puklavec, k neka-

šoli - vendarle presenetljivo

kandidat):

dobro

"... Prva naloga je spremljati

obiskana

in

obravnavati

problematiko
odvetništva. Ali naša zbornica skrbi za skladen razvoj odvetništva,
kaj
sploh je skladen razvoj odvetništva? Mi smo dolžni, vsak posebej, kot varuh pravic - 922
varuhov človekovih pravic je združenih v odvetniški zbornici - skrbeti za zastopanje in
varstvo pravic posameznikov
in pravnih subjektov v vedno težjih pogojih. Ali nam je ta
servis odvetniška zbornica dala, jaz ga nisem
občutil...

terim vprašanjem ureditve in vodenja
upravnega spora se je ozrl prof. dr.
Rajko Pirnat, ureditvi neposestnega
nepremičninskega zavarovanja po
stvarnopravnem zakoniku pa je posvetil svoje predavanje prof. dr.Matjaž
Tratnik.
Skupščina OZS je imela na dnevnem redu dve poglavitni točki: volitve
novih organov zbornice in sprejemanje
predloga sprememb in dopolnitev
odvetniške tarife. Obe nalogi je opravila, toda brez nekaj zapletov (predvsem
tehnične in manj vsebinske narave) ni
šlo... niti ne brez živahnih razprav, dialogov, dodatnih predlogov in pobud.
V predlogu prenovljene odvetniške
tarife je upravni odbor OZS upošteval
nekatere pripombe z decembrske skupščine, vnesel v besedilo nekaj popravkov redakcijske narave, ni pa sledil
predlogom glede določanja vrednosti
obravnavanega predmeta. Tako je
ostala določba z uveljavljenim načelom, da vrednost predmeta zadeve navede stranka, ki vrednost pač najbolje
pozna - in šele v primeru, če ta vrednost
ne bi ustreza pravi vrednosti, lahko
odvetnik uporabi ocenjeno vrednost,
kakor jo pripravi sodni izvedenec - cenilec ali ki jo ugotovi pristojni davčni
organ. S ponujenim predlogom uveljavljena prenovljena tarifa je po mnenju UO primerna za nemoteno kakovostno opravljanje odvetniških storitev.
No, nekaj razpravljalcev je znova očitalo predlogu pomanjkljivosti, neusklajenosti in neprimerljivosti s tarifami v drugih državah... navsezadnje pa

Jubilej

Odvetnik Peter Breznik: 75-letnik
Kolega Peter Breznik, rojen 25. junija 1928, se z odvetniškim poklicem
srečuje od leta 1957, ko je bil vpisan v imenik odvetniških pripravnikov,
odvetnik pa je od 12. februarja 1960. V razdobju skoraj 46 let opravljanja odvetniškega poklica je aktiven tudi v Odvetniški zbornici Slovenije,
saj je opravljal številne funkcije v njenih organih: od funkcije namestnika disciplinskega tožilca, člana in tajnika upravnega odbora, namestnika
predsednika do funkcije predsednika, na katero je bil izvoljen za obdobje
1985 -1989. Bilje pobudnik Dnevov slovenskih odvetnikov in tudi srečanj
upokojenih odvetnikov. Poleg delovanja v poklicnem okolju je bil kolega
Peter Breznik aktiven na področju športa, zlasti košarke. UO OZS mu je
spomladi leta 2000 podelil naziv "Častni član Odvetniške zbornice Slovenije".
Prijatelji in kolegi čestitamo Petru Brezniku ob njegovem življenjskem jubileju, želimo mu še mnogo srečnih in zdravih let, pri opravljanju
odvetniškega poklica pa obilo zadovoljstva!
B. G.
je bil predlog vendarle sprejet (98 glasov za, 82 proti, 7 vzdržanih) in z dodatnim sklepom, da mora UO odpraviti
ugotovljene redakcijske napake ter tako
popravljeno besedilo predložiti ministru za pravosodje v potrditev.
Pred volitvami novih organov zbornice je na kratko spregovoril Boris Grosman o delu v preteklem triletnem razdobju, zatem je kandidacijska komisija
predstavila predloge za sestavo posameznih organov zbornice. Za predsednika
so kandidirali trije - Janez Hočevar, Miha Kozinc in Danijel Starman, ki so
predstavili svoja videnja glede delovanja odvetniške zbornice v prihodnosti.
Največ glasov na 179 oddanih glasovnicah je dobil Miha Kozinc (83), ne-

kaj manj pa druga dva kandidata - Danijel Starman 50 in Janez Hočevar 46.
Za funkcijo podpredsednika so kandidirali štirje - odvetnici Kati Mininčič
in Barica Zidar ter odvetnika Danijel
Vehar in mag. Gregor Velkaverh - s 101
glasom je bil izvoljen mag. Velkaverh
in s 94 glasovi Kati Mininčič.
Za izkazano zaupanje seje v svojem
in imenu obeh podpredsednikov zahvalil Miha Kozinc, izrekel pa je tudi željo,
da bi tudi oba protikandidata s svojimi
idejami tvorno sodelovala pri delu
upravnega odbora zbornice.
(D.S.)

Izvoljeni na skupščini OZS
5. aprila 2003 v Portorožu
P r e d s e d n i k : Miha Kozinc
Podpredsednika:
mag Gregor Velkaverh
Kati Mininčič
Disciplinski tožilec:
mag. Mitja Jelenič Novak
(s petimi namestniki)
Predsednik disciplinske
k o m i s i j e I. s t o p n j e :
Živa Drol Novak
(s 15 člani komisije)
Predsednik disciplinske
k o m i s i j e II. s t o p n j e :
Borut Skerlj
(s 15 člani komisije)

Janez Hočevar (predsedniški kandidat): "... Kaj veliko se trenutno ne da obljubljati,
razen tega, da bomo pripravljeni s kakšnimi novimi prijemi mogoče še boljše delati in
narediti zbornico bolj učinkovito, da bo servis za nas, člane in da bo kot institucija še
bolj ugledna v slovenski
družbi..."

Člani d i s c i p l i n s k e g a sodišča
Nada Bolcar, Jože Hribernik,
dr. Peter Čeferin
(in namestniki: Mitja Stupan,
Andrej Rant, Stanislav Fortuna)
Nadzorni odbor
Alenka Košorok Humar,
Franc Sever, Andrej Simonič

•

predsednik g. Zalar je izrazil željo, da OZS posreduje do 1. 5.
2003 svoje predloge v zvezi s
spremembo ZKP.

Konstituiranje novega UO OZS

Iz dela UO OZS
SEJE UPRAVNEGA ODBORA
3. in 15. aprila, 6. maja in
5. junija 2003
Dopustnost zaposlitve odvetnika v
odvetniški družbi
Upravni odbor je obravnaval pobudo, da se spremeni stališče OZS glede
možnosti delovanja odvetnika, zaposlenega v odvetniški družbi.
V zvezi s to pobudo je bil sprejet
sklep:
• Že sprejeto stališče se ne spremeni.
• Odvetnik torej ne more biti zaposlen v družbi, lahko je zaposlen le
kot odvetnik družbenik.
Pravniški državni izpit - pogoj za
vpis v imenik OZS
Odvetnica, vpisana v imenik odvetnikov v Zagrebu, s slovenskim državljanstvom in nostrificirano diplomo
Pravne fakultete v Zagrebu, z opravljenim pravniškim državnim izpitom na
Hrvaškem, je zaprosila za odgovor, ali
je obvezno opraviti pravniški državni
izpit tudi v Sloveniji glede na to, da bi
se želela vpisati v imenik odvetnikov
naše zbornice.
Sprejet je bil sklep:
• Pogoj za vpis prosilke v imenik
odvetnikov pri OZS je opravljen
slovenski državni pravniški izpit.

da morajo pogodbe za promet z nepremičninami sestavljati le osebe z državnim pravniškim izpitom.
Poročilo predsednika OZO
Ljubljana, odvetnika Roka Korena
Odvetnik Rok Koren, ki je po sklepu upravnega odbora opravil razgovor
s predsednikom Okrožnega sodišča v
Ljubljani, g. Alešem Zalarjem, je podal
poročilo o tem razgovoru. Obravnavala sta:
•

v zvezi s pripravništvom odvetniških pripravnikov na sodiščih zaradi pridobitve pogoja za opravljanje državnega pravosodnega izpita je bilo s strani g. Zalarja pojasnjeno, da naj bi se to pripravništvo v bodoče opravljalo na
območju okrožnih sodišč in ne več
na območjih višjih sodišč;

Na seji 15. aprila 2003 s e j e konstituiral novi upravni odbor OZS; predtem se je novi predsednik OZS Miha
Kozinc zahvalil za opravljeno delo dosedanjemu predsedniku Borisu Grosmanu ter obema podpredsednikoma
Nikolaju Grgureviču in doc. dr. Konradu Plauštajnerju.
Po obravnavi posamičnih zadolžitev članov upravnega odbora so bili
sprejeti sklepi:
• za področje financ se zadolži
odvetnik Miha Mfartelanc;
• za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis v imenik odvetnikov,
odvetniških kandidatov in odvetniških pripravnikov ter za izbrise iz
teh imenikov se zadolži odvetnik
Borut Grosman;
• za tolmačenje odvetniške tarife se
zadolži odvetnik Josip Sever.
Zasedanje odborov CCBE
na Dunaju
Odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner je podal poročilo v zvezi z udeležbo na zasedanju Stalnega odbora
CCBE in PECO odbora na Dunaju, ki
je bil 27. februarja 2003.
Obenem je upravni odbor sprejel
sklep:
• Dr. Konrad Plauštajner je pooblaščen za nadaljnje delo v okviru
CCBE, ker je že do sedaj uspešno

Predlog zakona o nepremičninskih
agencijah
Ugotovljeno je bilo, da predlog
odvetnikov in notarjev, da bi pogodbe
v zvezi z nepremičninami lahko sklepali le odvetniki in notarji, ni dobil
podpore. Rezultat pogajanj je zgolj ta,
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Na 31. konferenci predsednikov
evropskih odvetniških zbornic - Dunaj, februarja
2003
naš tedanji predsednik Boris Grosman med slovaškim in španskim
kolegom

predstavljal
Slovenije.

Odvetniško

zbornico

Statistika

Iz odvetniškega imenika
Neplačevanje obveznosti članov OZ
Ugotovljeno je bilo, da številni člani OZS ne poravnajo svojih obveznosti
iz naslova članarin in drugih prispevkov, da opomini niso uspešni, da se
številni odvetniki izogibajo tudi vročitvam izvršilnim sklepov v primerih, ko
se jih sodno izterjuje za neporavnane
obveznosti; zato je bil sprejet sklep:
• Zoper neplačnike obveznosti do
OZS se predlaga uvedba disciplinskih postopkov.

