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Uvodnik 

999 
To je število na današnji dan - 14. decembra 2004 

- vpisanih odvetnic in odvetnikov v imenik Odvetniš-
ke zbornice Slovenije. Vsak mesec se povečuje in vse 
kaže, da bo v letu 2005 znatno preseglo magično mejo 
1000, kar pomeni, da bomo v Sloveniji kmalu imeli 
enega odvetnik na 2000 prebivalcev. 

Dostikrat se mi poraja vprašanje, ali za vse nas ob-
staja zadosti dela, ali morebiti ne prihaja do zasičenos-
ti tega področja. In nadalje - ali ne prihaja do vpisa v 
naše vrste zgolj zaradi zagotovitve statusa, dejansko 
področje dela pa je "zagotovljeno" povsem drugje. 

Takšno število pa že nekako napoveduje tudi to, da 
se pojavljajo kolegice in kolegi, ki vidijo svojo per-
spektivo v sodelovanju z družbami, ki se ukvarjajo z 
uveljavljanjem odškodnin, in z drugimi pravnimi sub-
jekti, ki reklamirajo svojo dejavnost pod gesli, kot je 
na primer "najhitrejši, najboljši, najpopolnejši". Kar 
nekaj takih družb se je v zadnjem letu pojavilo, njiho-
vo delovanje je vedno bolj agresivno, svoje storitve pa 
ponuja jo tudi z zavajanjem prava neveščih ljudi. 

Osnovna napaka je v tem, da so navedene družbe 
registrirane za pravno svetovanje v skladu z obstoječi-
mi predpisi. Vendar pa glede na njihovo tehnologijo 
dela praktično ne bi mogle delovati, če z njimi ne bi so-
deloval del odvetnic in odvetnikov. 

V prejšnji številki naše revije ste lahko prebrali, da 
je disciplinsko sodišče obravnavalo ter tudi izdalo 
sklep o kaznovanju odvetnika, ki je podpiral in se po-
vezoval z osebo, ki se za plačilo ukvarja z nudenjem 
pravne pomoči. 

Navedeni sklep je bil v pretežni meri potrjen tudi z 
odločbo Vrhovnega sodišča RS, ki je reševalo pritožbo 
kaznovanega odvetnika. 

In takšnih odvetnikov in odvetnic je še kar nekaj. 
Disciplinski tožilec je proti nj im sprožil ustrezne pos-
topke. 

Po vladnem soglasju in objavi v državnem uradnem 
glasilu pa so začele veljati tudi spremembe statuta Od-
vetniške zbornice Slovenije, ki smo jih sprejeli na naši 
skupščini letošnjega aprila in ki - med drugim - dopol-
njuje jo 11.b člen: med hujše odvetnikove kršitve dolž-
nosti pri opravljanju odvetniškega poklica uvršča statut 
"sodelovanje z gospodarskimi družbami, ki reklamira-
jo opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja", pa tudi 
"iskanje in pridobivanje strank na odvetniku neprime-
ren način v nasprotju s 24. pravilom kodeksa odvetniš-
ke poklicne etike". 

S temi spremembami bo disciplinskemu tožilcu 
olajšano delo pri pregonu tistih kolegic in kolegov, ki 
sodelujejo z omenjenimi družbami. 

Vendar pa menim, da ni bistven pregon in kaznova-
nje teh kolegic in kolegov. Bistveno je, da se v naše 

vrste povrne zavest o enotnosti ter medsebojni poveza-
nosti, zavest, da bomo le z doslednim spoštovanjem 
kodeksa, statuta in zakona ohranili in povečevali ugled 
našega stanu, s tem pa krepili tudi zaupanje v pravno 
državo. 

Mislim na zavest o pripadnosti odvetniškemu sta-
nu! 

Kajti odvetništvo ne sme biti zgolj poklic, odvetniš-
tvo mora biti v pretežni meri poslanstvo ter način živ-
ljenja. 

In še to: na naslednji strani našega glasila lahko pre-
berete odmev na prejšnji uvodnik, ki ga je zapisal in 
poslal kolega Aleš Butala, namestnik varuha človeko-
vih pravic. Odgovori na njegova stališča so bili podani 
že ob obravnavi poročila varuha človekovih pravic, v 
dnevnem tisku in tudi ob vrsti drugih priložnosti. 

Stališče upravnega odbora naše odvetniške zborni-
ce je podkrepljeno tudi s pravno ekspertizo prof. dr. 
Lojzeta Udeta, zato menim, da lahko razpravo o dolž-
nosti prezentiranja disciplinskih spisov uradu varuha 
človekovih zaključimo. 

Rekli smo - ta čas je v imenik pri naši zbornici vpi-
sanih 999 odvetnic in odvetnikov, kar pomeni 999 vr-
hunskih pravnih strokovnjakinj in strokovnjakov. Naša 
moč, znanje ter želja po krepitvi pravne države bodo 
uspešni le, če bomo delovali složno, enotno ter v skla-
du z našimi predpisi. Le na ta način bomo lahko ohra-
nili neodvisnost in samostojnost, ki je tako potrebna, še 
več, neizogibna pri našem delu. 

Vsem kolegicam in kolegom želim v prihajajočem 
letu 2005 vse dobro! 

Miha Kozinc 



"Vrana vrani oči ne 
izkljuje" (tretjič) 

Predsednik odvetniške zbornice 
g. Miha Kozinc je v tretji letošnji 
številki Odvetnika v odgovor minis-
trici za pravosodje navedel nekaj 
stališč, ki vsaj posredno zadevajo 
tudi varuha človekovih pravic. Naj 
bo torej dovoljeno nekaj pojasnil. 

Pri disciplinskem sodišču je zuna-
nji nadzor (zlasti na drugi stopnji) za-
gotovljen in varuh nikoli ni trdil dru-
gače. Delo tega sodišča doslej ni bilo 
predmet varuhovega obravnavanja. 
Postopkov pred tem sodiščem je tudi 
malo, saj odloča v primeru res le naj-
hujših disciplinskih kršitev. 

Povsem drugače pa je z delom dis-
ciplinskih komisij prve in druge stop-
nje, ki sta pristojni za odločanje pri 
ostalih disciplinskih kršitvah. Pri teh 
dveh organih odvetniške zbornice za-
kon o odvetništvu ne določa zunanje-
ga nadzora in ga v praksi tudi ni. Pred-
sednika in člane disciplinskih komisij 
izvoli odvetniška zbornica iz vrst od-
vetnikov. Tudi disciplinskega tožilca 
izvoli skupščina odvetniške zbornice. 
O pritožbah zoper odvetnike torej od-
ločajo odvetniki sami. Varuh šteje ta-
kšno stanje za pomanjkljivo in je mi-
nistrstvu za pravosodje že predlagal, 
da se področje disciplinske odgovor-
nosti, vključno z disciplinskimi pos-
topki, v celoti uredi z zakonom, da bo 
zavarovan javni interes za korektno in 
zakonito opravljanje odvetništva. 

Odvetniška zbornica se morda pre-
malo ukvarja z (ne)učinkovitostjo dis-
ciplinskih organov, ki so sestavljeni 
zgolj iz odvetnikov. Tako predsednik 
zbornice sporoča, da ni "nikakršnih 
podatkov", da bi disciplinska komisi-
ja prve in druge stopnje ne delovali 
"učinkovito ter v skladu s pozitivnimi 
predpisi". Niso redki pobudniki, ki se 
obračajo na varuha in trdijo prav na-
sprotno. Tudi varuh je samo v zad-
njem času ugotovil kar nekaj prime-
rov, ko je utemeljeno moč očitati dis-
ciplinskemu tožilcu in disciplinski ko-
misiji prve stopnje vse prej kot redno 
in učinkovito poslovanje ter odločanje 
o njim zaupanih zadevah. Na nemoč 
zbornice, da bi disciplinski organi re-
ševali zadeve "čim bolj tekoče", pa je 
v pismu varuhu opozoril tudi glavni 
tajnik zbornice. 

V skladu s pomenom odvetništva 
in njegovo vlogo pri delovanju celot-
nega pravosodnega sistema je izrazito 
poudarjen javni interes za korektno 
in zakonito opravljanje odvetništva. 
Odvetnik je pri zastopanju stranke za-
vezan ravnati vestno, pošteno, skrbno 
in po načelih poklicne etike. Odgovo-
ren je disciplinsko in odškodninsko, 
pri čemer zakon o odvetništvu disci-
plinsko obravnavanje odvetnikov pre-
naša na odvetniško zbornico. Disci-
plinski postopek je urejen v zakonu, 
za podrobnejše določbe o postopku 
pred disciplinsko komisijo pa zakon 
pooblašča statut zbornice. Statut zbor-
nice je v delu, v katerem podrobneje 
ureja postopek pred disciplinsko ko-
misijo in določa dejanja, ki pomenijo 
disciplinsko kršitev, splošen akt, iz-
dan na podlagi javnega pooblastila. 
Odvetniška zbornica obravnava 
disciplinske postopke zoper odvet-
nike, ker ji to nalaga zakon. 

Obravnavanje v disciplinskih 
zadevah zoper odvetnike ne sme in 
ne more biti zgolj stvar odvetniške 
zbornice, samih odvetnikov in nji-
hove dobre volje. Intervencije varu-
ha, tudi ko zahteva na vpogled disci-
plinski spis, je namenjena zunanjemu 
nadzoru obravnavanja odvetnikov v 
disciplinskih postopkih. 

Odvetniška zbornica je decembra 
2003 sporočila, da "obstajajo določe-
ne nejasnosti" glede tega, ali je varuh 
upravičen zahtevati vpogled v disci-
plinski spis in je upravni odbor zato 
zaprosil Inštitut za primerjalno pravo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani za 
mnenje. Predsednik zbornice se sedaj 
očitno sklicuje na to mnenje, vendar 
odvetniška zbornica doslej tega mne-
nja ni poslala varuhu, niti ga ni se-
znanila z njegovo vsebino. Tudi zatr-
jevani sklep upravnega odbora (ki ga 
je predsednik zbornice predstavil jav-
nosti v protestu, objavljenem v časo-
pisu Delo 30. 9. 2004 kot odmev na 
članek "Nadzorne poti so, toda ali so 
učinkovite?"), da dajo varuhu na vpo-
gled disciplinski spis le v primeru 
predhodnega pisnega soglasja odvet-
nika, je bil za varuha novota. 

Prav tako zbornica ni sporočila va-
ruhu, da je njen upravni odbor odklo-

nil varuhu vpogled v disciplinski spis, 
ker meni, da za to ni pravne podlage 
(ter da se strinja le, da ima varuh pra-
vico do vpogleda v spise disciplinske-
ga sodišča). Če bi varuh imel takšno 
informacijo, bi že zahteval dodatna 
pojasnila od ministrstva za pravosod-
je. Vendar se je v letu 2004 odvetniš-
ka zbornica na varuhove prošnje za 
predložitev disciplinskega spisa na 
vpogled ter za informacije v disciplin-
skih zadevah zoper odvetnike odziva-
la brez odlašanja in brez sklicevanja 
na kakršenkoli sklep upravnega orga-
na, da bi bilo za takšno odzivanje po-
trebno soglasje odvetnika. 

Predsedniku zbornice velja pritrdi-
ti, d a j e odvetništvo samostojna in ne-
odvisna služba. Vprašanje pa je, če je 
moč neodvisnost razumeti tudi tako, 
da odvetniki sami odločajo "o svojih 
disciplinskih zadevah". Neodvisnost 
odvetniške službe je določena (pred-
vsem) v korist uporabnikov odvetniš-
kih storitev, torej njihovih strank, ne 
pa zaradi samih odvetnikov. Stranke, 
ki vloži pritožbo z očitkom, da odvet-
nik storitve ni opravil korektno in za-
konito, verjetno ne bo mogoče prepri-
čati, da zaradi njihove neodvisnosti ni 
mogoče nadzirati odvetnikov, ko od-
ločajo "o svojih disciplinskih zade-
vah". 

Neodvisnost naj zagotovi kvalitet-
no in neoporečno storitev, ko odvet-
nik brani interese svoje stranke. Ne 
pa, da se s sklicevanjem na neodvis-
nost preprečuje vpogled v delovanje 
disciplinskih organov zbornice, ko 
obravnavajo pritožbe strank, ki niso 
zadovoljne z opravljenimi odvetniški-
mi storitvami. 