Stanje 1. junija 2003:
930 odvetnikov, 108 kandidatov, 169 pripravnikov in 93 upokojencev

Odvetniki
•
•
•

Odvetniški kandidati
•
•
•

Članarina in stroški OZS v CCBE
Upravni odbor je sprejel sklep, da
se potrdi višina članarine OZS v CCBE
in sicer za leto 2004 v višini 5.400,00
EUR, za leto 2005 5.700,00 EUR in od
leta 2006 dalje po 6.000,00 EUR letno.
Morebitno povečanje stroškov, ki
mora biti izkazano, nosijo vse države članice in opazovalke - sorazmerno s
svojimi plačilnimi zmožnostmi.
Ker plačamo 1.000,00 EUR več kot
Estonija in Litva, naj bi imeli v okviru
CCBE 4 glasove.
Spletna stran OZS
V zvezi z dokončanjem oz. nastavitvijo spletne strani OZS je bilo sklenjeno, da komisija v sestavi obeh podpredsednikov OZS, odvetnice Kati Mininčič in odvetnika mag. Gregorja Velkaverha ter odvetnika Roka Korena
dogovori vsebino spletne strani in pripravi za podpis pogodbo z družbo, ki
bo uredila nastavitev spletne strani.
Na pobudo predsednika OZS bo
med drugim na spletni strani seznam
vseh odvetnikov, vpisanih v imenik
OZS od leta 1945 dalje, vključno s prikazom historičnega pregleda vpisanih
odvetnikov, s podatki o brisanih odvetnikih iz imenika OZS, podatkih o prevzemnikih tako izbrisanih odvetnikov,
nadalje s podatkom, ali ima posamični
odvetnik sodno mapo ali ne itd.
Na spletni strani bodo ločena splošna obvestila, to je obvestila za javnost
in obvestila za odvetnike, ta obvestila
bodo v zaprtem delu.
Center za informatiko Vrhovnega
sodišča RS bo posredoval OZS program, ki so ga pripravili v okviru omenjenega centra, pri čemer se bo v ta
program s strani administracije v OZS
vnašala vsebina spletne strani in posodabljanje le-te.

vpisanih 930 - od njih 328 odvetnic in 602 odvetnika;
od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 22, izbrisalo pa 7;
samo v drugem četrtletju 2003 se je na novo vpisalo 16 odvetnikov
(vsi iz vrst kandidatov), izbrisalo pa 5.
vpisanih 108 - od njih 49 kandidatk in 59 kandidatov;
od začetka leta se jih je na novo vpisalo 17, izbrisalo pa 23;
samo v drugem letošnjem četrtletju pa se je vpisalo 12 odvetniških kandidatov, izbrisalo pa 11.

Odvetniški pripravniki
•
•
•

vpisanih 169 - od njih 116 pripravnic in 53 pripravnikov;
od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 35, izbrisalo pa 26;
samo v drugem letošnjem četrtletju se je na novo vpisalo 17, izbrisalo pa 10 pripravnikov.

Upokojeni odvetniki
•

93 kolegic in kolegov uživa upokojenski stan

Odvetniške družbe
•

med 10. marcem in 1. junijem 2003 ni bilo izdano nobeno soglasje k
ustanovitvi odvetniške družbe.

A.R.S., alternativno reševanje
sporov d.o.o.
Upravni odbor je bil opozorjen na
okoliščino, d a j e pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani registrirana družba A.R.S.
alternativno reševanje sporov d.o.o.,
katere ustanovitelj je Anton Pregelj, ki
je istočasno tudi prokurist, kot zastopnica pa registrirana Bratina Luča kot
direktor.
Glede na to, da je Anton Pregelj
vpisan v imenik OZS, je bil sprejet
sklep:
• Zoper odvetnika Antona Preglja se
predlaga
uvedba
disciplinskega
postopka in se zadeva v ta namen
odstopi v obravnavo
disciplinskemu tožilcu pri OZS.
Obračun odvetniških storitev v primeru sklepanja izvensodnih poravnav z zavarovalnicami
V zvezi s problematiko obračunavanja odvetniških storitev v primeru
sklepanja izvensodnih poravnav z zavarovalnicami je bil upravni odbor
opozorjen na prakso Zavarovalnice
Triglav d.d., OE Celje, ki priznava za
sklenitev le 50% stroškov, določenih v
odvetniški tarifi, čeprav je praksa dru-

gih enot zavarovalnice takšna, da se
priznava dvoje postavk po tar. št. 13.
Odvetniške tarife glede na višino sklenjene poravnave.
V zvezi z omenjeno problematiko
je predsednik OZS predlagal, da se
vsem odvetnikom, vpisanim v imenik
OZS, posreduje dopis in se jih pozove,
da iz svoje prakse opozorijo na eventualno problematiko v zvezi s poslovanjem z zavarovalnicami pri urejanju
odškodnin. Po prejemu pripomb članstva se je predsednik OZS obvezal, da
bo stopil v stik osebno s predsednikom
posamezne zavarovalnice in poskušal
urediti ta problem.
Pripravila:
Margareta Zakonjšek Rupnik

Dolenjski območni zbor odvetnikov

Zemljiški dolg in priposestvovanje
olenjski območni zbor odvetnikov je ob pomoči in sodelovanju
odvetniške družbe Škerlj - Tratar in odvetniki, odvetniška pisarna,
d.n.o., o.p., iz Novega mesta 30. maja
2003 organiziral strokovno srečanje in
predavanje prof. dr. Matjaža Tratnika,
rednega profesorja Pravne fakultete v
Mariboru. Tematika predavanja je bila
s področja stvarnega prava in sicer zemljiški dolg ter pridobitev lastninske pravice s priposestvovanjem. Sodelovali
so povabljeni pravniki, ki delajo v pravosodju, in člani odvetniškega zbora.

D

Predavatelj je opozoril na nov institut stvarnega prava "zemljiški dolg", ki
po svoji ureditvi zahteva temeljito pravno znanje uporabnikov in njihovih svetovalcev. Zemljiški dolg je po stvarnopravnem zakoniku opredeljen kot pravica zahtevati poplačilo določenega denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine pred drugimi upniki s slabšim vr-

stnim redom. Institut bo predstavljal
močno jamstvo upnikom za poplačilo
terjatve, zavarovane z izdanim zemljiškim pismom. Dolžniki pa bodo morali
biti pri izdaji zemljiškega pisma, ki bo
imel status stvarnopravnega vrednostnega papirja, zaradi njegove lahke
prenosnosti izredno previdni. Institut je
mogoče zlorabiti na škodo dolžnika,
kajti dolžnik bo lahko dolgove poplačal, nepremičnina pa bo ostala še naprej
obremenjena z zemljiškim dolgom.
Tretja oseba - upravičeni imetnik zemljiškega pisma bo vseeno lahko zahteval poplačilo denarnega zneska iz vrednosti nepremičnine. Zato je pričakovati uporabo zavarovanja z zemljiškim
dolgom pri finančnih organizacijah ter
sodelovanje strokovnjakov.
V drugem deluje predavatelj obravnaval pridobitev lastninske pravice s
priposestvovanjem. Stvarnopravni zakonik je postavil načelo zaupanja v

zemljiško knjigo, ki dobrovernega
zemljiškoknjižnega lastnika varuje
pred osebo, ki se sklicuje na izvenknjižno pridobljeno lastninsko pravico na
podlagi priposestvovanja. Profesor Matjaž Tratnik je poudaril pomen zemljiške knjige in problem, da v javnosti še
ni prisotno zavedanje o nujnosti vknjižbe lastninske pravice v zemljiški knjigi
za prenos lastnine od prejšnjega na novega lastnika.
Predavanje je zaključilo niz strokovnega izobraževanja Dolenjskega
območnega zbora odvetnikov, ki se je
začelo s predavanjem mag. Žarka Povšeta, s področja cenitve nepremičnin,
nadaljevalo s predavanjem Rada Brezovarja o uporabi informacijske tehnologije na sodiščih, o bazi Vrhovnega sodišča RS, uporabi sodnega registra in
elektronske zemljiške knjige. Predavanje je bilo zaključeno s sklepom in željo, da bi se v naslednjih letih spomladi
organiziralo tradicionalno strokovno
srečanje, ki bi ga poimenovali po spomladi preminulem kolegu Antonu Sporarju.
B o r u t Škerlj

In memoriam
Kolege odvetnike, pravnike v pravosodju in upravi, prijatelje in znance nas je konec aprila 2003 usodno združila
bolečina in globoko sočutje s svojci v trenutku slovesa od
našega dragega prijatelja
v

Antona Sporarja,
odvetnika v Novem mestu.
Odvetnik Anton Sporar, med prijatelji Tone, se je držal
načela, da mora človek na sedem let menjati službo. S pravosodjem se je najprej srečal kot zagnan in mlad tožilec. Nato
se je spopadel z upravo in politiko. Med ostalimi položaji je
zasedel mesto podpredsednika izvršnega sveta Občine Novo
mesto. V začetku leta 1989 s e j e priključil odvetnikom, nas
dobrih 14 let vse združeval kot prijatelj in stanovski kolega
ter tri leta vodil Dolenjski območni zbor odvetnikov. Pred
tremi leti se je z vso njemu lastno energijo vključil v delo
Upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije.
Vse življenje je ostal zvest družini in Novemu mestu, čeprav ga je njegova notranja energija ob redko razpoložljivem prostem času vlekla prek meja na različne konce sveta.
Spoznaval je ljudi, dežele, navade, kar vse mu je, ob njegovem značaju, pri strokovnem delu dalo pridih svetovljanstva. Bil je pobudnik in organizator strokovnih izletov odvetniškega zbora. Med ostalimi je pripravil tudi zadnjega, ki
smo ga izvedli ob koncu letošnjega marca.
Skupaj smo se še pred nekaj meseci srečevali kot "nasprotniki" na civilnih in gospodarskih obravnavah pred sodiščem, skupaj branili obdolžence v kazenskih postopkih, se
udeleževali strokovnih srečanj in zborničnih druženj. Toneta je na vsakem koraku spremljal pogum, visok nivo pravnega znanja in odkritosrčnost. Z jasnimi in glasnimi besedami,
ki so odmevale po sodniških dvoranah in hodnikih, je zagovarjal svoje mišljenje in pravice svojega klienta. Za pravico

in svoje stališče je bil pripravljen zastaviti tako svoj ugled
kot tudi premoženje.
Ostal je zvest načelu o nujnosti sprememb in novih izzivov, ki ohranjajo človeka mladega. Okoli sebe je zbiral mlade pravnike. V odvetniški pisarni seje izkazal kot mentor ter
omogočal delo odvetniškim pripravnikom in kandidatom.
Aktivno se je zavzemal za spremembo zakonodaje ter olajšanje pristopa odvetniških pripravnikov k pravosodni praksi
in pravniškemu državnemu izpitu. S pomočjo zbornice je
uspel doseči pridobitev kvote razpoložljivih prostih mest za
pripravnike OZS, žal pa ni dočakal spremembe zakona.
Tone je deloval povezovalno in pomirjevalno. Prizadeval si je za strpen odnos med samimi kolegi odvetniki, še
zlasti pa za strpnost med odvetniki in notarji. Zato ni presenetljivo, da so na vseh strokovnih izletih območnega zbora
in predavanjih notarji redni in dobrodošli gostje.
Z zvrhano mero optimizma in v pozitivnem duhu nam je
razlagal o zdravstvenih težavah in borbi z boleznijo. O terapijah je govoril kot o partiji šaha. Verjeli smo mu, da gre za
neprijetno epizodo v življenju, ki jo bo premagal kot mnoge
pred tem.
Zato nas je toliko bolj pretresla novica, da volja, pogum
in optimizem nista premagala narave. Za Tonetom ostaja
njegovo delo, odvetniška pisarna z nešteto znanja, ostajata
dva v pravo usmerjena in v duhu pravosodja vzgojena sinova, čuteča žena in mati ter avra njegove karizme.
Svojci so prevzeli breme nadaljevati začrtano sinovo,
očetovo in moževo pot. Prepričani smo, da bodo zbrali dovolj moči in del Tonetove energije za zahtevno nalogo. Tone živi in ostaja v njegovih najbližjih ter v nas, njegovih prijateljih in kolegih. Zato bomo veseli, če bo mogoče izobraževanje območnega zbora odvetnikov v prihodnosti poimenovati z njegovim imenom.
B o r u t Škerlj

Na obisku pri hrvaških
odvetniških pripravnikih
Po kratkem premoru je v začetku letošnjega leta ponovno začel delovati Zbor odvetniških pripravnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije. Za uspeh si štejemo, da smo se vključili v priprave spremembe zakonodaje na
področju pripravništva, saj je OZS posredovala zakonodajnim organom tudi naša stališča.
Vodstvo pripravnikov je začelo razmišljati tudi o načinih, kako bolje
povezati odvetniške pripravnike znotraj OZS ter se morebiti vključiti tudi
v mednarodno sodelovanje.

Zato smo bili zelo veseli povabila
vodstva odvetniških pripravnikov pri
Hrvaški odvetniški zbornici (HOK) k
različnim oblikam sodelovanja.
Njihovih letošnjih športnih iger se
zaradi poznega vabila nismo mogli udeležiti, a smo nadaljevali z delovnimi
kontakti. Zlasti nas je zanimalo, kako so
sosednji kolegi organizirani.
Z namenom, da bi se pobliže seznanili z delovanjem Zbora odvetniških pripravnikov pri HOK, so le-ti povabili dva
predstavnika vodstva Zbora odvetniških
pripravnikov OZS, da se udeležita njihove letne skupščine ter svečane večerje.
Tako sem se 23. maja skupaj s članom
izvršilnega odbora Luko Podjedom udeležila letne skupščine Zbora odvetniških
pripravnikov HOK. Po prihodu v Zagreb
naju je kolega, član komisije za mednarodno sodelovanje pripravnikov, g. Tomislav Bartolič peljal na ogled mesta
Zagreba. Že takrat smo izmenjali številna mnenja, g. Bartolič pa je ob ogledu in
predstavitvi Zagreba našel tudi čas za
pojasnila, kako delujejo hrvaški odvetniški pripravniki v okviru HOK. Bolj
podrobno sva se s kolegom o tem seznanila tudi popoldne na njihovi skupščini,
ki je bila v prečudovitih prostorih HOK
sredi Zagreba. S kolegom Podjedom sva
bila presenečena nad izjemno toplim,
prijaznim in prijateljskim sprejemom tako pri vodstvu same zbornice kot tudi s
strani vseh prisotnih pripravnikov. Skupaj s hrvaškimi kolegi smo še pred začetkom skupščine izmenjali izkušnje ter
pojasnila o delovanju pripravnikov v
okviru zbornic ter se seznanjali s pravnima sistemoma v obeh državah.

Ni kandidatov, samo
pripravniki...
Odvetniški pripravniki HOK so malce drugače kategorizirani, kot smo pripravniki v Sloveniji. Pri naših hrvaških

kolegih ne ločijo pripravnikov ter kandidatov, temveč imajo le pripravnike. Tako imajo pripravnike brez pravosodnega
izpita ter pripravnike s pravosodnim izpitom, ki morajo izpolniti pogoje za pridobitev naziva odvetnik.
Odvetniškim pripravnikom na Hrvaškem za pristop k pravosodnemu izpitu ni potrebno opravljati obveznega
sodniškega pripravništva, tudi doba pripravništva pred opravljanjem pravosodnega izpita je krajša kot v Sloveniji,
znaša namreč le leto in pol. Sam pravosodni izpit je sestavljen enako kot v Sloveniji, torej sestoji tako iz pisnega kot iz
ustnega dela. Pisni del zajema sestavo
sodne odločbe s področja kazenskega
ter civilnega prava, ustni del zajema vsa
pravna področja, tako kot je to predvideno tudi pri nas. Hrvaški pravosodni
izpit se še v nečem razlikuje od Slovenskega - po pripovedovanju kolegov je
namreč moč sklepati, da imajo naši hrvaški kolegi zagotovo lažji izpit. Njihove priprave na izpit ne trajajo tako dolgo, kot je to potrebno pri nas, niti med
samimi pripravniki ni čutiti takšnega
strahu pred pravosodnim izpitom, kakor
se ga čuti v Sloveniji, kjer je ta strah v
zadnjem času mogoče občutiti že med
študenti.
Po opravljenem pravosodnem izpitu
odvetniški pripravniki na Hrvaškem
ohranijo takšen status še vsaj leto in pol,
nato lahko postanejo odvetniki.

Profesionalna organiziranost...
Odvetniški pripravniki HOK so organizirani zelo profesionalno, kar je delno razumljivo glede na samo ureditev ter
tudi na število pripravnikov, ki se bliža
že številki 1000. Hrvaški kolegi imajo 7članski upravni odbor, eden izmed članov UO je predsednik pripravnikov, to
je tisti, ki ob volitvah dobi največ glasov. Med seboj volijo tudi člana sveta

vrhovnega sodišča Republike Hrvaške
ter predstavnike raznih komisij in odborov (komisija za sodelovanje z odvetniškimi pripravniki, komisija za mednarodno sodelovanje ter kreditni odbor).
Predsednik pripravnikov je avtomatično
tudi član upravnega odbora HOK in tako
obvezno prisoten na sejah UO.
Zanimivo, podobno določbo vsebuje
tudi statut OZS v 30. členu, vendar se le
ta v praksi žal ne izvaja! Nad tem so bili
naši hrvaški kolegi zelo presenečeni.

Na skupščini pripravnikov tudi
vodstvo zbornice
Zaradi delovnega dneva ter glede na
to dokaj zgodno popoldansko uro - 17.
uro, je bila prisotnost na skupščini bolj
skromna, vendar pa na skupščini niso bili prisotni samo pripravniki, temveč tudi
vodstvo HOK. Namen letne skupščine
pri naših sosedih je seznanitev pripravnikov z opravljenim delom ter izvolitev
novega vodstva pripravnikov. Pri tem
naj še pripomnim, da mandat za predsednika ni omejen na zgolj en mandat ter
prepoved ponovne izvolitve, kar velja
tudi za volitve v vsa ostala predstavniška
telesa. Tako se lahko ohrani kontinuiteta
začetega dela.
Po končani skupščini je bila organizirana večerja s plesom v Muzeju Mimara, kjer prisotnost pripravnikov zdaleč ni
bila tako skromna kot na skupščini.
Večerje seje udeležilo kar okoli 250 pripravnikov, ki takšnega dogodka ne izkoristijo le za zabavo, temveč tudi za izmenjavo mnenj ter spoznavanje novih kolegov.
Osebno me je prijetno presenetilo,
da imajo hrvaški odvetniški pripravniki
veliko podporo v vodstvu njihove zbornice, ki na ta način pomaga vzgajati
mlade kolege za kasnejše različne naloge v zborničnih telesih. Za naše razmere je takorekoč nedoumljivo, da imajo
hrvaški odvetniški pripravniki svojega
predstavnika tudi v svetu Vrhovnega
sodišča RH. Zato je pri hrvaških kolegih pripravnikih čutiti močan občutek
pripadnosti poklicu in zbornici, kar je
lahko vzgled tudi nam. Seveda so njihove razmere ugodnejše v tem, da jim ni
potrebno opravljati sodne prakse, ampak jim zadošča odvetniško pripravništvo.
Sodelovanje pripravnikov obeh
zbornic se bo nadaljevalo. Sedaj smo na
potezi slovenski pripravniki, da pripravimo naslednje skupno delovno in
družabno srečanje. Obisk v Zagrebu je
torej bil več kot koristen in uspešen.
Petja Plauštajner

Hitreje do
pripravništva - II.
prvi letošnji številki Odvetnika
(marec 2003) smo bili deležni
izpod peresa Tine Stergaršek,
svetovalke na Ministrstvu na pravosodju, prebrati celovito predstavitev sistema pravniškega državnega izpita (v nadaljevanju PDI) ter sprememb, ki se na
tem področju obetajo.

V!

Odvetniški pripravniki smo dokaj
pomemben segment v sistemu pravosodnega pripravništva, o katerem imamo
stališča ter predloge, kako bi sistem lahko izboljšali.
Pravosodni izpit je dandanes postal
tako pomemben, d a j e zasenčil celo pomembnost in vrednost vseh drugih
možnih akademskih nazivov. Še več vrata do možne zaposlitve so brez
opravljenega DPI pravzaprav zaprta.
Velik problem v Sloveniji predstavlja predvsem razkorak med dejanskim
stanjem in pravno regulacijo. Po določbi 1. člena ZPDI (Ur. 1. RS, št. 13/94,
71/94 in 5/99) sta sodniško pripravništvo ter PDI namenjena za opravljanje
sodniške funkcije in funkcije državnega
tožilca, poklica odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katera se z zakonom zahteva kot pogoj pravniški državni izpit. Zal je realnost zelo
oddaljena do tega, saj v zadnjih letih
težko zasledimo razpis za delovno mesto pravnika, kjer ne bi bil kot pogoj (ali
vsaj priporočilo) opravljeni PDI. Tako
se dogaja, da predvsem v večjih podjetjih zaposlujejo pravnike z opravljenim
PDI, ki nazadnje pišejo le dopise in podobno, saj za sodne primere njihovo
podjetje najema odvetnike. Problem je
pereč in zagotovo ne lahko rešljiv.
Ta razkorak med dejanskim stanjem
in pravno regulacijo je nedvomno pripomogel k temu, da se večina mladih
pravnikov takoj po diplomi odloči za
opravljanje PDI. Mnogi med njimi tudi
zato, ker še niso natančno odločeni, kaj
bi radi v svoji pravniški karieri delali.
Vendar so številni med njimi že od
začetka prepričani, da ne bodo delali v
pravosodju. In zato so višja sodišča že
prenasičena z vlogami kandidatov za
opravljanje sodniškega pripravništva,
čakalne dobe pa že močno posegajo v
pravico do izbire dela.
Med ukrepi za zmanjšanje čakalne
dobe je kolegica Tina Stergaršek med
drugim omenila tudi povečanje števila