Aleš Butala, 
namestnik varuha 
človekovih pravic 

Ljubljana, 1.12. 2004 



ZKP - po desetih letih premikov od 
kazenskega postopka do kazenskega spora 

Odvetnik in tožilec 
- nova orožja, nova 

enakost 
Hinko Jenull 

Že ob prepisovanju jugoslovanskega kazenskega procesne-
ga zakona v novi slovenski ZKP je pravna teorija opozarjala, da 
bi morali kmalu pričeti s pisanjem novega, na drugačnih izho-
diščih zasnovanega, sodobnega kazenskega postopka. Razmere 
za začetek dela na projektu ZKP-1 so dozorele šele danes, po 
desetih letih. Prepozno, če smo verjeli da nov zakon lahko na-
pišemo "iz roke", ne da bi prej izkusili vse učinke sprememb 
gospodarskega in političnega sistema, vključno z novimi pojav-
nimi oblikami kriminalitete. Prezgodaj, če bi želeli vnaprej in 
zanesljivo odpraviti vsa tveganja, povezana s "tektonskimi pre-
miki", ki jih bo na kazenskopravnem področju povzročila nova 
ureditev. Če seštejemo negativne ustavnosodne ocene in števil-
ne popravke obstoječega in se na drugi strani ozremo na razpo-
ložljivo gradivo za postavitev novega ZKP, potem je za tako 
nalogo ravno pravi čas. 

I. Podlage za pripravo ZKP-1 

Slovenska kazenskopravna stroka je v tem letu zaključila 
dve pomembni raziskavi, ki omogočata Ministrstvu za pravo-
sodje RS, da oblikuje dokončna izhodišča za pripravo osnutka 
besedila ZKP-1 in naroči njegovo izdelavo. Prvo gradivo, z nas-
lovom "Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka v 
RS", je pripravila znanstveno-strokovna skupina pod vod-
stvom dr. Katje G. Sugman kot primerjalno teoretično podlago, 
s pregledom vseh možnih elementov prihodnje ureditve. Drugo, 
pod naslovom "Analiza poteka in trajanja kazenskih postop-
kov v RS", je pripravila znanstveno-strokovna skupina pod 
vodstvom dr. Marka Bošnjaka kot empirično izhodišče za dolo-
čitev ciljev in poti novega postopka z vidika njegove učinkovi-
tosti. 

Dolgoletne, vsestranske, strokovne razprave o novem ka-
zenskem postopku so bile sklenjene na Dnevih slovenskih prav-
nikov (Portorož, oktober 2004) v sekciji "Kazenski postopek: 
Prenova ali nov model". Povedano je bilo skoraj vse, kar je 
danes možno reči na temo novega kazenskega postopka. Tako 
ni ovire, da kazenskopravni strokovnjaki ne bi že kmalu pripra-
vili besedila členov novega kazenskega postopka. Končno ver-
zijo bosta sprejela vlada in parlament, seveda šele potem, ko se 
bo v zakonodajnem postopku vsa zainteresirana strokovna jav-
nost, tudi Odvetniška zbornica Slovenije, izrekla o vseh po-
membnejših vprašanjih nove ureditve. 

Namen tega prispevka je na podlagi obeh analiz (gradivo z 
navedbo avtorjev je na vpogled pri MP RS) kratko predstaviti 
izhodišča za nov model kazenskega postopka, s posebnim 
poudarkom na kontradiktornem položaju odvetnikov in držav-
nih tožilcev. Tako se bo lažje pripraviti na razprave v postopkih 
sprejemanja novega zakona. 

II. Kontradiktorni kazenski spor 

Prehod iz mešanega v adversarni kazenski postopek bo na-
rekoval miselni preskok kontinentalnih pravnikov ob vstopu v 
razpravno dvorano s pasivnim sodiščem in aktivnimi strankami, 

ki prevzamejo odločujočo vlogo in celovit nadzor nad potekom 
zadeve. V taki ureditvi, to je razvidno že iz prvih obrisov, bo 
razmerje med obtožbo in obrambo zasnovano na popolni 
"enakosti procesnega orožja". Za državnega tožilca bo spre-
memba procesnega položaja predvsem v izgubi posebnih pra- ' 
vic, ki jih kot državni organ še vedno ima v postopku. Na dru-
gi strani bo moral prevzeti celotno odgovornost za oblikovanje 
obtožne teze, kot jo tudi nasprotnik nosi za obrambno tezo. Pri 
tem bo imel na voljo več možnosti ukrepanja. Nova pooblastila 
pri izbiri vrste postopka, uporabi alternativnih oblik pregona, 
usmerjanju policije in pri prikritih preiskovalnih ukrepih so pri-
našale vse dosedanje novele ZKP, spremenjena sistemska 
ureditev pa bo dosežene meje "oportunitete" še dodatno 
razširila. 

Strožja zavezanost načelu "ne bis in idem" in prepoved 
"mutabilitete" obtožbe bo povečala tožilsko odgovornost za 
oceno ustreznosti dokazne podlage v vseh fazah postopka, 
predvsem pa neposredno pred vložitvijo obtožnega akta. Poleg 
neustreznega opisa in kvalifikacije ali vsebinskih pomanjklji-
vosti bo do procesnega neuspeha vodila tudi slabša pripravlje-
nost in pasivnost na glavni obravnavi. Po odpravi instrukcijske-
ga pooblastila ne bo več mogoče prenašanje dokaznega breme-
na na sodišče. Negativne organizacijske in psihološke dejavni-
ke spreminjanja "zastopnika obtožbe" bo tožilstvo lahko odpra-
vilo le z vodenjem in zastopanjem zadeve po isti osebi, od za-
četka postopka, od prve informacije o kaznivem dejanju - do 
pritožbene faze. Princip "tekočega traku" bo moral biti nado-
meščen z načelom "osebne zadolžitve in izvedbe", kar bo vsa-
ki zadevi, ki pride pred sodišče dalo tekmovalno noto, značilno 
za čiste akuzatorne tipe postopkov. 

V tem smislu novi kazenski postopek ne bo le "spor dveh 
konceptov", bo tudi spopad dveh subjektov, končni izid pa 
bo omogočal tudi lažje merjenje uspešnosti uporabe procesne-
ga orožja, poklicne motiviranosti in strokovnosti na obeh stra-
neh. 

Nič lažji ne bo položaj zagovornika. 

Tudi on bo moral upoštevati spremembe, ki jih prinaša 
zadržana vloga sodišča, omejitve uradnih preizkusov obtož-
ne teze in opustitev načela materialne resnice. Prevelika pa-
sivnost, zavlačevanje, opustitve dokaznih zahtev, pomanj-
kljiva argumentacija in zanašanje na sodniško razjasnjeval-
no dolžnost - bodo postopno a zanesljivo in nepreklicno vo-
dili v izgubljen procesni položaj. 

Izbrati bo treba pravilno strategijo obrambe in že v 
začetni fazi oceniti, kakšne so prednosti rešitve v možnih ob-
likah sodnih in izvensodnih poravnav. Začetek spora pred 
sodiščem bo, zaradi povečane odgovornosti in vztrajanja pri 
obsodilnem izidu na strani tožilstva, dajal manj možnosti za 
dober izid v upanju, da "se bomo že kako izvlekli". Zaradi 
drugačnega dokaznega bremena bo postopek zvezan tudi z 
veliko večjim stroškovnim tveganjem. Pričakovati je, da 
bodo navedene zahteve vodile tudi k nadaljnji specializaci-
ji, povezovanju z zasebnimi detektivskimi in strokovnimi 
službami in dodatnimi oblikami zavarovanja odvetniške od-
govornosti za delo v kazenskih zadevah. 

III. Predkazenska faza 

Državni tožilec bo gospodar novega predkazenskega pos-
topka, ta bo služil njegovim potrebam - nabiranju podatkov za 
odločanje o pregonu. Izvajal ga bo sam ali prek funkcionalno 
podrejene policije ali posebne sodne policije. Sodnik v predka-
zenskem postopku nastopa samo kot sodnik garant, izjemoma 
kot sodnik, ki zavaruje dokaze. Tožilstvo bo vsebinsko usmer-
jalo raziskovanje zadeve, v celoti bo prevzelo pobudo za iz-



vedbo posameznih preiskovalnih dejanj v postopku in za odre-
ditev omejevalnih (osebnih in stvarnih) ukrepov. Pri njihovi od-
reditvi bo še večji poudarek dobila kontradiktornost z vnaprejš-
njim sodnim narokom ali kot "naknadna kontradiktornost", kar 
pomeni, da se bo o opravičenosti posameznih ukrepov lahko 
razpravljalo po izvedbi neodložljivih ukrepov. 

V novem konceptu predkazenskega postopka naj bi to-
žilec prevzel tudi zaslišanje osumljenca, seveda z opozorilom 
na status in pravice v tem postopku, vendar brez veljavnosti za 
odločanje o glavni stvari 

Taka tožilska pooblastila za izvajanje preiskovalnih dejanj 
v predkazenskem postopku, sicer vezana na dokazne standarde 
in spoštovanje predpisanih postopkov, bodo narekovala usme-
ritev pozornosti odvetnikov predvsem na formalno-pravno 
veljavnost dokazov. Presoja dopustnosti dokazov in njihovih 
izsledkov ne bo več značilnost najzahtevnejših postopkov, v ka-
terih se uporabijo prikriti preiskovalni ukrepi, pomembna bo za 
vsako kazensko zadevo. 

Obramba že v tej fazi ne bo nujno pasivna. 
Pravzaprav bo za uspešen izid prisiljena delovati aktivno. 

Upoštevati bo treba, da nova kontradiktornost ne daje le pravi-
ce do odgovora na navedbe nasprotne stranke, ampak je kontra-
diktornost v sami "zasnovi kazenskega postopka". Ta je "v ce-
loti organiziran kot spor (spopad) med nasprotujočima si stra-
nema, čemur so posledično namenjeni tudi vsi procesni institu-
ti in pripadajoča pravila". Tak pristop narekuje, da se tudi ob-
rambi dovoli samostojen stik z dokaznimi viri že pred obravna-
vo. Obdolženec in zagovornik bosta lahko podala predloge 
za zavarovanje dokazov in izvajala lastne obrambne poiz-
vedbe, iskala dokaze in dokazne vire, sama ali s pooblaščenimi 
detektivi. 

Pomembno bo določiti čas za vstop formalne obrambe v 
postopek. Ta mora zagotovo biti na razpolago, po izbiri ali ura-
doma, ob zaslišanju osumljenca in izvedbi vseh morebitnih po-
segov v njegove ustavne osebnostne pravice. Na splošno pa za 
vključitev zagovornika postaja odločilen "trenutek razkritja" 
("disclosure"). Takrat pridobi obramba pravico vpogledati v 
tožilski spis, če ga tožilec ne bo že prej, zaradi omejevalnih 
ukrepov, moral predložiti sodniku garantu. Gre za trenutek 
osredotočenosti suma, ki naj bi imel formalno obliko obvestila, 
primerljivega s sedanjim sklepom o uvedbi preiskave, čeprav 
ne s tako poudarjeno formalno vlogo akta v postopku. 

Predkazenski postopek se konča, ko je dovolj elementov za 
odločitev tožilca. Sedanji standard utemeljenega suma naj bi 
postal merilo sodne kontrole v t. i. vmesni fazi, ko tožilec vloži 
obtožnico in se presoja, ali je v obtožnici navedeno dejanje kaz-
nivo in ali je podana dejanska podlaga za obtožbo in presežen 
dokazni prag, potreben za napotitev na sojenje. Tudi sicer naj bi 
se dokazni standardi na novo opredelili in redakcijsko uskla-
jeno poimenovali tako, da ustrezno odražajo stopnjevanje pogo-
jev za poseg v pravice obdolženca in drugih oseb, glede na fazo 
postopka. 

IV. Vmesna faza 

Do vmesne faze ima vse vzvode preiskave v rokah tožilec, 
ki se na določeni točki odloči, da predstavlja zbrano gradivo za-
dostno podlago za vložitev obtožnega akta. 

Obtožni akt se obvezno formalno preverja pred sodiš-
čem, dopusten pa je še poseben ugovorni postopek. V prvem 
delu odpadejo (le) očitno neutemeljene obtožbe. Nad tem lahko 
sodnik meritorno odloči le na podlagi ugovora, ki ga mora ob-
ravnavati na kontradiktornem naroku. Po odločitvi o obtožbi 
bodo podatki zbrani v predkazenskem postopku postali "vir do-
kaznih predlogov" za glavni postopek. O dopustitvi dokazov bo 
končno odločal sodeči sodnik. Seveda vse to velja le v primeru, 
če ne bo že prej prišlo do izreka sodbe ali celo dogovora o kaz-

ni brez glavne obravnave, na podlagi formalno pravilnega in za-
vestnega priznanja obdolženca. 