pripravniških mest, a le za pripravnike
volonterje oziroma za tiste pripravnike,
ki jim izobraževanje zagotavlja delodajalec. Vprašanje je, ali bo takšen ukrep
dejansko pripomogel k rešitvi problema, saj ima vsak mladi pripravnik željo
opravljati pripravništvo s sklenjenim
rednim delovnim razmerjem, za opravljeno delo pa prejemati plačilo. Malokateremu pravniku lahko delodajalec
omogoči in tudi financira opravljanje
volonterskega sodniškega pripravništva. Pogosto se zgodi, da kandidat za
sodniško pripravništvo povabilo k
opravljanju volonterskega pripravništva zavrne ter še nadalje čaka na
sprejem v sodniško pripravništvo s
sklenjenim delovnim razmerjem. Zagotovo pa bi k bistveno krajšim čakalnim
listam na sodiščih pripomogla ukinitev
obveznega sodniškega pripravništva ter
uvedba možnosti, da se celotno pripravništvo lahko opravi bodisi pri odvetniku, notarju, državnem tožilstvu, pravobranilstvu ali upravi.
Kolegica Tina Stergaršek omenja
tudi možnost opravljanja sodniškega
pripravništva v okviru posebnih kadrovskih potreb na podlagi 8. člena
ZPDI. Res so bili odvetniški pripravniki do sedaj lahko sprejeti v pripravništvo tudi v okviru navedene določbe
8. člena ZPDI in na podlagi posebnega
priporočila Ministra za pravosodje. 1
Zelja samih odvetniških pripravnikov
kot tudi (bivšega) upravnega odbora
(UO) OZS je bila, da bi se zakonsko zagotovila kvota pripravniških mest na
sodišču tudi za odvetniške pripravnike.
Tako je UO OZS v mesecu februarju na
predlog odv. Mitje Stražarja sprejel
sklep, da OZS posreduje takšen predlog
Ministrstvu za pravosodje. Predlog je
podprl tudi sodni svet, sprejeti zakon o
spremembah ZPDI-C (Ur. 1. RS, št.
55/03) vsebuje prav tako določbo. Členu 5 ZPDI je dodan nov drugi odstavek,
ki določa, da se "v skupnem številu pri' Minister za pravosodje je leta 2001 izdal za
Višja sodišča posebno priporočilo, da se kot posebne kadrovske potrebe v pravosodju upoštevajo tudi kadrovske potrebe v odvetništvu. Na podlagi tega priporočila so se pri nekaterih sodiščih oblikovale posebne liste za odvetniške pripravnike, nekatera sodišča upoštevajo priporočilo na temelju posebne prošnje kandidata, žal
so obstajala še vedno tudi sodišča, ki temu priporočilu niso prisluhnila.

pravniških mest za pripravnike,
ki
opravljajo sodniško pripravništvo v
okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja
delodajalec, posebej določi število mest
za usposabljanje odvetniških, notarskih, državnotožilskih in državnobranilskih pripravnikov, ki so že opravili
izbirno usposabljanje."
Za odvetniške ter številne druge pripravnike ni ugodna sprememba ZPDI, ki
uvaja odpravo izbirnega področja pri pisnem opravljanju pravosodnega poklica.
Dosedanji 23. člen ZPDI je namreč dopuščal možnost zamenjave pisne naloge
s kazenskega ali civilnega prava s kandidatovim izbirnim področjem. Zagotovo
se je za to ugodnost odločil le majhen delež kandidatov, a kljub temu menim, da
bi kandidatom morali pustiti možnost izbire. Pri predlagani rešitvi gre brez dvoma za preferiranje civilnega in kazenskega prava ter za zanemarjanje možnosti opravljanja izbirnega pripravništva
na drugih pravnih (enako pomembnih)
področjih. Zlasti upravno pravo postaja
vse bolj pomembno pravno področje.
Želela bi opozoriti še na 11.a člen
ZPDI-C, ki določa, da je sodniški pripravnik, ki opravi sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju
na sodišču, dolžan po uspešno opravljenem pravniškem državnem
izpitu
skleniti delovno razmerje za ustrezno
delovno mesto na sodišču, pri državnem pravobranilstvu ali pri Ministrstvu
za pravosodje, najmanj za čas trajanja
pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem na sodišču. Takšna zakonska
določba očitno grobo posega v ustavno pravico do svobode dela, lahko bi
rekli, da meji celo na prisilno delo.

Zakaj na sodišču ne le
pol leta?
Nemalo kdo tako od odvetnikov
kakor od odvetniških pripravnikov si
je že zastavil vprašanje: zakaj se za
odvetniške pripravnike obvezno sodniško pripravništvo ne bi moglo
skrajšati na zgolj 6 mesecev? Odvetniški pripravniki se z delom pri
odvetniku seznanijo z raznovrstnimi
pravnimi akti, predvsem pa za razliko od sodniških pripravnikov tudi
aktivno sodelujejo na obravnavah.
Na sodišču se morajo seznaniti le še
s tem, kako deluje sistem znotraj
sodstva, za kar bi šestmesečna doba
popolnoma zadoščala.
Kolegica Tina Stergaršek v svoji
predstavitvi omenja tudi ZOIDIP (zakon o oblikah izobraževanja in državnih

Odvetniki
v anekdotah - I.

izpitih v pravosodju). Menim, da je
takšen sistem, kot ga predvideva ZOIDIP daleč od naše realnosti. Predstavlja
namreč zmes številnih zahodnih, nam
po kulturi in pravnem razmišljanju tujih
sistemov. Ne zdi se mi primerno kopirati vse mogoče zahodnoevropske sisteme
in iz vsakega od njih pobrati le drobec.
Od tujih sistemov se lahko le učimo. Izkušnje so pokazale, da je naš kulturni
prostor različen od zahodnoevropskega
in vnašanje njihovih (delčkov) sistema
v našem sistemu ne bi obrodilo dobrih
sadov. Dvomim, da bi se s takšnim sistemom rešili tudi obstoječi problemi (najbolj pereče so že pogostokrat omenjene
dolge čakalne dobe).
Zavedati seje treba, da trenutno uveljavljeni sistem sam po sebi nima večjih
pomanjkljivosti. Zal je žrtev družbenih
razmer v sami državi - tj. prezasičenosti
pravnih fakultet, težka dostopnost služb
in, kot sem omenila že na začetku, predvsem razkorak med dejansko situacijo in
pravno regulacijo. Če je eden izmed razlogov novega sistema, kot ga predvideva ZOIDIP, tudi zagotoviti kvalitetnejše
znanje pravnikov v pravosodju, menim,
da se tega prav na hitro ne da doseči. Povečana zahtevnost državnega izpita v
pravosodju bi bila pozitivna le v smislu
selekcije tistih, ki bi ga bili zmožni opraviti, kar bi pomenilo, da bi pravosodje
dobilo boljše kadre kot v primeru nezahtevnosti takšnega izpita. Lepa primerjava se nam vsiljuje s Hrvaško, kjer so
nam tamkajšnji kolegi opisali njihov
pravosodni izpit kot ne preveč zahteven.
Na daljši rok je možno zagotoviti uspešnost in strokovnost pravniških kadrov le s permanentnim izobraževanjem
in z vzpodbujanjem podiplomskega izobraževanja v vseh oblikah. Menim, d a j e
sistem, ki bi ga uvedel ZOIDIP, tudi zelo kompliciran in bi na "trgu pravnikov"
povzročil preveliko zmedo.
Kot lahko ugotovimo, predstavljata
pravosodno pripravništvo ter PDI zahtevno materijo in na oblikovalcih bodoče regulative te materije je veliko breme. To bo terjalo še ogromno napora,
misli ter izmenjave mnenj sodnikov, notarjev, predstavnikov uprave in gospodarstva ter nenazadnje tudi odvetnikov.
Menim, da so trenutne spremembe,
ki se obetajo, le začasna rešitev, za katero močno upam, da bo pripeljala do
želenega rezultata. Za temeljitejše spremembe bosta potrebna obsežnejša analiza bodočih potreb po pravniških kadrih in trden, na skupnih ugotovitvah
temelječ premislek, kaj vse naj nove
spremembe vsebujejo.
Petja Plauštajner

d r . Janez K r a n j c

Odvetniški poklic, še zlasti govorni nastopi pred sodiščem, so že od nekdaj
dajali obilo prilike za to, d a j e odvetnik pokazal svojo duhovitost, dovtip, zmožnost hitrega, bistrega, pa tudi zajedljivega in včasih celo žaljivega odgovora.
Že v starem Rimu so bile pravde neke vrste predstave, ki so jih v veliki meri
krojile govorniške in igralske zmožnosti nastopajočih odvetnikov. Tega se je
v polni meri zavedal tudi Cicero, ki je bil sicer sijajen govornik, vendar mu je,
kot navaja Plutarh, 1 spočetka manjkala živa igralska akcija. Zato seje dodatno
izobraževal pri takrat najbolj znamenitih igralcih Rosciju in Ezopu.
Sodni (za)govorniki so med seboj tekmovali v zgovornosti, povzdigovanju mandanta in diskvalifikacijah nasprotnika. Pri tem ni manjkalo duhovitosti. Mnoge so se pozabile in izgubile, številne pa so se ohranile kot anekdote, ki so sicer odraz trenutnega primera, vendar ilustrirajo miselnost in osvetljujejo odvetniški poklic kot tak.
Najznamenitejši odvetnik v antiki
je bil gotovo Cicero.
V zvezi z njegovimi nastopi je ohranjenih kar nekaj anekdot. Njegova
odrezavost in oster dovtip za prizadete
sicer nista bila vedno najbolj prijetna,
kljub temu pa pričata o Ciceronovi bistrosti in duhovitosti. O odvetnikih, ki
so v svojih govorih preveč povzdigovali glas in kričali, je menda dejal, da se
zaradi nesposobnosti zanašajo na hrup,
prav kakor hromi na konja. 2
Ko je Cicero menda nekoč ozmerjal
Marka Krasa in mu je ta odvrnil, da ga
je še nedavno hvalil, mu je Cicero odvrnil: "Res je, a to je bilo le za vajo: hotel
sem svojo zgovornost preizkusiti na slabem predmetu,"3 Ko je Ciceronu Metelus Nepos očital, d a j e z obtožbami več
ljudi pogubil, kot pa z zagovarjanjem
rešil, mu je Cicero odgovoril: "Priznam, da je moja verodostojnost večja
od moje zgovornosti."4
Cicero je v neki pravdi poklical za
pričo nekega Publija Konsto, ki je bil
silno domišljav zaradi svojega pravnega znanja. Kot priča s e j e izgovarjal, da
nič ne ve. Zato mu je Cicero zabrusil:
"Saj te ne izprašujem o pravnih stvareh!"5
Svojemu nasprotniku Marku Apiju,
kije v neki pravdi uvodoma dejal, da ga
je njegov mandant prosil, da naj kot
odvetnik pokaže skrbnost, zgovornost

in zvestobo, je dejal: "In ti si tako trdosrčen, da ne pokažeš niti ene od teh lastnosti."6
Kakšna je bila v resnici naloga
odvetnika, je lepo vidno iz naslednje
anekdote:
Cicero je branil nekega Munatija in
dosegel njegovo oprostitev. Kmalu za
tem je Munatij tožil Ciceronovega prijatelja Sabina. Cicero ga je jezno oštel z
besedami:
"Ali si bil po svoji zaslugi oproščen
ali po moji, ki sem sodnike ob belem
dnevu zavil v črno temo!"
Anekdote o odvetnikih so nastajale v vseh obdobjih. Srednji vek ni bil
izjema.
Pred časom smo že omenili napis na
grobu leta 1116 umrlega zavetnika
advokatov svetega Iva, ki je bil škof v
Chartru. Nek drug svetnik-odvetnik,
Ivo Helory, k i j e živel v Bretaniji med
leti 1253 in 1303, naj bi bil kot odvetnik
zastopal reveže, vdove in sirote. Po njegovi smrti je nastala naslednja zgodba:
Sveti Ivo naj bi bil po smrti odšel v
nebesa in za seboj potegnil tudi nebeško
lestev. Tako ni mogel po njegovi smrti v
nebesa noben advokat več. Morali so se
cvreti v peklu, ki pa je odtlej kajpak dobil vsako pravdo, saj je imel na voljo
dovolj odvetnikov.7
Morda je bila ta legenda tista, ki je

' Plutarh, Življenje velikih Rimljanov, prevedel
Anton Sovre, Ljubljana 1950 (ponatis 1981),
330.

ta. Ko so namreč v neki družbi razprav-

2

Gl. Plutarh, ibid.

di Gl. Plutarh, o. c. 349.

3

Gl. Plutarh, o. c. 347.

4

Gl. Plutarh, o. c. 348.

5

Gl. Plutarh, o. c. 349.

narekovala odgovor Jonathana Swifljali o tem, kdo bi zmagal, če bi se prav7

Ta in večina anekdot, navedenih v nadaljevanju, je vzeta iz knjige G. Heindl, H. Schambeek,
Advokaten sind wie die Adler oder Juristen in
der Geschichte und Anekdoten, Wien 1979.
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dala svetnik in hudič, je bil S wift popolnoma prepričan, da bi zmagal hudič:
"Na svoji strani ima vse advokate."
Svviftu, ki je imel, kot vemo, zelo
slabo mnenje o pravnikih, 8 pripisujejo
tudi naslednjo anekdoto:
Ko naj bi bili v neki družbi razpravljali o tem, komu je treba na sprejemu
dati prednost, uglednemu advokatu ali
prav tako uglednemu zdravniku, je bil
Swift mnenja, da advokatu: "Kot pri
usmrtitvi - spredaj gre zločinec, za njim
pa rabelj"
Za srednji vek je bil značilen predsodek proti juristom nasploh in še posebej proti odvetnikom, ki naj bi bili lakomni in zato vedno na strani vplivnih in
bogatih. V svoji poučni pesmi z naslovom "Der Renner" (Tekač) je okrog leta 1300 Hugo von Trimberg med drugim uporabil besedno igro in slabe juriste imenoval "judiste", tj. Judeževe potomce, ki da so boese judisten, boese
kristen.9 Verjetno se je to razlikovanje
med dobrimi (juristi) in slabimi pravniki (judisti) izgubilo zaradi napake pri
prepisovanju, ali pa ker so nekateri
predsodek enostavno razširili na vsejuriste. Kakorkoli že, predsodek se je
ustalil do te mere, da najdemo juriste na
začetku 16. stoletja skupaj z vozniki,
splavarji, mitničarji, poeti, zdravniki in
rablji med sedmimi poklicnimi skupinami slabih kristjanov (siben boszer
christen).10
Seveda tudi v odvetniških anekdotah pogosto naletimo na že večkrat
omenjeni stereotip o njihovi pogoltnosti. Tako je že sredi 17. stoletja Friedrich von Logau, 11 ki je bil tudi sam
jurist, napisal naslednje verze, ki lepo
ponazarjajo ta predsodek:
Jurist, zdravnik in pridigar
so vsi na moč zavzeti,
da bi ljudi purgirali
po mošnji, trupu, vesti.12
Namig na to, d a j e pri odvetniku misel na dobiček večja od poklicne poštenosti, srečamo tudi v odgovoru znanega
francoskega sodnika Reneja de Mau8

Gl. npr. Jonathan Swift: Gullivefs
Travets,
Pari Iv. A voyage to the country of the Houyhnhnms. Chapter V.
9

Več o tem M. Herberger, v: Handwdrterbuch
zur deutschen Rechtsgeschichte, Erler, Adalbert
(Hrsg.) / Stammler, Wolfgang (Begr.), II. Band:
Haustiir - Lippe, 1. Auflage 1978 Berlin, str. 482
s.
10

Gl. Keisersberg: Das irrig schafe, Strajiburg
1514, A 2b. Navedek po Herberger, ibid.
" Friedrich von Logau (1605-1655) je študiral
pravo v Niirnbergu in bil od leta 1644 svetovalec
na dvoru kneza Ludvika IV. von Liegnitz.
12

Juristen, Arzte, Prediger/Sind alle drei beflissenJDie Leute zu purgieren/An Sackel, Leib, Gewissen.

peauja. Ko g a j e nek prijatelj vprašal za
nasvet, ali naj toži ali ne, mu je sodnik
odsvetoval, ker da bo pravdo izgubil.
Prijatelj je odvrnil, damu je pravdo svetoval odvetnik, češ da je zadeva dobra.
"Seveda je" mu je suho odvrnil de Maupeau,"vendar ne zate!"

Odrezavost in duhovitost
Seveda pa se večina anekdot ne suče okrog predsodka proti odvetnikom.
Mnoge med njimi opisujejo, kot smo
videli tudi pri anekdotah o Ciceronu,
odrezavost in duhovitost različnih
odvetnikov.
Tako naj bi bil angleški odvetnik
John Dunning 13 sodniku lordu Mansfieldu, 14 ki je prekinil njegov pledoaje z
besedami: "Če je to, kar trdite, res, potem lahko grem domov in sežgem svoje
knjige," hladnokrvno odgovoril: "Mogoče bi bilo bolje, če bi jih prebrali,
namesto da jih sežigate."
Kasnejši pravosodni minister in
vojvoda Thomas Erskine 15 je začel
svojo kariero kot odvetnik. Znan je bil
po svoji odrezavosti in smislu za humor. Ko s e j e nekdo v družbi pritoževal
nad nespečnostjo, mu je Erskine svetoval: "Storite, kot je storil moj znanec.
Ker ga je mučila nespečnost, je iz obupa prevzel mesto nočnega čuvaja. Od
takrat ponoči brez težav spi."
Francoski odvetnik Grimod de la
Reniere je izhajal iz premožne družine. Vendar pa je bil izvor njenega premoženja vse prej kot nesporen. Ko je
utemeljeval, zakaj se je namesto za poklic sodnika odločil za advokaturo, je
dejal: "Kot sodnik bi moral verjetno
nekatere člane svoje družine poslati v
ječo. Kot odvetnik jih lahko pred tem
ubranim."

Galantnost
Nekatere anekdote poudarjajo tudi
galantnost odvetnikov. Med take odvetnike je vsekakor sodil Henri Cochin. 16 V njegovem času je veljal za
13

Kasnejši Lord Ashburton

(1731-1783).

14

Njegovo ime je bilo William Murray. Rodil se
je leta 1705, umrl pa leta 1793. Bil je znamenit
sodnik zlasti na področju trgovinskega prava.
15

Lord (Thomas) Erskine (1750-1823) je opravljal odvetniški poklic, dokler ni bil leta 1806 imenovan za lorda kanclerja. Med drugim se je boril proti mučenju živali. Znan je njegov govor iz
leta 1809 v zvezi s predlogom zakona za preprečitev krvoločnega ravnanja z živalmi.
16
Henri Cochin (1687-1747) je bil eden od najznamenitejših francoskih pravnikov oziroma
odvetnikov v Parlement de Pariš. Avtor več
knjig; znani so tudi njegovi spomini.

največjo zvezdo med odvetniki Le Normand.
Ko je Cochin prvič nastopil pred sodiščem, je prišel Le Normand k njemu
in mu čestital z besedami: "To je bil
verjetno najboljši govor doslej pred
francoskim sodiščem." Cochin mu je
galantno odgovoril: "Ljubi gospod,
očitno ne poslušate, kadar pred sodiščem govorite Vi."

Nenaklonjenost
revolucionarjev
Protagonisti francoske revolucije
(podobno kot tudi drugih revolucij)
odvetnikom in odvetništvu niso bili naklonjeni. Zastopanje ljudi, ki so bili obtoženi kot nasprotniki revolucije, zato
ni bila šala.
Ko je bil postavljen pred sodišče
državljan Louis Capet, do revolucije
kralj Ludvik XVI, si je zaman prizadeval dobiti odvetnika. Končno se ga
je usmilil dvainsedemdesetletni Malesherbes, 17 ki pa mu je med postopkom večkrat rekel "veličanstvo." Ko
ga je eden od porotnikov jezno vprašal, zakaj je tako predrzen, mu je Malesherbes mirno odgovoril: "Ker preziram življenje."
Revolucionarni zakon z dne 22.
Prairiala je odpravil možnost imeti zagovornika z utemeljitvijo, da zagovarjajo državljane, ki so krivo obtoženi,
patriotski porotniki, medtem ko zarotnikom zakon ne dovoljuje odvetnikov. 18 Sicer pa bi bil v času terorja
vsak zagovornik zaman. Namen revolucionarnega sodišča je bilo kaznovanje sovražnikov ljudstva, 19 pri čemer
je bila smrtna kazen edina kazen, ki
jo je (lahko) izreklo revolucionarno
sodišče. 20

17
Chretien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), je bil predsednik davčnega sodišča in velik podpornik Enciklopedije. Bil je minister in je leta 1788 emigriral.
Leta 1792 se je vrnil, da bi pred konventom
branil kralja. V času terorja so ga aretirali in
usmrtili.
18

Gl. Loi du 22 prairial An II (10. junij 1794),
tč. XVI: La loi donne pour defenseur aux patriotes calomnies des jures patriotes; elle n'en accorde point aux conspirateurs. Zakon sta predlagala Couthon in Robespierre.
19
Gl. Loi du 22 prairial An II; IV: Le Tribunal
revolutionnaire est institue pour punir les ennemis du peuple.
20

Gl. Loi du 22 prairial An 11; VII.La peine
portee contre tous les delits dont la connaissance appartient au Tribunal revolutionnaire est la
mort.