Narava kazenskega postopka kot spora med strankama zah-
teva natančno opredelitev predmeta tega spora, kar sili tožilca da 
poda obtožnico, ki bo vzdržala in se končala z obsodbo. Opušča 
se inkvizitorna maksima, obtožbe ni mogoče spreminjati, ve-
lja načelna prepoved navajanja novih obremenilnih dejstev 
in dokazov ter vezanost sodišča na pravno kvalifikacijo to-
žilca. Tožilec lahko novo obtožnico vloži le, če je bila pri preiz-
kusu zavrnjena kot formalno pomanjkljiva, če je bila meritorno 
zavrnjena na ugovor, pa velja "ne bis in idem". Ta grožnja tožil-
ca vzpodbuja, da obtožbo premišljeno pripravi in učinkoviteje 
zastopa, obtožno tezo mora izbrusiti, saj pravnomočnost obtož-
nega akta enkrat za vselej začrta pravni in dejanski obseg spora. 
Od obrambe pa nova ureditev terja, da pravočasno doseže izlo-
čitev nedovoljenih dokazov in se opredeli o nespornih dejstvih, 
ki se ne bodo dokazovala, če se bo sodnik s tem strinjal. 

Kontradiktornost se jasno pokaže tudi po pravnomočnosti 
obtožnega akta, ko obtoženec na posebnem naroku poda iz-
javo o krivdi, ki jo prizna ali zanika. Šele ob izjavi obtoženca, 
da ni kriv, pride do spora o katerem odloča sodišče. V tej fazi 
se opravi tudi izločitev nedopustnih dokazov, z možno preklu-
zijo za naknadno uveljavljanje. Tak pristop seveda domneva 
obvezno formalno obrambo tako ob izjavi obtoženca o obtožni-
ci, kot pri odločanju o dovoljeni vsebini kasnejšega kazenskega 
spisa. 

Možnost obtožbe in obrambe, da že v vmesni fazi s svojo 
voljo sooblikujeta nadaljnji postopek, je znatno razširjena z 
izbirnimi mehanizmi nadomestnega kazenskega pregona. 
To so (poleg neodvisne tožilske presoje o dejanju majhnega po-
mena) zunaj sodna poravnava med obdolžencem in oškodovan-
cem, opustitev postopka, če je predpisana odpustitev kazni ali 
če sankcija ne bi bila upravičena (sedanji 163. člen ZKP), ka-
zenska pomiritev, zunajsodna kazenska poravnava po odstopu 
državnega tožilca, opustitev pregona iz dokazno pravnih razlo-
gov in sodna kazenska poravnava. 

V. Obravnavna faza 

Na glavni obravnavi bo obvezna predstavitev obtožbe in ob-
rambe iz formalne prerasla v vsebinsko fazo postopka. Stranki 
morata predstaviti obtožno oziroma obrambno hipotezo, gre za 
nastop "anticipiranega zaključnega govora", kjer se podajo te-
meljna izhodišča, bistvena vsebina dokazov in napovejo dejan-
sko-pravna sklepanja. 

Načelo materialne resnice se umika načelu kontradik-
tornosti, odpravi instrukcijske maksime bi lahko sledila tudi 
odprava sodnikov porotnikov ali uvedba "prave porote". 

Dokazni postopek bo postal poudarjeno kontradiktoren in bo 
terjal popolno spremembo načina zastopanja. Bistveno so spre-
menjeni pogledi na uspešnost in način preverjanja dokaznih vi-
rov, ki postajajo poglavitno "orožje" v rokah procesnih nasprot-
nikov. Obtoženec, če se zagovarja, nastopa kot priča, njegov za-
govor ne predstavlja več posebne dokazne faze postopka. Naj-
prej se predstavijo dokazi tožilstva, nato dokazi obrambe, sledi 
odgovor tožilstva na dokaze obrambe in odgovor obrambe. 

Vsa zaslišanja potekajo po načelu izmeničnega spraše-
vanja. Dovoljeno je neposredno, navzkrižno in dodatno zasli-
ševanje, glede na to, kdo je pričo ali izvedenca poklical pred so-
dišče. Navzkrižno zasliševanje je omejeno na preverjanje vero-
dostojnosti in na vprašanja, ki so bila postavljena pri neposred-
nem zaslišanju, dodatno pa omejeno na vprašanja, postavljena 
pri navzkrižnem zaslišanju. Vse to vodi k večji polarizaciji 
strank, oblikovanju pristransko naklonjenega odnosa do lastnih 
in sovražno napadalnega do nasprotnikovih prič in izvedencev 
ter do intenzivnejše in vsebinsko poglobljene "priprave" na do-
kazni postopek. 



Sodišče izgubi pravico do izvajanja lastnih (ex offo) doka-
zov, nevtralnih dokazov ni več. Dokazi se istovetijo s stranko, 
ki jih predlaga, priče in izvedenci so samo del "moštva" ene iz-
med nasprotujočih si strani. Razumljivo je, da ob taki zasnovi 
celotnega postopka in še posebej glavne obravnave, pridobiva-
jo na pomenu osebna zagnanost, strokovni pogum, procesna 
spretnost, psihološke sposobnosti, možnost predvidevanja in iz-
kušenost obeh nasprotnikov - državnega tožilca in odvetnika. 

Opisana preureditev glavne obravnave vključuje tudi izde-
lavo novega sistema dokaznega prava z uvedbo dodatnih pra-
vil dokazovanja, kot jih poznajo v primerljivih pravnih uredit-
vah: oblike in način izvajanja dokazov, dokazna bremena in 
presumpcije, vprašanje relevantnosti dokazov, dovoljeni načini 
zasliševanja prič in izvedencev, dovoljeni načini izpodbijanja 
verodostojnosti, vprašanje dovoljenih in prepovedanih posred-
nih izjav, dovoljena sugestivna vprašanja, privilegiji v postop-
ku, način izvajanja stvarnih dokazov, predlaganje novih doka-
zov. 

Take spremembe, če bodo sprejete v čisti obliki, bodo zago-
tovo terjale dodatno izobraževanje in usposabljanje in daljše 
obdobje privajanja na nova dokazna pravila. 

V primeru obsodilne sodbe se po obravnavi razpiše pose-
ben narok za izrek sankcije. Faza odločanja o krivdi je loče-
na od faze odločanja o kazenski sankciji, kar prispeva k jasni 
razmejitvi predmeta obravnavanja in večji kontradiktornosti ter 
individualiziranosti v okviru sprejete kriminološke doktrine v 
Sloveniji. 

VI. Pritožbena faza 

Državni tožilec se v postopku s pravnimi sredstvi že dalj časa 
premika iz poudarjene vloge državnega organa v čisti položaj 
stranke. S poudarjeno kontradiktornostjo v pritožbenem postop-
ku in odpravo višjih državnih tožilcev kot samostojnih državnih 
organov, je potreba po razmejitvi vseh sedaj možnih tožilskih 
vlog (pritožbene, nadzorno pritožbene, varstveno zakonitostne in 
strokovno tožilsko nadzorne) pred dilemami, ki jih bo treba raz-
rešiti z jasnejšo adversarno procesno ureditvijo in ustreznim or-
ganizacijskim prestrukturiranjem celotne institucije. 

Največ sprememb bo v smeri povečanih pooblastil pritožbe-
nega sodišča, tako da se kar najbolj omeji vračanje zadev v 
novo sojenje. To pa pomeni, da se bo sedanja kontradiktornost 
v pisni ali omejeni ustni obliki (javne seje) razširila tudi na mo-
žne celovite obravnave na pritožbeni stopnji. S tem, ko bodo 
višja sodišča pogosteje izvajala glavno obravnavo, bo tudi vr-
hovno sodišče večkrat odločalo kot pritožbeno sodišče, kar bo 
omogočilo večji vpliv tega sodišča in usklajenost in poenotenje 
kazenske sodne prakse. Kot izraz pritožbene kontradiktornosti 
se bo ohranil in razširil tudi institut napovedi pritožbe. Vse na-
vedeno bo vodilo k boljši pripravi in večji aktivnosti državnega 
tožilca in odvetnika tudi v postopku pred sodiščem druge stop-
nje. 

Obnova kot izredno pravno sredstvo ni sporna. Izredna omi-
litev kazni bo bistveno spremenjena, pristojnost bo prešla na pr-
vostopenjsko sodišče ali pa na posebnega sodnika za izvrševa-
nje kazenskih sankcij. V obeh primerih bo tudi pri tem pravnem 
sredstvu v večji meri poudarjena kontradiktornost obravnavanja 
in možnost vplivanja strank na končno odločitev. Če tožilec 
zahteve za varstvo zakonitosti, ki je že sicer deklaratorne nara-
ve, ne bi več mogel vložiti v korist obsojenca, bi ostala zgolj za 
kazniva dejanja, za katera se storilec preganja na zasebno tožbo 
ali po obtožbi oškodovanca kot tožilca. To pa vodi k razmisle-
ku o odpravi zahteve državnega tožilca za varstvo zakonito-
sti kot take. S tem bi, tudi na simbolni ravni, odpadel še zadnji 
institut kazenskega prava, ki je tožilcu dajal drugačen položaj v 
razmerju do obdolženca in zagovornika. Dosegli bi popolno 
enakost procesnega orožja v kazenskem pravu. 

Odvetnik in 
kazenski postopek 

Izsledki empirične raziskave 

dr. Marko Bošnjak 

Kazenski postopek je v zadnjih letih predmet ži-
vahnih razprav med slovenskimi pravniki. Eden po-
membnejših prispevkov k tem razpravam je empirična 
raziskava z naslovom "Analiza poteka in trajanja ka-
zenskih postopkov v Republiki Sloveniji", ki smo jo 
junija letos končali na Inštitutu za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti. 

Nekatere njene splošnejše izsledke smo našemu 
pravnemu avditoriju že predstavili.1 V tem prispevku 
pa se osredotočam na ugotovitve, ki se nanašajo na 
delo zagovornikov v kazenskem postopku. 

1. Obseg obrambe z zagovornikom 

Najprej je treba vedeti, da je obramba z zagovornikom 
relativno redka. Pred okrajnimi sodišči se le 18,4 odstot-
ka obdolžencev brani z zagovornikom, od tega 16,8 odstot-
ka po lastni izbiri, 1,6 odstotka pa ima dodeljenega zago-
vornika po uradni dolžnosti. Pred okrožnimi sodišči si za-
govornika izbere 24,2 odstotka obdolžencev, medtem ko 
ima zagovornika po uradni dolžnosti nadaljnjih 30,4 odstot-
ka obdolžencev (skupaj ima zagovornika torej 54,6 odstot-
ka obdolžencev). 

Podatki o deležu obrambe z zagovornikom se načeloma 
ne razlikujejo glede na velikost sodišča. Tudi pri Okrajnem 
sodišču v Ljubljani je delež zadev, kjer nastopa tudi zago-
vornik, manjši od petine (točneje 16,2 odstotka), pred Okro-
žnim sodiščem v Ljubljani pa je delež zadev z zagovorni-
kom 61,2 odstotka. 

2. Zagovornik in izid kazenskega postopka 

Cilj zagovornika je pomagati obdolžencu do zanj ugod-
nejšega izida kazenskega postopka. Rezultati kažejo, da je 
obramba z zagovornikom za obdolženca v resnici ugod-
nejša. 

Če ima obdolženec zagovornika, je pred okrajnimi sodiš-
či verjetnost obsodilne sodbe 47 odstotkov; če zagovornika 
nima, pa je ta verjetnost 67 odstotkov. Razmerje zaključkov 
nam kaže tudi naslednja tabela: 

Vpliv obrambe z zagovornikom je očiten tudi pri okro-
žnih sodiščih. Pri teh sodiščih smo zaradi primerno veli-
kega vzorca ugotavljali tudi, ali se izid kazenskega pos-

' Glej npr. Bošnjak, M. : Rezultati analize trajanja in poteka kazenskih pos-
topkov. Pravna praksa, št. 36, l. 2004, celotni prispevek. 



topka razlikuje glede na dejstvo, ali ima obdolženec za-
govornika po prosti izbiri ali po uradni dolžnosti. Raz-
merje zaključkov za okrožna sodišča nam kaže naslednja 
tabela: 

Kot je razvidno iz teh podatkov, obramba z zagovorni-
kom po lastni izbiri statistično ni bolj učinkovita kot obram-
ba z zagovornikom po uradni dolžnosti. 