Italijanski odvetniki stavkajo,
atenski pa tožijo Angleže
zaradi iraške vojne
1. Vpr.: Želite reči, da pravni sistem ne deluje in da je zato ogrožena
socialna država?
Odg: Po mojem je neposredni, čeprav ne glavni krivec za slabe razmere
na pravnem področju Pravna fakulteta.
Ne govorim o sedanji Pravni fakulteti,
temveč o tisti v preteklem režimu. Iz
takratne je prišla večina današnjih sodnikov in tožilcev (resnici na ljubo tudi odvetnikov - op. p.). Pri bodočih sodnikih in tožilcih je v kali zatrla vsakršno avtonomnost, zlomila samostojnost mišljenja, predvsem pa načela samostojnost in pogum študentov. Naši
sodniki in javni tožilci nimajo osebnega poguma, ker nimajo avtonomne drže. Tega jim na fakulteti niso priučili in
ta manko danes onemogoča normalen
razvoj države.
Grega Repovž v intervjuju s filozofom dr. Tinetom Hribarjem, Sobotna
priloga Dela 15. 3. 2003, str. 4
2. Samoodstopljeni direktor ABC
Pomurke - skupine podjetij M. Z., k i j e
kot stečajni upravitelj v podjetjih
posodil denar iz stečajne mase obeh
podjetij svojemu bivšemu podjetju, ni
več kandidat za opravljanje odvetniškega poklica. Po besedah predsednika
Pomurskega območnega zbora odvetnikov D. H. je Z. po tem, ko mu je
odvetnik C. L. odrekel mentorstvo in
sporazumno odpovedal delovno razmerje, umaknil svojo kandidaturo za
odvetnika.
I. G. v članku : "Bivši direktor Z. ne
bo odvetnik", Delo 26. 3. 2003, str. 6.
3. Če k temu prištejemo še "papirnate škodljivce", novinarje in odvetnike, ki jim policijsko vodstvo vneto striže peruti, smo na kupu skoraj vsi, iz
katerih policijsko vodstvo brije norce v
svojem letnem poročilu.
Žarko Hojnik, v kroniki z naslovom: "Tretjič za Rada?" Delo 26. 3.
2003, str. 24.
4 . Mitja Lamut, znani ljubljanski
odvetnik in starešina Zveze tabornikov
Slovenije, tudi sam občasen morjeplovec in strasten zbiratelj razglednic o ladjah ter filatelist, je izdal knjigo pri Založbi Medias International d.o.o., z naslovom: "Potniške ladje na razgledni-

cah", ki je tudi v svetovnem merilu nekaj posebnega, kar poudarja tudi N. T.,
muzejska svetovalka. Knjiga M. L. je
plod dolgoletnega dela in njegove ljubezni do plavajočih velikanov.
Ladislav Lesar: "S tem šifom odpotujem", Nedeljski dnevnik, 30. 3.
2003 str. 22.
5. K. P., sodnica mariborskega
Okrožnega sodišča je avgusta 2001 že
razglasila prvo sodbo, po kateri mora
notar A. vrniti NKBM 801,047.706,00
tolarjev glavnice in zamudne obresti,
ki tečejo od leta 1996 in nanesejo še
dodatno milijardo tolarjev ... "Nezanemarljivo pri tem je tudi dejstvo, da je
toženec po izobrazbi diplomirani pravnik, s pravosodnim izpitom, ter z dolgoletnimi izkušnjami tako v odvetništvu, kakor tudi v notariatu, ter mu je bilo ob podpisu samih pogodb nedvomno jasno, kaj pomeni podpis vsebine
takšnih pogodb;" je takrat med drugim
v obrazložitvi sodbe zapisala P.
Tomaž Klipšteter, v
članku:
"NKBM že dobila civilno
tožbo",
Dnevnik, 1. 4. 2003, str. 29.
6. V EU je vzpostavljen sistem
vzajemnega priznavanja poklicnih
kvalifikacij.... Prilagoditveni staž ali
dodatni izpiti se lahko zahtevajo za vse
poklice, razen za zdravnike, zobozdravnike, medicinske sestre, veterinarje, arhitekte in odvetnike. Zanje je
priznavanje urejeno s posebnimi sektorskimi direktivami, ki natančno določajo vsebine in trajanje izobraževanja
za vsak posamezni poklic.
Tanja Stankovič, v članku: "Pri
pogojih dela in plače izenačeni z državljani EU", Delo 1. 4. 2003, str. 17.
7. Za povrh je zakon tako elastičen, da si tožilci sploh ne upajo na sodišče v primež jezičnih odvetnikov.
Suzana Rankov, v članku: "Lovci
na insajderje", Dnevnik, Zelena pika,
5. 4. 2003, str. 1.
8. Sodna statistika skriva marsikaj. Storilnost sodnikov se povečuje, je
slišati, kdo je res priden, kdo komplicira, kdo prehitro odloča ali je prepočasen, pa najbolje vedo povedati izkušeni odvetniki, ki natančno vedo, ali se
bo obravnava pri določenem sodniku

zavlekla, morda tudi prek rednega delovnega časa.
Miča Vipotnik, Komentar: "Stara
zgodba", Dnevnik 8. 4. 2003, str. 3
9. Vendar pa je dolgo časa veljalo
nepisano pravilo, da obramba v kazenskem postopku praviloma ne otežuje
dela sodišču z "nepotrebnimi" vprašanji in zahtevami, pač popolnoma v
skladu s konceptom kazenskega postopka, kjer ima glavno vlogo sodišče,
ki mu je treba bolj ali manj brezpogojno zaupati. Veljalo je celo naziranje,
da lahko preveč agresivna in zavzeta
obramba povzroči več škode kot koristi, ker je bilo poglavitno ohraniti naklonjenost vsemogočnega
sodišča,
(takšno mentaliteto zelo nazorno opisuje Kafka). Takšno stanje je v slovenskem kazenskem postopku in pravosodju vladalo vse do pred nedavnim. V
razmeroma kratkem časovnem obdobju pa so se razmere zelo spremenile,
saj se je pojavilo več zagovornikov,
specializiranih za kazensko pravo, ki
so svoje delo in možnosti, katere je ponujala kazenska zakonodaja, vzeli bolj
zares kot njihovi predhodniki. Sodniki
in državni tožilci ne morejo več računati na mlačno obrambo, ampak so soočeni z visoko motiviranimi in sposobnimi zagovorniki, ki prežijo na vsak
spodrsljaj predstavnikov države. Postopki, ki so še pred kratkim tekli sorazmerno gladko in brez težav, so se
spremenili v nočno moro kazenskega
pravosodja: vrstijo se razveljavitve
sodb v najbolj odmevnih kazenskih
primerih, priporniki se zaradi potekov
zakonsko določenih rokov izpuščajo
na prostost, javnost je zmedena in obenem upravičeno jezna, mediji pa na
vsak način iščejo odgovorne za nastali
položaj. Očitno je, da so predvsem zagovorniki obtožencev vzeli za svoje
vodilo naslov knjige Oxfordskega profesorja H. L. A. Harta, Taking Rights
Seriously in so začeli pravico obrambe
jemati resno (in ne samo kot pregovorne papirnate zmaje...). V tem pogledu
igrajo zagovorniki pri razvoju slovenskega kazenskega postopka enako pozitivno vlogo, kot so jo igrali zagovorniki obtoženih v vrsti primerov Vrhov-

nega sodišča ZDA v 60. letih prejšnjega stoletja, ki so pravzaprav postavili
temelje pravil o (ustavnih) pravicah
osumljenega v kazenskem postopku
(gre za slavne primere, kot so Miranda
V. Arizona, MAPP V. Ohio, Katz V.
United States), kateri so bili pozneje na
tak ali drugačen način vsebinsko prevzeti v večino kazenskih zakonodaj demokratičnih držav, med njimi tudi Slovenije Po drugi strani bo tudi obrambi omogočeno iskanje dokazov v lastni
"preiskavi", kar bo pomenilo razvoj
natančnih in obsežnih pravil dokaznega prava.
Blaž Kovačič, sobotna priloga Dela, v članku: "Slovenski kazenski postopek v tranziciji,- Kdaj bodo sodniki
postali samozavestni varuhi demokracije" , Delo 19. 4. 2003, str. 16 in 17
10. Primer je kljub opravljeni
glavni obravnavi spet zastaral. "Če bi
odvetnica pripeljala tiste priče, ne bi
zastaral! Tako pa je! In tudi kljub temu
ne bi, če bi bili na sodišču trije sodniki,
kot je sistemizirano, bila pa sta le
dva ...
Ciril Brajer, v članku: "Prepočasna pravica je velikanska krivica", Nedeljski dnevnik 27. 4. 2003, str. 4
1 1 . Za uravnoteženost postopka, da
torej ne bi veljalo "kadija tuži, kadija
sudi", so nedvomno potrebni odvetniki
in užitek je, če se spopadaš z nekom, ki
trdi, da nimaš prav, da si se zmotil, če je
le "boj" na visokem nivoju.
Vlasta Nussdorfer, v Dnevniku (1)
z naslovom: "Mami, si ti res špec kahla?" Sobotna priloga Dela 3.5.2003,
str. 21
12. Ureditev, da policija avtonomno zbira dokaze, bo povzročila izrazito neenakost "orožij" med obrambo
in policijo oz. tožilstvom. Podobno zakonsko rešitev imajo na Hrvaškem.
Tam se dogaja, da zagovorniki svojim
varovancem predlagajo, naj se pred policijo ne zagovarjajo. Zaradi tega se je
na Hrvaškem skokovito povečalo število zaslišanj pred preiskovalnim sodnikom. Slovenska odvetniška zbornica v svojem mnenju o noveli Zakona
napoveduje, da se bo pri nas zgodilo
enako. Slovenski odvetniki opozarjajo,
da se bodo zaslišanja podvajala in da
se utegne postopek po nepotrebnem
zaplesti, ter za nameček še podražiti.
Miča Vipotnik, "Policija ostala
(tudi z novelo) brez pravega nadzora",
Dnevnik 14. 5. 2003, str. 2
13. Vpr.: Kako pa to, da imate
odvetniki več tega znanja kot policija
in tožilstvo, za katerima stoji državni
aparat?

Odg.: Odvetniki smo pač bolj pridni, očitno več študiramo in smo bolj
motivirani. Kot odvetnik težko preživiš na trgu, če ne poznaš zakonodaje.
Za kriminalista pa to ni tako pomembno. Če spusti kakšnega kriminalca,
ker ni prebral zakona, tega ne bo nihče
vedel.
Vpr.: No, pa se ne bojite etikete
branitelja gospodarskih kriminalcev
oziroma, če hočete, kriminala belih ovratnikov?
Odg.: Verjetno se strinjate, da se še
vedno lepše sliši odvetnik za bele ovratnike kot mafijski odvetnik. Vsako etiketiranje odvetnikov se mi zdi nesmiselno in neokusno. Odvetništvo je pač
ustavni institut, ki je na svetu zato, da
brani tiste, ki so v kazenskem postopku
pred sodiščem. Enačenje odvetnikov s
kriminalci ali obdolženci je nevarno.
To so počeli vsi totalitarni režimi. V
nekem obdobju je to uspešno počel tudi prejšnji jugoslovanski režim, ki je
hotel odvetništvo kar ukiniti. Oče te
ideje je bil Edvard Kardelj, ki je mislil,
da bo odvetnike ukinil in nadomestil s
pravnimi pisarnami družbene pomoči.
Toda odvetništvo je zelo pomembna
institucija, ki zagotavlja osnovne pravice posameznikov in drugih subjektov
v postopkih. Brez odvetništva ni pravice.
Suzana Rankov in Vesna Vukovič, v intervjuju z odv. Stojanom Zdolškom z naslovom: "Drnovška ne bi nikoli branil v kazenskem postopku zaradi vladnega letala", Dnevnik, sobota
17.5. 2003, str. 23
14. Najboljši nasvet
Sodnik pred zaključno besedo
očita odvetniku: "Zakaj svoji stranki ne stojite ob strani in ji ne date
kakšnega dobrega zadnjega nasveta?"
Potem sledi odmor. "Kje pa je
vaš klient?" sodnik vidno vznemirjen pobara odvetnika po odmoru.
"Ušel je," odvrne odvetnik, " to je
bil najboljši nasvet, ki sem mu ga
lahko dal".
Na sodišču:
Odvetnik reče tožilcu: "Vi ste
navaden prevarant".
Tožilec vrne odvetniku: "Vi pa
lažnivec".
Sodnik: "Lepo. Sedaj ko sta
se oba spoznala, lahko začnemo z
obravnavo".
Vlasta Nussdorfer,
Dnevnik
(3): "Lov na piščanca",
sobotna
priloga Dela, 17. 5. 2003, str. 19.