B. Zagovornik in trajanje kazenskih postopkov 

Dejstvo, da ima obdolženec zagovornika, bistveno vpli-
va na trajanje kazenskih postopkov tako pred okrajnimi 
kot pred okrožnimi sodišči. 

Pred okrajnimi sodišči je odstotek zadev, končanih 
v določenem času od vložitve obtožnega predloga, nasled-
nji: 

Pred okrožnimi sodišči smo ugotavljali tudi, ali na traja-
nje postopka vpliva dejstvo, ali ima obdolženec zagovornika 
po uradni dolžnosti ali po lastni izbiri. Rezultati za čas od 
vložitve obtožnice do zaključka zadeve so naslednji: 

Iz teh podatkov je razvidno, da se kazenski postopek 
zaključi precej hitreje, če ima obdolženec zagovornika 
po uradni dolžnosti, kot če ga ima po prosti izbiri. Ven-
dar razlog ni nujno v manj intenzivni obrambi, ki naj bi jo 
nudili zagovorniki po uradni dolžnosti, temveč v dejstvu, da 
se zagovornika po uradni dolžnosti pogosto dodeljuje pri-
pornikom, to pa so hkrati zadeve, ki se obravnavajo pred-
nostno in zato relativno hitro. Da zagovorniki po uradni dol-
žnosti ne nudijo nujno manj intenzivne obrambe, utegne po-
trjevati tudi dejstvo, da je v obeh primerih približno enak od-
stotek zadev, ki se obravnavajo posebej dolgo (več kot 3 leta 
po vložitvi obtožnice: zagovornik po prosti izbiri 27,5, po 
uradni dolžnosti pa 24,4 odstotka). 

4. Ali torej zagovorniki zavlačujejo? 

Čeprav kazenski postopki, v katerih obdolženci imajo 
zagovornika, trajajo dlje kot sicer, to še ne pomeni, da je mo-
goče govoriti o zavlačevanju kazenskih postopkov s strani 
zagovornikov ali o siceršnji odgovornosti zagovornikov za 
dolgotrajnost kazenskih postopkov. 

Delovanje zagovornikov po ugotovitvah raziskoval-
cev ni med neposrednimi bistvenimi razlogi za zasto-
je, kjer se ti pojavljajo.2 Nasprotno, zagovorniki niti na 
posreden način ne prispevajo k najbolj bistvenemu razlo-
gu za prelaganje glavnih obravnav in podaljševanje ka-
zenskih postopkov, to je k odsotnosti obdolžencev z na-
rokov.3 

Če ima obdolženec zagovornika, je verjetnost obdolžen-
čeve odsotnosti za povprečno 11 odstotkov nižja, kot če za-
govornika ne bi imel, enako za okrajna in okrožna sodišča. 
Ne drži torej domneva, da bi zagovorniki svojim zastopan-
cem nasploh svetovali izostanek z narokov, jim priskrbeli 
opravičila za take izostanke ipd. Način, v katerem je vendar 
zaznati vpliv obrambe (z zagovornikom ali brez) k podaljše-
vanju kazenskih postopkov, je zanašanje obrambe na vse-
binska pooblastila, ki jih ima sodišče v okviru instrukcijske 
maksime in načela materialne resnice, predvsem pa zanaša-
nje na odsotnost vmesne faze in prekluzij za navajanje dej-
stev in dokazovanje. 

Tako se pogosto zgodi, da obramba šele po nekaj naro-
kih glavne obravnave izrazi svojo obrambno verzijo, navede 
dejstva in predlaga dokaze, ki naj bi takšno verzijo utemelje-
vali. Čeprav so ti dokazi večinoma relevantni, bi jih bilo mo-
goče v približno polovici primerov predlagati prej.4 Težko je 
reči, ali je razlog za to zavestno zavlačevanje, neznanje ali 
povsem človeška nedisciplina. 

Ne glede na vzrok za takšno dogajanje pa bi obe stranki 
k večji procesni disciplini pri navajanju dejstev in dokazov 
prisilili z bistvenim zožanjem načela materialne resnice z 
uvedbo prekluzij za dokazovanje. 

5. Kakšne so obrambe z zagovorniki? 

V raziskavi smo se lotili tudi nadvse ambicioznega pos-
kusa, namreč izoblikovati posamezne tipe obrambe in 
tako ugotoviti njihov značaj. To smo storili tako, da smo 
posameznim ravnanjem obrambe (vrsta in obstojnost zago-
vora, odsotnost z narokov, vlaganje pravnih sredstev, eks-
kluzijskih zahtevkov ter drugih zahtev in predlogov ipd.) 
pripisali določeno število argumentativnih točk ali pa za-
vlačevalnih točk. Glede na število obeh vrst točk v posa-
mezni zadevi smo obrambi pripisali zavlačevalen, argu-
mentativen, zavlačevalno argumentativen, pasiven ali pa 
mešan značaj. 

Tako pred okrajnimi kot pred okrožnimi sodišči bistveno 
prevladuje pasivna obrambna taktika, ne glede na to, ali 

2 Nasploh pa je bila naša ugotovitev, da zastoji v kazenskih postopkih v Slo-
veniji niso množičen pojav in da stanje nasploh ni alarmantno. Ugotovitev, 
da delovanje zagovornikov ni splošen razlog, ki bi podaljševal kazenske 
postopke, pa še ne pomeni, da ni najti konkretnih kazenskih postopkov, kjer 
bi bilo posamezno zagovornikovo delovanje mogoče oceniti kot zavlačeva-
nje. A ker gre za posamične primere, mora biti kazensko sodstvo z obstoje-
čimi mehanizmi, kijih ima po zakonu o kazenskem postopku (ZKP) sposob-
no obvladovati tovrstna nedopustna ravnanja. 
3 Naj pojasnim, da vsaka obdolženčeva odsotnost z naroka glavne obravna-
ve podaljša trajanje postopka pred okrajnimi sodišči v povprečju za malo 
manj kot štiri mesece, pred okrožnimi sodišči pa v povprečju za približno 
osem mesecev. Zanimiva pa je naša nadaljnja ugotovitev, namreč da obdol-
ženčeva odsotnost kljub pomembnemu podaljševanju kazenskih postopkov 
ne vpliva bistveno na njihov izid. Taktika z izostanki se obrambi torej nače-
loma ne izplača. 
4 Predlogi za nove dokaze povzročijo nekaj manj kot 30 odstotkov preloži-
tev glavnih obravnav. Pri tem pa je treba vedeti, da njihov najpogostejši 
predlagatelj ni obramba, temveč tožilec (mestoma pa se zanje odloči tudi 
sodišče po uradni dolžnosti), kar dokazuje, da očitek o tovrstni disciplini ne 
leti le na obrambo. 



i m a o b d o l ž e n e c z a g o v o r n i k a ali ne , in ali g a i m a p o p ros t i iz-
b i r i al i p o u radn i do lžnos t i . 

U g o t o v l j e n i r ezu l ta t i z a o k r a j n a s o d i š č a so n a s l e d n j i : 

Za okrožna sodišča pa smo dobili naslednji rezultat: 

Kot je razvidno iz teh rezultatov, so zagovorniki v naših 
sodnih dvoranah vse preveč pasivni. Razumljivo je, da spri-
čo domneve nedolžnosti trditveno in dokazno breme nosi to-
žilec in zato obrambi ni potrebno ničesar dokazovati. 

Toda v razumno zasnovanem kazenskem postopku, ki bi 
pomenil tekmovanje dveh čimbolj enakovrednih strank v ar-
gumentaciji primera, bi morala kvalificirana obramba po-
gosteje uporabljati argumentativno taktiko. 

6. Kakšna taktika je torej najboljša? 

Čeprav je zadnjo ugotovitev mogoče brati kot poziv k 
bolj aktivnemu obrambnemu nastopanju, to še ne pomeni, da 
je tak nastop v naših sodnih dvoranah v resnici najbolj raci-
onalen. Preverili smo namreč, kako posamezna obrambna 
taktika vpliva na izid kazenskega postopka. Pri tem nismo 
prišli do enoznačnega rezultata. 

Pri okrajnih sodiščih se zdijo najučinkovitejše pasivna 
argumentativna in argumentativno-zavlačevalna taktika, pri 
okrožnih sodiščih pa zavlačevalna in argumentativno zavla-
čevalna (pri vseh teh, "uspešnejših" oblikah obramb, je de-
lež obsodilnih sodb okoli 50 odstotkov, pri drugih, manj 
uspešnih, pa med 70 in 80 odstotki). Zaradi tako različnih 
rezultatov torej ni mogoče reči, kakšna obramba se v resnici 
najbolj "izplača". 

Naš kazenski postopek tako kaže nekakšno srednjo stop-
njo razvitosti; v bolj razvitem stadiju bi moralo veljati, da ar-
gumentirana obramba daje najboljše rezultate. 

7. Še o nekaterih posameznih vprašanjih 

V fazi sodnega preiskovanja (bodisi pred okrajnimi bo-
disi pred okrožnimi sodišči) je zastopanja obdolžencev z za-
govorniki relativno malo, pa še takrat je obramba pasivna. 
To je tudi razumljivo, saj gre v preiskavi za zbiranje doka-

zov, ki naj bodo podlaga za vložitev obtožbe, za to pa ob-
ramba nima nikakršnega interesa. 

Nasprotno je faza kontrole obtožnice pred okrožnimi so-
dišči primeren trenutek za aktivacijo obrambe. Vloženi ugo-
vori zoper obtožnico so relativno redki (vloženi so v 24,3 
odstotka primerov), pogosto pa so tudi kvalitativno slabo 
pripravljeni.5 Približno četrtina je na prvi pogled neuteme-
ljenih. 

Videti je, da ta institut nekateri odvetniki napačno ra-
zumejo (kot nekakšen odgovor na obtožnico, analogno od-
govoru na tožbo v pravdnem postopku) ali pa ga sicer slabo 
sestavijo. Po našem mnenju je to posledica dejstva, da od-
vetniki v povprečju relativno več zastopajo v pravdnih kot v 
kazenskih zadevah. 

Tudi na glavni obravnavi je obramba praviloma relativ-
no pasivna. Kot povsem neutemeljen se je izkazal strah pred 
obrambnimi zahtevami za izločitev sodnika, državnega to-
žilca ali dokaza. Takšne zahteve so bile vložene le v 1 od-
stotku zadev pred okrajnimi sodišči in v 3 odstotkih zadev 
pred okrožnimi sodišči. V več kot polovici primerov jim je 
bilo ugodeno, v glavnem pa jih ni bilo mogoče podati prej. 

Ekskluzijski zahtevki so po našem mnenju veliko odpr-
to polje za delovanje zagovornikov iz več razlogov: 
• ker jih je zaenkrat relativno malo, 
• ker odpiranje pravnih vprašanj zmanjšuje verjetnost ob-

sodilne sodbe in 
• ker smo pri pregledu spisov ugotovili obilico problemov, 

ki se nanašajo na spoštovanje temeljnih postopkovnih 
postulatov. 
Seveda pa temeljni namen njihovega vlaganja ne sme 

biti zavlačevanje, temveč skrb za ustavnost in zakonitost ka-
zenskega postopka. 

Glede pritožbene faze naša raziskava odvetnikom ne 
pove kaj dosti. Velja splošna ugotovitev, da so pritožbe re-
lativno redke, posebej pred okrajnimi sodišči, da je na prvi 
pogled neutemeljenih pritožb malo in da le okoli polovica 
prvostopenjskih sodb v celoti prestane preizkus višjega so-
dišča (torej brez razveljavitve ali spremembe sodbe). 

8. Sklepno 

V nasprotju z razširjenim prepričanjem slovenski zago-
vorniki v povprečju ne povzročajo bistvenih težav pri učin-
kovitem vodenju kazenskih postopkov. Njihova taktika je 
celo prepogosto pasivna in ne izkoriščajo dovolj procesnih 
možnosti, ki jim jih upravičeno ponujata ustava in ZKP. 

Njihov pomen pri varstvu koristi obdolženca je sicer 
opazen, saj je delež obsodilnih sodb pomembno manjši, če 
obdolženec zagovornika ima. A dodati velja presenetljivo 
ugotovitev, da obramba z zagovornikom po prosti izbiri ni 
nič boljša od obrambe z zagovornikom po uradni dolžnosti. 