1 5 . Italijanski odvetniki so se
odločili, da bodo s tridnevno stavko
opozorili na naraščajoče težave v italijanskem sodstvu. Začeli so jo včeraj,
za prihodnji mesec pa so že zdaj napovedali podobno petdnevno opozorilno
stavko. Združenje italijanskih strokovnjakov za kazensko pravo skuša tako
desnosredinsko vlado premiera Berlusconija vzpodbuditi k temeljiti prenovi
pravosodnega sistema. Za danes so napovedali tudi vsedržavni protestni shod
v Rimu.
Rubrika - Vrtimo globus z naslovom: "Stavka italijanskih
odvetnikov",
Dnevnik, 20. 5. 2003, str. 6
16. Viki Grošelj je za ogrevanje 9.
maja iz kitajskega baznega taborišča
pod Everestom skupaj z ljubljanskim
odvetnikom
Andrejem
Razdrihom
opravil že prvi slovenski pristop na
Rongbuk Peak (6012 m).
Zeljko Kozinc, "Slovesnosti ob
zlatem ljubileju najvišje gore", Delo,
21. 5. 2003, str. 28
17. Atenska odvetniška zbornica
namerava na mednarodno kazensko
sodišče vložiti tožbo proti britanskim
predstavnikom zaradi vojnih zločinov
in zločinov proti človeštvu, ki naj bi jih
britanska vojska zagrešila med iraško
vojno. To bi bila prva tožba, s katero bi
se moralo ukvarjati omenjeno sodišče.
Po mnenju Odvetniške zbornice s približno 20.000 člani je bil "neopravičljiv napad ameriško-britanskih koalicijskih sil na Irak kršitev mednarodnega prava, ustanovne listine Združenih
narodov in statuta Mednarodnega kazenskega sodišča".
Dnevnik v rubriki: Vrtimo globus,
z naslovom: "Atenski odvetniki tožijo
Angleže", 24. 5. 2003, str. 6
18. Mislim, da ima Miloševič ravno toliko pravne izobrazbe, da mu v
tem postopku to hudo škodi, kar je bilo v sredo zelo lepo videti. Nihče se ne
more, v nobenem kazenskem postopku, tudi če je pravnik, braniti sam. Pa
še Miloševičev način, kako to počne, je
zelo slab. ... Tožilec je nastopil zelo
mirno, ne atraktivno, ni gestikuliral z
rokami. Bil je izvrsten. Natančno je
pripravil svoj načrt zaslišanja in dobil
tisto, kar je želel. Očitno hoče dobiti
okoliščine z začetka dogajanja, ki bi
dokazovale, da je Miloševič načrtno
vodil genocidno politiko. Na drugi
strani je bil prijatelj sodišča oziroma
Miloševičev odvetnik, ki pa je imel zelo slab nastop. Gestikuliral je s papirji,
rokami, nergal, da ni dovolj časa, predsednik sodišča pa ga je nekajkrat opomnil. Že vnaprej je pokazal, da so v po-

polni pat poziciji .... Kje je vzrok za
takšen nastop? Mislim, d a j e slab pravnik, ki se ni poglobil v zadevo, ali pa je
že vnaprej obupal. Lahko, da je sicer
dober odvetnik, ampak v tej zadevi se
izkaže slab in Miloševiču bi svetoval,
da si čimprej dobi resne odvetnike.
Hkrati pa naj sam preneha izvajati
akrobacije na sodišču.
Rok Praprotnik v intervjuju z
odvetnikom Stojanom Zdolškom z naslovom: "Miloševič je predsedniku sodišča antipatičen", Sobotna priloga
dela, 24. 5. 2003, str. 10
1 9 . Ali je težko verjeti, da bi odvetniki in drugi visoko strokovni kadri, ki
sodijo v to kategorijo, v pisarnah zaposlovali kar tretjino snažilk in kurirjev?
Je bolj verjetno, da prijavljajo nižje dohodke od realnih.
Mojca Lorenčič, v članku: "V
odvetniških pisarnah komaj kaj nad
minimalno plačo?", Dnevnik 26. 5.
2003, str. 3
2 0 . V Sloveniji se je v zadnjih letih uveljavilo prepričanje, da se barabe
ob pomoči dobrih odvetnikov vedno
rešijo. O tem ima lahko vsak svoje
mnenje. Vic pa je v tem, da novi zakon
(novela ZKP op. p.), tega problema nikakor ne rešuje. Na eni strani odpira
vrata policijskim zlorabam, po drugi pa
dobrim odv. daje velike možnosti, da
postopke še naprej izpodbijajo ... Do
sedaj je veljalo, da ste, ko ste bili privedeni k preiskovalnemu sodniku, morali dobiti odvetnika. Obvezno. Če si
niste mogli privoščiti svojega odvetnika, ste dobili odvetnika po uradni dolžnosti. Plačala ga je država. Po novem
bo odvetnik med policijskim zaslišanjem prisoten le v primeru, da si ga
lahko plačate
Ste brez denarja za
odvetnika. V tem primeru bo policija,
ki vas bo zasliševala, sama presojala,
ali je v interesu pravičnosti, da vam postavi in plača odvetnika. Policija torej
odloča, kaj je v interesu pravičnosti.
Pravice posameznika so se na tej točki
izredno skrčile ... Najpomembnejši
element "prave Mirande" je, da mora
policist osumljencu povedati tudi, da
mu bo odvetnika, če si ga sam ne more
privoščiti, na njegovo zahtevo in na
stroške države postavila policija. Pri
nas tega n i . . . bogatejši osumljenci bodo privilegirani, saj si bodo lahko privoščili odvetnika. Privilegirani bodo
"karierni kriminalci", ki vedo, kakšne
so njihove pravice. In ti bodo molčali.
Tudi če ne bodo imeli odvetnika.
Ali H. Zerdin, v intervjuju z Goranom Klemenčičem, višjim predavateljem na VPVS ter svetovalcem
SI,

Knjižne novosti
Izšle so prve tri knjige iz nove knjižne zbirke SCIENTIA, v kateri bodo izhajale knjižne izdaje doktorskih disertacij domačih strokovnjakov, ki delujejo
na področju družboslovja in humanistike. Tokrat so v zbirki s podnaslovom Iustitia (za dela s področja prava) izdali tri disertacije, in sicer Napake volje pri
sklepanju pravnih poslov dr. Mileta Dolenca, Delitev oblasti: Medigra prava in
politike dr. Marka Novaka in Strah kot nepremoženjska škoda dr. Ane Božič
Penko.
Za zbirko so se opogumili pri Cankarjevi založbi, strokovni urednik za področje prava pa je dr. Marijan Pavčnik.
dr. Ana Božič Penko:

STRAH KOT NEPREMOŽENJSKA ŠKODA
Pravni red ščiti telesno in duševno integriteto človeka na več pravnih področjih. Knjiga se osredotoča na strah, ki je kot posledica posega v človekovo
duševno sfero tako pomemben, da g a j e zakonodajalec uvrstil med pravno priznane oblike nepremoženjske škode. Avtorica, višja sodnica na civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljubljani, proučuje in osvetli teoretične in praktične
dileme pri odločanju o odškodnini za strah.
dr. Mile Dolenc:

NAPAKE VOLJE PRI PRAVNOPOSLOVNI IZJAVI
Delo ima namen kritično ovrednotiti OZ ureditev napak volje pri sklepanju
pravnih poslov, vključno s posledicami, ki jih določa v primeru neveljavnosti
tako sklenjenih pravnih poslov. Ukvarja se torej z vprašanjem zmote, grožnje
in prevare, njihovim vplivom na veljavnost pravnega posla, v primeru neveljavnosti pa s problematiko vrnitvenih zahtevkov (neupravičene pridobitve) in
odškodninske odgovornosti. Avtor, sicer vrhovni sodnik, kritično pretrese tudi stališče sodne prakse, ki je uveljavljanje izpodbojnosti neutemeljeno skrčila zgolj na oblikovalno tožbo.
dr. Marko Novak:

DELITEV OBLASTI: MEDIGRA PRAVA IN POLITIKE
Bistvo delitve oblasti je v polarnosti, v dveh polih prava in politike, ki nista nujno strogo ločena med seboj, temveč se prepletata in dopolnjujeta. A
vendar j e njuna temeljna funkcija približno različna: politika v določeni meri daje pravu vsebino, pravo pa, nasprotno, pomeni določeno formo in s tem
racionalizacijo oziroma omejevanje politike. Takšno prepletanje med pravom in politiko je izziv tudi za ustavno sodišče, ki naj bi bilo najvišji organ
sodne oblasti za varstvo ustavnosti in zakonitosti ter temeljnih (človekovih)
pravic.
(I. V . )
OECD, OZN in EU za kazensko-pravna vprašanja, Mladina 2. 6. 2003, str.
29 v članku: " Bodite tiho!"
2 1 . Za zaostanke torej niso krivi
dobro usposobljeni in odlično plačani
odvetniki, kot je bilo v zadnjem času velikokrat slišati, temveč slabi sodniki. ...
Če se prav spomnimo, so sodniki pred
povišanjem plač obljubljali, da če jim
jih država poveča, bodo odpravili zaostanke. Plače so jim povišali, za zaostanke pa so sedaj krivi odvetniki. Sodnik je dominus litis. On je kralj postopka in odvetnik more in sme samo to, kar

mu dovoli sodnik v okviru zakona in nič
več, pa naj je še tako dobro plačan.
Dr. Andrej Berden, sobotna priloga Dela, 7. 6. 2003, str. 10 v članku:
"Sodstvo - plače povišane, zaostanki
večji, krivi so odvetniki"
2 2 . Včeraj in danes se govori bolj
o sebi kot o drugih, dobrih 100 slovenskih odvetnikov, z njimi pa so tudi kolegi iz Liechtensteina, Hrvaške, Črne
gore, Makedonije, Češke, Madžarske,
Nemčije in Avstrije. Predsednica OO
OZS Magda Mlač pravi, da gre za srečanje, kjer se vsaj enkrat v letu ne kre-