Našemu kazenskemu postopku očitno manjka odvetni-
kov, specializiranih za kazensko pravo, ki bi bili pripravlje-
ni aktivno in dobro argumentirano zastopati svojo stranko. 
Na odvetniškem stanu je, da opravi ta pogumni, čeprav v 
javnosti nepriljubljeni korak naprej. 

5 Podatki o deležu vloženih ugovorov in o deležu na prvi pogled neuteme-
ljenih ugovorov so izračunani na vse vložene ugovore, ne glede na to, ali 
jih je vložil zagovornik ali obdolženec sam. 



Naraščanje odškodninskih zahtevkov iz 
odvelnikovega obveznega zavarovanja 

mag. Simona Kol ar 

Leta 1993 je Zakon o odvetništvu - Zodv uvedel ob-
vezno zavarovanje odvetnikov. V 9. členu ZOdv določa, 
da Odvetniška zbornica Slovenije zavaruje odvetnike 
pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati 
strankam v zvezi z opravljanjem odvetniškega poklica. 
Tako sta Odvetniška zbornica Slovenije in Zavarovalni-
ca Triglav, d.d., Ljubljana 19. 4.1994 sklenili pogodbo 
o zavarovanju poklicne odgovornosti odvetnikov in od 
takrat naprej za vse zahtevke iz tega zavarovanja skrbi 
Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana. 

Statistična analiza vloženih odškodninskih zahtevkov 
iz naslova odvetnikove odškodninske odgovornosti pri Za-
varovalnici Triglav, d.d., Ljubljana, v obdobju od leta 1995 
do prve polovice leta 2004 je pokazala, da je vsako leto 
naraščalo število vloženih odškodninskih zahtevkov pri za-
varovalnici. Bistveni porast je zaslediti od leta 2000 da-
lje, kar po mojem mnenju ni posledica dejstva, da bi od-
vetniki v tem obdobju pri opravljanju svojega profesio-
nalnega dela storili več napak, temveč temu botruje bolj-
ša osveščenost ljudi ter vedenje odvetnikov, da je profe-
sionalna napaka sestavni del njihovega dela in da imajo 
njihovi klienti pravico do povračila škode brez finančnih 
posledic v odvetnikovem premoženju. To tezo potrjuje tudi 
dejstvo, da veliko zahtevkov vložijo stranke same, torej 
brez pooblaščenca, ali s pomočjo odvetnika, ki jim je s 
profesionalno napako povzročil škodo. 

Iz leta v leto narašča število vloženih odškodninskih zah-
tevkov pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana. Izjemi sta 
leto 1999, ko je število vloženih zahtevkov bilo enako števi-
lu vloženih zahtevkov v letu poprej, in leto 2003, ko je bilo 
za 5 manj vloženih odškodninskih zahtevkov kot v letu 
2002. Zato pa je bil občutnejši porast števila zahtevkov v 
primerjavi s prejšnjimi leti leta 2001 (13 zahtevkov več kot 
prejšnje leto), še večji porast je bil v letu 2002, kar 23 zah-
tevkov več kot leto prej. Tudi za leto 2004 je pričakovati, da 
bo vsaj doseglo, če ne celo preseglo število vloženih zahtev-
kov iz prejšnjega leta, saj je bilo do 1. junija tega leta vlože-
nih že 57 odškodninskih zahtevkov. 

Seveda pa vsi zahtevki niso utemeljeni. 
Tako je Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana do 1. ju-

nija 2004 izplača odškodnino le v 22 odstotkih vloženih zah-
tevkov, kar pomeni v 86 primerih. Iz zavarovanja odvetniš-
ke odgovornosti je bilo skupno plačanih 120.809.265,39 sit 
odškodnin. Najvišja plačana odškodnina je znašala 
11.713.000,00 sit, najnižja pa 10.480,00 sit. Kar 49,61 od-
stotka zahtevkov - ali točno 193 primerov - pa je bilo zavr-
njenih. Nerešenih še ostaja 28,27 odstotka odškodninskih 
zahtevkov oz. 110 primerov. 



ZDoh-1 in odškodnine za 
izgubljen dohodek po OZ 

Jernej Podlipnik 

Sveženj nove davčne zakonodaje bo imel vpliv ne samo na obdavčitev 
odvetnikov, temveč tudi pri vsakdanjem delu s strankami. Ob tem se pojav-
ljajo nekatera odprta vprašanja in nejasnosti. Eno od njih bo kratko predstav-
ljeno. 

Davčna zakonodaja do sedaj ni predvidevala obdavčitve odškodnin za 
izgubljeni dohodek po Obligacijskem zakoniku (OZ - Ur. 1. RS, št. 83/01, 
32/04).1 Novi Zakon o dohodnini (ZDoh-1; Ur. 1. RS, št. 54/04, 56/04, 
62/04, 63/04 - popr.), 80/04), ki se bo začel v celoti uporabljati 1. 1. 2005 
ima povsem spremenjen koncept opredelitve dohodka, kar pomeni, da bodo 
po novem obdavčeni vsi dohodki fizičnih oseb, razen tistih, ki jih zakon iz-
recno izvzema. Zato je zelo pomembno poznati vse oprostitve in dohodke, 
od katerih se ne plačuje dohodnine. 

Predstavil bom oprostitev (oz. 
njen del), določeno v 7. točki 20. 
člena ZDoh-1 in nekatere možne 

rešitve. Dokončnega odgovora sicer še 
ne bo mogoče dati, saj Ministrstvo za 
finance (kljub večkratnim obljubam, 
da j e skrajni rok 1. 12. 2004) še ni ob-
javilo vseh podzakonskih aktov, če-
prav se začetek uporabe nezadržno 
bliža. 

Trenutno stanje obdavčitve je s 
stališča enake davčne obravnave vseh 
dohodkov nepravično. S tem imam v 
mislih, da bi bil tovrsten dohodek ob-
davčen, če bi bil prejet prej in ne šele 
kot odškodnina.2 Po vsebini gre torej 
za nadomestilo dohodka. Menim, da 
nadomestilo dohodka, kot ga oprede-
ljuje ZDoh-1, cilja na dve obliki pre-
moženjske škode po OZ - odškodni-
na za izgubljen zaslužek in odškodni-
na za izgubljen dobiček. 

Poznavanje vsaj te vsebine 
ZDoh-1 bo za odvetnike postalo 
nuja, ker bodo po novem letu morali 
pravilno postavljati zahtevke, saj se bo 
v nasprotnem primeru zgodilo, da bo 
njihova stranka prejela manj, kajti to-
vrstna odškodnina bo po novem ob-
davčena. Zahtevki pa bodo (vsaj v pre-

težnem delu odškodnin za izgubljen 
zaslužek) po mojem mnenju podobni 
tistim, kot jih poznamo iz delovnega 
prava in s katerimi se zahteva plačilo 
zaostalih plač.3 Saj bo od teh zneskov 
najbrž potrebno plačati tudi prispevke 
za socialno varnost.4 O tem bi lahko 
sklepali iz vsebine tretjega odstavka 
15. člena ZDR, vendar pa bo najbrž 
več jasno, ko bo znana vsebina obljub-
ljenih podzakonskih aktov. 

V 7. točki 20. člena ZDoh-1 je do-
ločeno, da se dohodnina ne plačuje od: 
"odškodnine na podlagi sodbe sodišča 
zaradi osebnih poškodb (telesnih poš-
kodb, bolezni ali smrti) ali poškodova-
nja osebnega premoženja, vključno z 
zamudnimi obrestmi,5 razen odškodni-
ne, ki predstavlja nadomestilo za iz-
gubljeni dohodek, vključno z zamudni-
mi obrestmi. Med navedene odškodni-
ne je mogoče šteti tudi odškodnine za-

radi osebnih poškodb ali poškodovanja 
osebnega premoženja, izplačane na 
podlagi sodne ali izven sodne porav-
nave, ki ni sklenjena zaradi prikritja 
pravega namena strank, in če odškod-
nina ne presega utemeljenega in raz-
umnega zneska, ki je običajen za od-
škodnine, izplačane na podlagi sodb 
sodišča v podobnih primerih;" 

1. Katere odškodnine bodo 
obdavčene? 

Omenjena oprostitev torej deli ob-
davčljive odškodnine na tiste, ki teme-
ljijo na sodbi sodišča, in tiste, ki so 
izplačane na podlagi sodne ali izven-
sodne poravnave. 

Ne glede na temelj je obdavčena 
odškodnina, ki predstavlja (i) nado-
mestilo za izgubljen dohodek, 
vključno z zamudnimi obrestmi. V 
primeru odškodnine na podlagi sodne 
ali izvensodne poravnave pa so obdav-
čene tudi tiste (ii) odškodnine, ki pri-
krivajo pravi namen strank, poleg 
teh pa tudi tiste, katerih (iii) višina 
presega utemeljen in razumen zne-
sek, ki je običajen za odškodnine, iz-
plačane na podlagi sodb sodišča v 
podobnih primerih.6 

Glede na tematiko tega članka se 
bom omejil le na tiste, ki predstavlja-
jo nadomestilo za izgubljen dohodek. 
Bo pa verjetno potrebno tej tematiki 
kdaj v prihodnosti posvetiti več pro-
stora, saj se poraja veliko vprašanj. 
Nadomestila za izgubljen dohodek v 
večini primerov ne bo sporno obdav-
čiti, kar izhaja iz ugotovitve, da če bi 
bil izviren dohodek obdavčen, je prav, 
da je obdavčeno tudi njegovo nado-
mestilo. Toda kaj pa če izviren doho-
dek ne bi bil obdavčen? V mislih ni-
mam davčnih utaj in služenja dohod-
kov v primerih, ko oškodovanec ni pri-
javil svoje dejavnosti ali je delal na 
črno.7 Bolj je smiselno vprašanje do-
hodkov, ki ne bi bili nikoli obdavčeni, 
ker jih ZDoh-1 uvršča med oprostitve. 

Kot primer naj navedem 1. točko 
66. člena ZDoh-1, ki določa da se do-
hodnine ne plačuje od oddajanja pre-

1 Glej odločbe Vrhovnega sodišča RS (v nada-
ljevanju VS RS) Sklep II Ips 554/96, Sklep II Ips 
345/97, Sklep II Ips 17/2003. 
Nekoliko drugačne so bile davčno obravnavane 
nekatere odškodnine po zakonu o delovnih raz-
merjih, kar izhaja iz Sodbe VS RS, Ur 14/94, ki 
bo predstavljena v nadaljevanju. 
2 Ravno tako se izkaže, da je npr. nadomestilo 
plače, ki ga izplača delodajalec za čas bolezni 
delavca ali poškodbe pri delu, bilo obdavčeno 
z dohodnino; če pa je bila v enaki višini izpla-
čana odškodnina na podlagi sodbe za izgubljen 

| zaslužek, pač ne. 

3 Pa tudi v vseh ostalih primerih bo potrebno 
zahtevati plačilo akontacije dohodnine. 
4 Od dohodkov se plačujejo tudi prispevki, ven-
dar se postavlja vprašanje, ali je potrebno tudi 
od te odškodnine obračunati prispevke. Glede 
na to, da doslej ta znesek odškodnin ni bil ob-
davčen, tudi prispevki niso bili plačani. Vseka-
kor pa gre na neke vrste nadomestilo dohodka 
in npr. 206. in 207. člen ZP1Z-1 (UPB2, Ur. 1. 
RS, št. 20/04, 54/04 (56/04, 62/04, 63/04 -
popr.) določata, da se prispevki plačajo od na-
domestila plače; ali sodi v to kategorijo tudi od-
škodnina za izgubljen dohodek, pa je že novo 
vprašanje. Na podlagi 51. člena ZZVZZ (UPB, 
Ur. 1. RS, št. 20/04) velja ta osnova tudi za pri-
spevke iz zdravstvenega varstva in zdravstvene-
ga zavarovanja. 
5 Povsem normalno je, da ni mogoče povrnitve 
navadne škode (zmanjšanje premoženja) šteti za 
obdavčljiv dohodek v skladu z ZDoh-1, kajti 
premoženje davčnega zavezanca se je zmanjša-
lo in sedaj mu povzročitelj "izgubo" povrne. V 
vsakem primeru pa bi bila davčna osnova nič. 

6 Ne znam si predstavljati, na kakšen način bo 
Davčna uprava RS (v nadaljevanju DURS) ugo-
tavljala višino utemeljenega in razumnega znes-
ka, ki je običajen za odškodnine na podlagi sod-
be. 
7 Tudi v teh primerih namreč sodišče prizna 
pravico do izgubljenega dobička oz. izgubljene-
ga dohodka. Davek pa se je upošteval le pri iz-
računu višine odškodnine. Sodišče je višino iz-
računalo, kot če bi oškodovanec plačeval da-
vek, čeprav ga dejansko ni (znesek dohodnine 
se je odštel od prihodkov) - npr. Sklep V S RS 
II Ips 17/2003. 



mičnin v najem, razen če gre za od-
dajanje opreme, bivalnika ali prevoz-
nega sredstva. Menim, da je potrebno 
tudi pri obdavčitvi odškodnin, upošte-
vati tovrstne oprostitve. 

Po predstavljenem lahko zaključi-
mo, da bodo zagotovo obdavčene na-
slednje odškodnine: 
• po OZ bo obdavčena odškodnina 

za premoženjsko škodo (izgubljeni 
dobiček in izgubljeni zaslužek), 

• po ZDR pa odškodnina namesto 
odpovednega roka. 
Z odškodnino namesto odpovedne-

ga roka se ne bom podrobneje ukvar-
jal, saj je bila oz. bi morala biti ob-
davčena tudi po sedanji zakonodaji.8 

a. Odškodnina za izgubljen 
zaslužek 

Izgubljeni zaslužek OZ ureja v dveh 
členih, vendar gre v obeh za smiselno 
enako ureditev, le da v 172. členu pri-
znava pravico bližnjim osebam umrle-
ga. Po 174. členu pa pripada pravica 
neposredno oškodovanemu za izgubljen 
zaslužek v času njegovega zdravljenja, 
oz. če je izguba nezmožnosti za delo 
popolna ali delna tudi kasneje. 

Postavlja pa se vprašanje, ali se 
davčno enako obravnava tak dohodek. 
V primeru, ko je oseba še živa, gre 
dohodek v njegovo davčno osnovo. 
Če gre (kar je najbolj običajno) za na-
domestilo plače, je potrebno plačati 
tudi prispevke za socialno varnost, ob-
računati akontacijo kot za plačo itd. 
Odškodnina se obdavči kot dohodek iz 
zaposlitve. Mogoče je, da odškodnina 
predstavlja nadomestilo dohodka dru-
ge vrste in jo je potrebno temu primer-
no obdavčiti. 

Drugačen pa je primer, ko znesek 
odškodnine zahtevajo in prejmejo de-
diči umrlega, kajti ta zahtevek spada v 
zapuščino umrlega in je predmet dedo-
vanja.9 Če za primerjavo vzamemo 
enak primer, torej plačo, ali se odškod-
nina za tak dohodek tudi v tem prime-
ru enako obdavči? Zakon o davčnem 
postopku (ZDavP-1; Ur. 1. RS, št. 
54/04, 57/04, 109/04 Odi. US: U-I-
356/02-14) v 12. členu določa, da 
mora pravni naslednik izpolniti davčne 

obveznosti prednika. Toda ali je to 
sploh relevantno glede na dejstvo, da 
so aktivno legitimirani v tožbi pravni 
nasledniki? Odgovor na to vprašanje 
bo moral dati bodisi podzakonski 
predpis ali praksa, moje mnenje pa je, 
da je tovrstne dohodke, če se jih sploh 
obdavči, potrebno obdavčiti po 98. 
členu (8. točka) kot drugi dohodek, od 
katerega se ne plačujejo prispevki. 

b. Odškodnina za izgubljeni 
dobiček 

Ta odškodnina se kaže pri pravnih 
osebah in fizičnih osebah, ki opravlja-
jo samostojno dejavnost na trgu (s.p. 
in ostali - npr. tudi odvetniki). Z vi-
dika tega članka so pomembni ti dru-
gi. Gre torej za samostojne podjetnike 
posameznike, pa tudi druge, katerim 
se obdavčuje dohodek iz dejavnosti 
(dohodek, dosežen z opravljanjem de-
javnosti, in dohodek, dosežen s posa-
meznim poslom).10 

Izgubljeni dobiček je potrebno 
ugotoviti in izkazati.11 Ko pa ugotovi-
mo njegovo višino, je stvar enostavna. 
Po prejšnji ureditvi se odškodnina za 
izgubljeni dobiček ni vštela med ob-
davčljive dohodke in zato je bilo po-
trebno višino davka odšteti od celot-
nega izgubljenega dobička in oškodo-
vancu izplačati le neto vrednost.12 Se-
daj pa se bo izplačala bruto vrednost, 
ki bo nato obdavčena. Oškodovanec 
bo v enakem položaju (ob predpostav-
ki, da bo zahteval bruto vrednost), več 
pa bo moral plačati povzročitelj to-
vrstne škode (prej mu davka ni bilo 
potrebno plačati). Z novo ureditvijo 
bo pridobila država oz. njen proračun. 
Prispevki se v teh primerih ne bodo 
zahtevali, saj spada plačevanje pri-
spevkov med obveznosti ne glede na 
količino prihodkov. 

2. Oblikovanje zahtevkov 

Zahtevki za tovrstne odškodnine 
bodo podobni delovnopravnim.13 To 
velja predvsem za tiste, s katerimi bo 
zahtevan izgubljeni zaslužek. Sestav-

ljeni bodo iz bruto zneska, od katere-
ga bo (verjetno) moral plačnik naka-
zati v predpisanem odstotku socialne 
dajatve, nato izračunati in nakazati 
pravo akontacijo dohodnine in šele 
nato nakazati neto znesek oškodovan-
cu. Zahtevek za plačilo izgubljenega 
dobička ne bo vseboval zahteve za 
plačilo socialnih dajatev, moral pa bo 
vsebovati plačilo akontacije. 

V zvezi z napisanim pa je zanimi-
va sodba II Ips 345/97, s katero je VS 
RS zadevo vrnilo sodišču prve stopnje 
v odločanje in mu obenem naložilo, da 
"...v novem postopku na podlagi po-
datkov davčne uprave ugotovi tožniko-
ve davčne obveznosti in upošteva le 
tako očiščeni dohodek tožnika.'" Ta 
sodba se sicer nanaša še na staro za-
konodajo, kjer je bilo potrebno za zne-
sek dohodnine zmanjšati znesek od-
škodnine, vendar pa je pomembnejša 
sama obveznost sodišča, da pri izraču-
navanju višine samo pridobi potrebne 
podatke za izračun višine odškodnine 
- da torej ta obveznost ne pade na 
stranke.14 

3. Namesto sklepa 

Za odvetnike je bistveno, da bodo 
pri postavljanju zahtevkov za odškod-
nine, ki smo jih predstavili, morali po 
1. 1. 2005 paziti na prikazane novos-
ti. Odvetnik bo moral davčno zakono-
dajo poznati, da bo lahko ugotovil za 
katerega izmed obdavčljivih dohod-
kov gre in tako postavil pravilen tož-
beni zahtevek. Če bo zahteval le neto 
znesek (kot doslej), bo njegova stran-
ka oškodovana, saj bo prejela manj, 
kot ji dejansko pripada. Po drugi stra-
ni pa se bodo povečali tudi postavlje-
ni zahtevki, kar bo zvišalo zaslužek 
odvetnikov. Povzročitelji škode, ki 
jim do sedaj davka ni bilo potrebno 
plačevati, bodo na slabšem. V vsakem 
primeru pa bo pridobil fiskus. 

Naj zarišemo še eno vzporednico 
med odškodninskim pravom po OZ in 
ZDoh-1: v skladu z načelom popolne 
odškodnine (169. člen OZ) je potreb-
no oškodovancu vzpostaviti takšno 
premoženjsko stanje, kot če se škod-
ljivo dejanje ne bi zgodilo. ZDoh-1 pa 
po mojem mnenju določa enako za 
državo oz. proračun v primeru od-
škodnine (nadomestila) za izgubljen 
dohodek - vzpostavi se takšna količi-
na pobranih davkov, kot da škodljive-
ga dejanja ali opustitve ne bi bilo. 

8 Glej sodbo VS RS Ur 14/94, v kateri je sicer 
šlo za odškodnino za neizkoriščen letni dopust, 
ki jo je sodišče presojalo kot drugi prejemek iz 
delovnega razmerja po ZDoh, od katerega se 
plačuje davke in prispevke. Za drugačno (po 
mojem mnenju napačno) stališče glej Svilar B. 
in Šircelj A. (1998) Zakon o dohodnini (ZDoh) 
s komentarjem. Ljubljana. Gospodarski vestnik, 
str. 47. 
9 Plavšak N. in Juhart M. (2003) Obligacijski 
zakonik (OZ): s komentarjem. Ljubljana, GV 
Založba, str. 992. 

10 Po prejšnjem ZDoh se je ta davek, kot pod-
vrsta dohodnine, imenoval davek od dohodka iz 
dejavnosti (37.-57. člen). 
11 Več o pojmu izgubljenega dobička, oblikah, 
izračunu, stopnji verjetnosti, ugotavljanju viši-
ne, sodna praksa itd. glej v Plavšak N. in Ju-
hart M. (2003), ibidem, str. 948-958 in sklep 
VS RS II Ips 17/2003. 
12 Tako tudi Plavšak N. in Juhart M. (2003) 
ibidem, str. 953. 
13 Klampfer M. (2000) Oblikovanje izvršljivih 
denarnih in nedenarnih zahtevkov v individual-
nih delovnih sporih. Ljubljana, Odvetnik št. 9, 
OZS, priloga str. VII-VIII. 

14 V delovnih sporih, s katerimi se je zahteva-
lo plačilo zaostalih plač je bilo lažje, saj delo-
dajalec razpolaga s podatki delavca in potreb-
nim znanjem za izračun (računovodska služba). 



Poklicna odgovornost 
zasebnega varnostnika 

mag. Becir Kečanovič 

Zasebne varnostne agencije s storitvami pri zagotavljanju varnosti oseb, 
premoženja, državnih organov, sodišč, poslovnih sistemov, objektov in jav-
nega reda vse bolj konkurirajo državnim varnostnim organom in specializi-
ranim službam. Z razraščanjem števila teh agencij naraščajo tudi možnosti 
za konflikte, ki imajo za posledico škodne primere in tožbene zahtevke. 

V prispevku obravnavam poklicno odgovornost zasebnega varnostnika, 
pri čemer izhajam iz ureditve zasebne varnostne dejavnosti in posameznih 
primerov sodne prakse. 

VSloveniji je trenutno okoli 120 
zasebnih varnostnih agencij z 
okoli 4.500 varnostnikov. To je 

le še za polovico manj, kot je zaposle-
nih v policiji. Glede na izkušnje iz tuji-
ne in trend povpraševanja po zasebnih 
varnostnih storitvah lahko pričakuje-
mo, da bo to razmerje zaposlenih kma-
lu enako ali celo v prid zasebnega va-
rovanja. Področje zasebne varnostne 
dejavnosti ureja Zakon o zasebnem va-
rovanju (ZZasV - Ur. 1. RS, št. 
126/03), ki med drugim določa naloge, 
inšpekcijski nadzor ter ukrepe in dolž-
nosti zasebnega varnostnika. Iz uvod-
nih določb izhaja, da zasebno varova-
nje opravlja naloge varovanja oseb in 
premoženja, objektov, prevoza denarja 
in drugih dragocenosti, javnega reda in 
miru na varovanem območju, na javnih 
shodih in javnih prireditvah. 