gajo, saj se sicer vsak po svoje srečujejo na "bojnih poljih".
D. C., Dnevnik 7. 6. 2003, str. 4 v
novici: "Dnevi odvetnikov so namenjeni predvsem druženju".
23. V Jonasovem primeru bo boj
hud, saj se bosta spopadli najbolj slavni slovenski odvetniški hiši: Ceferin
vs. Zdolšek. Čakamo podrobnosti in
nove tarče.
Mateja Hrastar, v članku: " Brenčači - kaj vse mora prenesti slovenska
TV zvezda", Mladina 16. 6. 2003, provokator, str. 58
24. Ministrstvo za pravosodje,
glavni očitek nameni moji (iz konteksta iztrgani) izjavi, da bo "odvetnik med
policijskim zaslišanjem prisoten le v
primeru, da si ga lahko plačate". Po
mnenju MP bi moral reči: "policija
(bo) formalno veljavno zaslišanje
osumljenca lahko opravila samo, če bo
prisoten odvetnik." Obe izjavi sta vsaka zase pravilni. Dejstvo je namreč, da
sme po novem policija tudi brez prisotnosti odvetnika opraviti "razgovor" z
osumljencem, zapis tega pa ni potrebno izločiti, kot doslej, in prav tako postane del kazenskega spisa - pa čeprav
osumljenec npr. odkloni podpis tega
zapisa. Razlika med mojim stališčem
in MP je torej vrednostne narave: MP
poudarja formalni vidik zaslišanja s
prisotnim odvetnikom, mene pa skrbi
dejstvo, da v sodne dvorane spuščamo
izjave, ki jih policija pridobi od osebe,
ki si ne more privoščiti odvetnika, oz.
odvetnik v določenem času ne pride v
policijske prostore; izjave, ki jo oseba
da npr. na koncu 10-urnega nepretrganega "opravljanja razgovora" s policijo, po tem ko je bila npr. 48 ur v pridržanju, brez stikov z zunanjim svetom.
mag. Goran Klemenčič, VPVŠ in
Irski inštitut za človekove pravice, v
odgovoru: "Bodite tiho!",
Mladina
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Prebral in izbral:
m a g . B o j a n Kukec
Aforizmi ali nekaj kratkih domačih

Na obravnavi so bili
prisotni v glavnem
odsotni.
ti

Kdor laže, ta krade.
Kdor krade, mu je
laže.
Jože P e t e l i n

Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije
Prebira in izbira: d r . P e t e r Č e f e r i n

Odvetniška zbornica med II. svetovno vojno
V letih 1943/44 je bila Odvetniška zbornica pod strahovitim pritiskom:
oblasti in časopisi so zahtevali, da zoper odvetnike - člane OF disciplinski organi zbornice ukrepajo, ugotovijo njihovo "zločinsko dejavnost" in jih zaradi disciplinskih prestopkov kot nevredne odvetništva (razlog: njihova dejavnost v OF) izključijo iz odvetniških vrst. Obširna dokumentacija dokazuje
velikanski napor takratnih zborničnih organov, da aktivnost svojih kolegov
v OF - ne opredelijo kot kršitev ugleda odvetniškega stanu.
Iz predsednikovega poročila štev. 781/43 za odborovo sejo dne 9. novembra
1943 izhaja:
"So pa tudi zbornični člani, ki so se podali s svojega službenega kraja, preskrbeli za tekoče posle svoje pisarne in odšli na znane kraje, pa se niso vrnili na
kraj svoje zaposlitve...
O udejstvovanju teh članov Zbornica nima nobenih dokazov, temveč se le po
časopisih raznašajo vesti, kijih ni mogoče točno preveriti ali pa krožijo po mestu
ustna sporočila, kipa so še bolj nezanesljiva, tako da ne morejo dati zadostne podlage za kak uradni postopek.
V zadnjem času zahtevajo časopisi (Slovenec in Slovenski dom) remeduro,
očividno v sporazumu v nadzorno oblastjo, tako da utegne pasivno zadržanje
Zbornice dati povod za okrnitev avtonomije in imenovanje komisarja.
Odborova eksekutiva je v svoji seji dne 5. novembra 1943 soglasno sklenila,
da naj o tem vprašanju razpravlja in odloča celokupen odbor, ki s tem prevzame
odgovornost za pravilno rešitev. Po tej seji je "Slovenec" v št. 252 od 6. novembra 1943 v članku "Glas vesti" pozval tudi našo zbornico, da "potegne konsekvence" in stori nekaj..."
Posamezni primeri so:
I. Dr. Lemez Milan je začetkom avgusta 1942 odpotoval radi zdravljenja v
Dolenjske toplice. Dr. Zupančič Tone pa malo preje na Ig, pa se doslej po več kot
enoletni odsotnosti še ni opravičil. Zato je glede obeh izbris iz imenika odvetnikov po predpisu paragrafa 3313 z.a. mogoč, brez kakih nadaljnih poizvedb.
II. Dr. Cernej Darko in dr. Vavpetič Lado sta šla okrog 10. septembra 1943
po službenih poslih, dr. Puc Boris pa 7. septembra 1943 po rodbinskih opravkih
iz Ljubljane, ne da bi se doslej vrnili. Po poročilih časopisov sta prva dva člana
"Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte", kar je baje tudi dr. Snuderl Makso,
dočimje nastopal Stante Jernej kot tožilec pri razpravi v Kočevju.
III. V Italiji so odsotni po lastni volji: dr. Adlešič Juro, dr. Pogačnik Teodor
in dr. Zajec Marjan, v Srbiji pa dr. Zore Vinko, kije baje v vojnem ujetništvu v
Striyu,
IV. dočim so konfinirani oziroma internirani v Italiji dr. Čampa Lojze, dr.
Gruden Igo, dr. Knaflič Vladimir, dr. Mjaron Ferdinand, dr. Marušič Drago in
dr. Ražem Joahim iz Ljubljane ter dr. Gros Davorin in Pečar Stanko iz Novega
mesta".
Disciplinsko sodišče Advokatske komore iz Ljubljane je s sklepom D 7/43015
dne 18. februarja 1944 sklenilo: "... da ni mogoče zoper dr. Brecelj Marjana, dr.
Cerneja Darka, Stanteta Jerneja, dr. Šnuderl Maksa, dr. Vasiča Ivana, dr. Vavpetiča Lada, dr. Puca Borisa in dr. Vilfana Jožeta - disciplinsko postopati".
Iz obrazložitve:
"Zakon o advokatih ima za disciplinsko postopanje določbe strogo materialnega značaja, ki veljajo za normalne čase in za normalne razmere. Preko teh določb disciplinsko sodišče v lastnosti razsojajoče oblasti ne more itd. Sosebno ne
more uvesti rednega postopanja, ako poprej ni moglo pozvati osumljencev, da podajo svojo opravičevalno izjavo. Nikogar ni moči in smeti soditi, še manje obsoditi, ako mu ni dana prilika in možnost zagovora. To je najvažnejša zahteva vsakega kazenskega in torej tudi disciplinskega postopanja. Sodišče pa se mora držati zakona in v izrednih nenormalnih razmerah ne sme prehajati preko osnovnih
načel neinkvizitorne pravde ...
Vsled tega disciplinsko sodišče tudi ni moglo storiti ukrepov ..."

EVROPSKI ODVETNIKI V NAVZKRIŽJU
ETIČNIH NAČEL

EVROPEAN ATTORNEVS AT ODDS OF ETHICAL
PRINCIPLES

Pravica do prostega izvajanja odvetniških storitev na območju držav članic EU sicer širi možnosti teritorialnega delovanja
odvetnikov, a jih hkrati nemalokrat postavlja v situacije, ko so
podrejeni kodeksom etike domače in t. i. gostujočih držav. Ker
med temi kodeksi ni vedno konsistence, niti ta ni vzpostavljena
na ravni zakonodaje EU, naslajajo za odvetnike konfliktne etične situacije. Te je potrebno razrešiti, ker niso v prid čezmejnega delovanja odvetnikov in njihovih strank.

The right of auornevs to free movement of their services
around the member states of the European Union inereases the
possibi!ity of intemational work of attorneys, but many times
brings the attomeys to situations, when they must
simuttaneous!y oblige to the ethicai codes of the home and of
the host country. Since the codes are not always consistent and
the consistency has not been provided at the leve! of the
European Union, attorneys sometimes find themselves in rather
conflict situations. The matter must be resolved, since the
confiicts mentioned are not in the interest of the attorneys and
their clients. IN the article, the author presents EU regulation
(the Sen-ices Directive 771249/ EEC, the Establishment
Directive 98/ 57EC, the E- Commerce Directive 2000/ 31/ EC),
the Code of Practice of the CCBE, identifies and analyses the
confiict of the regulation of attomeys work and underlines the
methods proposed to soften the existing problem. However, the
final solution can only be rcaehed through an upgrade of the EU
tegislation, hannonization of the nationai codes of attorney's
ethics and through the modemization of the Code of Practice of
the C C B E

Avtor v članku predstavlja zakonodajo EU (the Services Direetive 77/2491 EEC, the Establishment Directive 98/57EC, the
E- Commerce Directive 2000/31/ EC), Kodeks etike CCBE,
identificira in analizira konflikt njihovih pravil profesionalnega
delovanja odvetnikov in opozori na metode, s katerimi bi se nastali problem omilil. Končne rešitve lahko prinese samo dopolnitev zakonodaje EU, harmonizacija nacionalnih kodeksov
odvetniške etike in posodobitev Kodeksa etike CCBE.

Prevod v angleščino: Jaka

Repanšek

Iz Urada predsednika Okrajnega sodišča Ljubljana
je OZS 20. maja 2003 prejela naslednje

sporočilo:
V prvih mesecih prejšnjega leta se je Okrajno sodišče v Ljubljani preselilo v prostore na Miklošičevi 10 -12. Kljub spremenjenemu naslovu pa še vedno velika večina pošte (predvsem na zemljiško
knjigo) prihaja na Tavčarjevo 9, od koder jo je potrebno prenesti na Miklošičevo 10.
Ker zaradi tega prihaja do nepotrebnih zastojev pri delu, Vas prosimo, da vse vloge, namenjene
Okrajnemu sodišču, pošljete na naslov Miklošičeva 1 0 - 1 2 , Ljubljana, zraven pa pripišite tudi
oddelek.
Za sodelovanje se Vam zahvaljujemo!
Sekretarka sodišča
Nataša Zavrtanik

Sodelavcem
Svoje prispevke - seveda podpisane, z avtorjevim naslovom - dostavite na disketi (z berljivim izpisom - najbolje 30 vrstic na stran), pisane v WORD za Okna ali kot navadno .TXT datoteko (ASCII tekst) - ali seveda tudi
po elektronski pošti na naslov uredništva.
• Strokovni članek naj obsega največ 9 strani (270 vrstic) • Razprave, mnenja, recenzije - do 5 strani (J50
vrstic) • Komentar, poročilo, vesti itd. - do 2 strani (60 vrstic)
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