Pogoji za opravljanje nalog in 
uporabo ukrepov 

Naloge zasebnega varovanja lahko 
opravlja le oseba, ki je državljan Slo-
venije, aktivno obvlada slovenski je-
zik, izpolnjuje zdravstvene pogoje in je 
v predpisanem postopku pridobila na-
cionalno poklicno kvalifikacijo zaseb-
nega varnostnika. V postopku za prido-
bitev poklicne kvalifikacije pridobi 
kandidat za varnostnika teoretična in 
praktična strokovna znanja ter spret-
nosti, ki jih mora obvladati, da lahko 
opravlja naloge in uporablja ukrepe za-
sebnega varnostnika. Ti ukrepi so po 
prisilni naravi in možnih posledicah 
skoraj enaki policijskim pooblasti-
lom.1 Z njimi lahko varnostnik omeji 

osebi svobodo gibanja, poseže v zaseb-
nost in varstvo osebnih podatkov, s 
pregledom oblačil, prtljage in vozila 
ter z uporabo sredstev za vklepanje in 
fizično silo pa lahko prizadene njeno 
telesno nedotakljivost, osebno dosto-
janstvo, čast in ugled.2 

Skratka, gre za naloge in ukrepe, ki 
v določenih primerih predstavljajo po-
večano nevarnost nastanka škode za 
življenje, zdravje in premoženje ljudi 
na strani naročnikov, izvajalcev in tret-
jih oseb.3 Kar zadeva morebitno odgo-
vornost države za škodo, ki jo povzro-
či varnostnik z uporabo prisilnih ukre-
pov, je ta lahko povezana le s standar-
dom dolžne skrbnosti pri izvajanju 
nadzora na področju zasebne varnostne 
dejavnosti.4 

Poklicna odgovornost 

Čeprav je po zakonu "pooblaščen", 
da sme pod določenimi pogoji oprav-
ljati varnostne naloge in uporabljati 
prisilne ukrepe, varnostnik ni pooblaš-
čena uradna oseba. Sodna praksa pa je 
medtem izoblikovala in opredelila 
standard "poklicna dolžnost", po kate-
rem je odgovornost pri opravljanju na-
log zasebnega varovanja in uporabi 
prisilnih ukrepov približala odgovor-
nosti pooblaščenih uradnih oseb drža-
ve. Sodišče v zvezi s tem ugotavlja, da 
mora varnostnik pri opravljanju nalog 
zasebnega varovanja in uporabi prisil-
nih ukrepov ravnati profesionalno, kar 
pomeni, da mora biti pripravljen tudi 
na napadalna dejanja in usposobljen 
nanje reagirati tako, da napadalca po 
nepotrebnem ne poškoduje. Če se na 
napad odzove neprofesionalno in pri 
tem uporabi prekomerno silo ter napa-
dalca poškoduje, s tem prekorači za-
konske meje in hkrati prekrši poklicno 
dolžnost, ki mu nalaga sorazmerno 
uporabo prisilnih ukrepov.5 

Odgovornost varnostnika je tako 
odvisna od spoštovanja zakonskih do-
ločb o nalogah in ukrepih ter tehtanja 
med poklicno dolžnostjo na eni ter in-
tenziteto napada in moči napadalca na 
drugi strani.6 

V revizijski sodbi, v kateri je ob-
ravnavalo kazensko odgovornost var-
nostnika zaradi kršitve spolne nedota-
kljivosti z zlorabo položaja, Vrhovno 
sodišče ugotavlja, da pojem varstva iz 
2. odstavka 184. člena KZ obsega vse 
možne oblike zagotavljanja varnega 
življenja oseb, ki uživajo takšno var-
stvo, torej tudi skrb za njihovo var-
nost. 

Čeprav gre za dokaj specifično kaz-
nivo dejanje, je za prakso lahko zelo 
koristna dokazna metoda in argumen-
tacija sodišča. Sodišče se glede okoliš-
čin primera sklicuje, med drugim, na 
opis nalog obsojenca, iz katerih izhaja, 
da je bil dolžan skrbeti za varnost dolo-
čene skupine oseb, v kateri sta bili tudi 

' Pri opravljanju nalog zasebnega varovanja 
sme varnostnik opozoriti osebo; ugotoviti isto-
vetnost; površinsko pregledati vrhnja oblačila, 

notranjost vozila in prtljago; preprečiti vstop 
oziroma izstop z varovanega območja; zahtevati 
od osebe, ki ogroža varnost ljudi, premoženje ali 
red na varovanem območju, da z ogrožanjem ta-
koj preneha ali da zapusti varovano območje; 
zadržati osebo do prihoda policije; uporabiti 
sredstva za vklepanje; uporabiti fizično silo; 
uporabljati video nadzorne sisteme in voditi evi-
denco obiskovalcev na varovanem območju. 
ZZasV posebej določa, kdaj sme varnostnik nosi-
ti in uporabiti strelno orožje - glej: IV. poglavje 
ZZasV, členi 43 do 51. 
2 Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika 
(Ur. 1. RS, št. 75/04) natančneje določa vsebino, 
pomen izrazov in temeljna načela, ki jih mora 
varnostnik spoštovati, ko izvaja prisilne ukrepe. 
3 Opravljanje dela varnostnika v razmerah, ki bi 
lahko ogrozile objekt varovanja, predstavlja ne-
varno dejavnost, iz katere izhaja povečana ne-
varnost nastanka škode za življenje in zdravje 
ljudi v smislu 173. oziroma 174. člena ZOR - VS 
RS, II Ips 142/01. 
4 Glej ZZasV, inšpekcijski nadzor, členi 60 do 
63. Več o odškodninski odgovornosti države, v: 
Juhart M. et al: Odgovornost države, lokalnih 
skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil za 
ravnanje svojih organov in uslužbencev, Inštitut 
za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v 
Ljubljani, 2004. 

5 Za razliko prejšnjega zakona o zasebnem varo-
vanju (ZZVO), v katerem je bila sorazmernost 
oziroma najmanjša potrebna sila določena kot 
prisilni ukrep, jo ZZasV v 44. členu ureja kot te-
meljno načelo. V prvem in drugem odstavku je 
sorazmernost povezana s cilji zakona, izbiro in 
neposredno uporabo ukrepov ter prepovedjo 
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega rav-
nanja. Tretji odstavek pa določa prepoved, da 
omejitev gibanja osebi, ki jo po zakonu lahko iz-
vrši varnostnik, ne sme trajati več kot dve uri. 
6 Poklicni varnostnik mora ravnati profesional-
no, kar pomeni, da mora biti pripravljen tudi na 
napadalna dejanja in usposobljen nanje reagira-
ti tako, da napadalca po nepotrebnem ne poško-
duje - VS RS, II Ips 166/00. 



žrtvi napada, kar utemeljuje sklep, da 
so mu bile zaupane v varstvo. Glede na 
delo, ki ga je bil dolžan opravljati kot 
varnostnik, je razpolagal z univerzal-
nim ključem za odklepanje prostorov, 
kar mu je omogočalo, da je v obeh pri-
merih odklenil sobi oškodovank. Na 
podlagi tako ugotovljenih dejstev je 
sodišče presodilo, da sta oškodovanki 
bili obsojencu zaupani v varstvo in da 
je z očitanima dejanjema zlorabil polo-
žaj. Obsojencev poseben odnos do oš-
kodovank je bil vzpostavljen z njego-
vimi delovnimi dolžnostmi, povezani-
mi s skrbjo za varnost.7 

Možna stičišča odvetniške in 
zasebno-varnostne prakse 

Če odmislimo kazenske tožbe in 
odškodninske zahtevke za posledi-
ce, nastale pri opravljanju nalog za-
sebnega varovanja, se odvetniki po-
gosto srečujejo z ukrepi varnostni-
kov v prostorih sodišč. Zakon o so-
diščih določa, da pogoje za organi-
ziranje in delovanje varnostne služ-
be za zagotovitev varnosti sodni-
kov, drugih sodnih oseb, strank in 
udeležencev v postopkih ter za za-
gotovitev nemotenega poslovanja 
sodišča, vzdrževanje reda na sodiš-
ču, varovanje sodnih zgradb, funk-
cionalnih zemljišč, parkirišč in dru-
gih objektov in opreme ter za varo-
vanje premoženja, določa sodni red 
v skladu z zakonom, ki ureja zaseb-
no varovanje.8 

Odvetnik je na sodišču lahko de-
ležen ukrepov varnostnika, npr. 
ugotavljanja istovetnosti in namena 
vstopa, površinskega pregleda obla-
čil in osebne prtljage tudi s tehnični-
mi napravami, z detektorji kovin ali 
rendgensko napravo za pregled pr-
tljage denimo. Po drugi strani je od-
vetnik upravičen pričakovati od var-
nostne službe, da mu v okviru do-
ločb zakona o sodiščih, sodnega 
reda, zakona o zasebnem varovanju 
in pravilnika o ukrepih zasebnega 
varnostnika zagotavlja ustrezno var-
nost v prostorih sodišča. 

Zoper morebitne nesporazume, 
ki so najpogostejši takrat, ko var-
nostniki izvajajo prisilne ukrepe, je 
koristno poznati njihove pristojnosti 
in ukrepe, ki smo jih v tem kratkem 
sestavku poskušali predstaviti pred-
vsem v luči nastajajoče sodne prak-
se s področja zasebne varnostne de-
javnosti. 

7 Prim. V.S RS, II Ips 298101. 

Hrvaški odvetniki in 
zvišana tarifa 

Glasilo Hrvaške odvetniške zbornice (HOK) "Odvjetnik", št. 9-
10/2004: 

V uvodniku (z nadnaslovom "Beseda predsednika") je predsednik 
Hrvaške odvetniške zbornice Ranko Pelicarič v naslov zapisal naslednje 
vprašanje : 

Zakaj imamo mi (odvetniki in HOK) prav, ko branimo našo "novo" 
Tarifo in našo (zbornično) "staro" pravico do sprejemanja Tarife? 

Njegov odgovor objavljamo v celoti. 

Čeprav sem prepričan, da zagotovo 
noben odvetnik v tem članku ne bo na-
šel ničesar, česar do sedaj ni vedel, pa 
vendar - tako zaradi dejstva, da morda 
(vsaj teoretično) obstaja kdo od naših 
kolegov, ki ne bi mogel v celoti konsis-
tentno laikom pojasnjevati pomena 
sprememb v naši Tarifi, kot tudi zaradi 
dejstva, da naš časopis berejo tudi ljud-
je (po večini, čeprav ne izključno prav-
niki), ki niso imeli priložnosti uporab-
ljati niti stare niti nove Tarife, pa zato 
ne morejo pravilno ugotoviti razlik med 
prejšnjo in sedanjo tarifo - si drznem 
trditi, da je ta članek potreben. 

Kot sem navedel že v naslovu, se 
odvetniki trenutno soočamo z dvema 
problemoma: 

Na kakšen način ljudem, ki ne zna-
jo obrazložiti naše trditve, da je spre-
memba (sedaj veljavne) Tarife zares 
potrebna, in drugič - zakaj je samostoj-
nost in neodvisnost HOK pri sprejemu 
odvetniške tarife na Hrvaškem nujna. 

Sprememba: sedaj veljavna odvet-
niška tarifa je opravičeno zvišana v 
delu, kjer je resnično povišana, vendar 
istočasno tudi znižana v delu, v katerem 
takšno znižanje predstavlja stimulacijo 
odvetnikom (zastopnikom strank) kot 
prispevek k pospešitvi postopka. 

V kazenskih postopkih so tarife za 
naše zagovore zvišane najprej zaradi 
tega, ker je bila dosedanja tarifa pri 
obrambah nedvomno neprimerno nizka 
in je resnično prišlo do velikega širje-
nja t. i. "sive cone plačevanja". Mnogi 
odvetniki niso mogli klientom, ki so to 
želeli, nuditi svojih storitev obrambe v 
kazenskih postopkih po tako nizkih tari-
fah, kakršne so veljale doslej, zato se je 
v nekaterih primerih dogajalo, da od-
vetniki niso želeli prevzeti zagovora v 
kazenskih zadevah, ali pa so zaračuna-
li svoje storitve nad tarifo. Ne eno, ne 

drugo ni bilo dobro. Situacija je bila 
razumljiva, vendar ne tudi sprejemlji-
va, pa najsi je šlo za zaračunavanje 
mimo odredb odvetniške tarife tako s 
stališča državljana kot s socialnega vi-
dika in tudi s stališča odvetnika. Stran-
ke in odvetniki so bili v precepu med 
plačevanjem po tedaj veljavni tarifi in 
plačevanjem mimo (nad) tarifo, ki je 
vse pripeljala v neželeni položaj. Od-
vetnik je odklanjal storitev, ker po ta-
krat veljavni tarifi ni mogel vložiti nuj-
ne količine angažmaja (dela, znanja in 
odgovornosti), medtem ko je bila stran-
ka v situaciji "obiskovanja pragov od-
vetniških pisarn", ne da bi našla odvet-
nika, ki bi jo zagovarjal v kazenskem 
postopku. Skratka, glede na ugovore, 
kako se je naša tarifa v kazenskih zade-
vah "večkratno podražila", je treba 
reči, da je "na papirju" temu sicer res 
tako, vendar današnji absolutni zneski 
niso previsoki v razmerju do cene dela 
v drugih intelektualnih visoko strokov-
nih in specializiranih dejavnostih "pri-
vatnega sektorja". Na žalost se je cena 
našega dela (pod bremenom veljavnos-
ti prejšnje tarife) primerjala i ceno 
dela v posameznih obrtnih dejavnostih, 
ne pa s cenami v drugih intelektualnih 
in visoko strokovnih dejavnostih privat-
nega sektorja, s katerimi bi se lahko 
primerjala (z zdravniki, projektanti, zo-
bozdravniki in drugimi). Tisto, česar 
nihče izmed nas ne sme pozabiti pripo-
mniti v razpravah o utemeljenosti zvi-
šanja naše tarife v kazenskih zadevah, 
je dejstvo, da je v zadevah, v katerih 
smo pred sodiščem ekskluzivni zago-
vorniki klientov (v zadevah, ko branimo 
po uradni dolžnosti), državi še nadalje 
ostala pravica do določanja cene naše-
ga dela. Trenutno je "naša" tarifa v ta-
kšnih zadevah znižana na 50 odstotkov 
odvetniške tarife. 



V pravdnih zadevah (ki predstav-
ljajo večino odvetniške dejavnosti pri 
zastopanju klientov) je tarifna št. 7 do-
živela spremembe od znižanja za pribli-
žno 30 odstotkov do zvišanja za največ 
za 122 odstotkov (torej za 1,2-krat, ne 
pa za 5-, 10- ali 500- krat, kakor smo v 
zadnjem času imeli priložnost slišati in 
brati). Ob dejstvu, da je v razdobju 
zadnjih 12 let (od prejšnje spremembe 
tarife) povprečni dohodek na zaposle-
nega na Hrvaškem narasel za 800 od-
stotkov (torej 8-krat), niti takšno najvi-
šje zvišanje (122 odst.) ne more biti ob-
ravnavano kot zvišanje, temveč kot 
zmanjšanje razlike med zvišanimi pov-
prečnimi dohodki na Hrvaškem in ceno 
odvetniškega dela. Kar pa gre še pose-
bej razložiti vsakemu kritiku naših 
sprememb tarife, je to, da smo s tar. št. 
8 omejili možnost polnega tarifiranja 
(po vrednosti spora) naših vlog. Odslej 
lahko odvetnik obračuna po polni tari-
fi največ 3 sodne vloge v postopku na 
prvi stopnji, vse ostale in nadaljnje vlo-
ge pa bo lahko obračunal z največ 500 
Hkun glede na posamezno vlogo. 
Čeprav smo odgovorno trdili in še trdi-
mo, da odvetniki že davno, davno nima-
mo motiva za zavlačevanje postopka, 
ker se (zaradi nizke ravni plačilne moči 
tako državljanov kot gospodarskih sub-
jektov) uveljavlja praksa plačila po 
končanem sporu, naj gre za obliko 
"pactum de quota litis", najsi gre za 
obliko obračuna in plačila priznanih 
sodnih stroškov po koncu pravde, često 
tudi izvršilnega postopka v posamezni 
zadevi, smo prav zaradi določbe tar. št. 
8 izključili tudi vsako misel na možnost, 
da bi odvetnik imel motiv zavlačevati 
postopek zaradi obračuna višjih stroš-
kov zastopanja. 

Kateri odvetnik pa bi za tri "tarife" 
raje napisal deset sodnih vlog namesto 
zgolj treh! 

In končno - nekaj v zvezi s ceno ure 
odvetniškega dela, za katero smo imeli 
priložnost prebrati fantastične trditve o 
ogromnih zvišanjih in razlikah med 
ceno delovne ure zahodnoevropskih in 
hrvaških odvetnikov "v korist" cene 
odvetniškega dela na Hrvaškem. 

Predvsem je treba reči, da je po 
prej veljavni tarifi cena odvetniške ure 
bila 100 Hkun, po današnji tarifi pa 
znaša najnižja cena ure odvetniškega 
dela 250 Hkun. Toliko o zvišanju cene 
delovne ure odvetnika za 12,5-krat, kar 
je bila - in je še vedno - udarna trditev 
kritikov naše nove tarife. Vendarle je v 
zvezi s ceno odvetniške ure najpo-
membnejše dejstvo, da se ta odvetniška 
ura niti prej ni mogla, niti se sedaj ne 

more računati v pravdnih zadevah. To 
je odvetniška ura, ki se računa pri nu-
denju pisnih pravnih mnenj in seveda -
vedno v dogovoru s klientom. Če npr. 
nekaj tuja firma želi od odvetnika prav-
no mnenje v neki gospodarskopravni 
zadevi (naj gre za pravdo ali izvensod-
no zadevo), takrat pride do uporabe 
določbe o ceni odvetniške ure in to 
samo tedaj, če se med stranko in odvet-
nikom o tej ceni doseže dogovor. 

Glede same vsebine naše tarife bi 
lahko še veliko pisal, vendar menim, da 
napisane vrstice zajemajo veliko večino 
tarifnih določb. 

Zdaj pa še nekaj o pomenu zakon-
ske in ustavne pravice HOK o samo-
stojnosti in neodvisnosti pri sprejema-
nju odvetniške tarife. 

Neodvisnost hrvaškega odvetništva 
od družbenopolitičnih, finančnih in 
vseh drugih centrov moči je sine qua 
non neodvisnosti vsakega posameznega 
odvetnika v Hrvaški. Neodvisnost vsa-
kega odvetnika je kategorija, kije v de-
mokratičnih družbah potrebna stran-
kam v postopku in je jamstvo brezre-
zervnega varovanja in zastopanja inte-
resov strank v postopku s strani odvet-
nika. Ta neodvisnost je v hrvaški za-
konski ureditvi zajamčena s pravico 
HOK, kot strokovno asociacijo odvet-
nikov, da samostojno odloča o pravici 
posameznika, da opravlja odvetniško 
dejavnost (sklep, odločba o vpisu v 
imenik odvetnikov), da je samostojna 
pri izvajanju disciplinskih postopkov 
(vse do odločitve o prepovedi opravlja-
nja odvetniške dejavnosti tistim odvet-
nikom, ki storijo najtežje disciplinske 
kršitve) in da je - končno - samostojna 
tudi pri odločitvah o odvetniški tarifi. 

Vse te tri zakonske prerogative 
HOK (torej tudi pravica do samostoj-
nega odločanja o odvetniški tarifi) so 
enako pomembne za samostojnost hr-
vaškega odvetništva, ki jo je slednje 

pridobilo že z veljavnim zakonom o od-
vetništvu, ki je začel veljati februarja 
1994. leta. 

Vsaka intervencija politične ali iz-
vršilne oblasti v katerokoli od navede-
nih treh prerogativ samostojnosti in ne-
odvisnosti odvetnikov na Hrvaškem bi 
predstavljala poseg v to samostojnost 
in neodvisnost odvetništva. 

V nekaterih državah odvetništvo ni 
samostojno pri določanju odvetniških 
tarif. To so države, kjer imajo odvetni-
ki monopol glede pristopa na sodišča 
in kjer je strankam, ki so v postopku 
uspele (uresničiti ali dokazati svojo 
pravico), zajamčeno nadomestilo stroš-
kov odvetniškega zastopanja v breme 
nasprotne stranke. 

V državah, v katerih nista kumula-
tivno izpolnjeni navedeni predpostavki 
(ekskluziviteta odvetnika in zastopanje 
ter pravica "uspešne" stranke na na-
domestilo stroškov od "neuspešne" 
stranke), pa oblast ne vpliva na spre-
jem odvetniške tarife. 

Na Hrvaškem je ta princip dosledno 
uporabljen, zato v zadevah, v katerih je 
odvetnik nujen, država določa ceno od-
vetniškega dela. To so zaenkrat samo 
kazenske zadeve, v katerih je obramba 
s strani odvetnika obvezna in je odvet-
nik postavljen po uradni dolžnosti. V 
vseh drugih zadevah pa privatni stran-
ki ni treba imeti odvetnika kot zastopni-
ka (ali zagovornika), lahko se zastopa 
(ali brani) sama, v velikem številu pri-
merov (delovni spori) pa stranko lahko 
zastopa sindikat, medtem ko pravno 
osebo lahko zastopa njena odgovorna 
oseba ali pri njej zaposleni diplomirani 
pravnik. Storimo torej - vsi skupaj in 
vsak izmed nas posamič - vse, kar je v 
naši moči, da dobronamernim kritikom 
prikažemo naše argumente, zlonamer-
ne pa tudi odkrijemo javnosti. 

Prevod: B. K., 
stalni sodni tolmač za hrvaščino 



Odvetniške družbe 
mag. Janez Tekavc 

Upravni odbor OZS je pripravil predlog sprememb in 
dopolnitev zakona o odvetništvu (objavljene v reviji Od-
vetnik št. 3 - november 2004), med katerimi je tudi mož-
nost izvajanja odvetništva v obliki družbe z omejeno od-
govornostjo. 

Možnost organiziranosti v obliki družbe z omejeno 
odgovornostjo predstavlja nedvomno velik preskok v do-
sedanjem gledanju na odvetništvo. Preskok je nujen, saj 
zaradi ekonomskih sprememb in tudi vse večje raznoli-
kosti dela odvetnikov, ki že kar nekaj časa ne zajema le 
zastopanja pred sodišči in drugim organi, ni več mogoče 
optimalno izvajati v dosedanjih pravnih okvirih. 

Odvetniška družba - d.o.o. 

Dosedanja omejenost statusnopravnih oblik nedvomno v 
veliki meri posega tudi v ustavne pravice do svobodne pod-
jetniške pobude. Ob tem velja poudariti, da nasproti veliko-
krat poudarjeni potrebi po povečani odgovornosti odvetnika 
za njegovo delo žal drži skoraj nikoli upoštevano dejstvo, da 
je predpisani statusnopravni -okvir, ki odvetniku nalaga 
osebno odgovornost, glede na poslovno realnost zelo tvegan. 
Ker odvetniki tako pri individualnem opravljanju odvetniš-
tva kot tudi v primeru organiziranosti v obliki družbe z ne-
omejeno odgovornostjo odgovarjajo za vse obveznosti tudi s 
svojim osebnim premoženjem, je treba poudariti: odgovor-
nost je bistveno večja, kot pa bi bilo potrebno zgolj zaradi 
zavarovanja interesov strank. Zaradi omejenosti statusno-
pravnih oblik že sama "dovoljena" oblika povečuje tvega-
nja, na samega odvetnika pa prelaga tudi precejšnja tveganja 
glede plačilne discipline oziroma solventnosti strank in po-
dobno. Nadalje statusnopravna oblika narekuje tudi davčni 
položaj odvetnika, ki je pri individualnem opravljanju enak 
kot pri podjetniku, kar seveda prinaša bistveno razliko pred-
vsem na področju obdavčenja: za podjetnika se uporablja 
progresivna lestvica, ki velja za fizične osebe, tako da davek 
na dobiček neredko dosega 50 odstotkov, pri družbah pa ve-
lja enotna 25-odstotna davčna stopnja. Vsekakor gre za dav-
čni prihranek, ki ni zanemarljiv. Če mu dodamo še osebno 
odgovornost - na primer - za plačilo DDV na podlagi iz-
stavljenih, vendar še ne plačanih računov, potem se pokaže, 
da je statusna oblika družbe z omejeno odgovornostjo po-
trebna predvsem zaradi zavarovanja pred finančnimi tvega-
nji in možnosti izbire davčnega okvirja. 

Za mnoge odvetnike bo tako možnost uporabe statusno-
pravne oblike družbe z omejeno odgovornostjo dobrodošla 
rešitev, saj bo omogočala razmejitev poslovnega premože-
nja od osebnega premoženja ter izbiro drugačnega davčnega 
okvirja. Vendar pa objavljeni predlog UO OZS odpira kar 
nekaj vprašanj, na katera žal ni eksplicitnih odgovorov. 

Enoosebna d.o.o. 

Eno prvih vprašanj je nedvomno, ali je dopustno ustano-
viti enoosebno družbo z omejeno odgovornostjo. V 35. čle-
nu ZOdv naj bi črtali dosedanji drugi odstavek in dodali no-
vega, tako da bi se ta člen poslej glasil: 

35. člen 
Odvetniška družba se lahko ustanovi kot civilna odvet-

niška družba ali kot odvetniška družba, ki je pravna oseba. 
Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustano 

vi kot družba s neomejeno osebno odgovornostjo družbeni 
kov za obveznosti družbe (v nadaljnjem besedilu: odvetniška 
družba). 

Odvetniška družba, ki je pravna oseba, se lahko ustano-
vi kot družba z neomejeno osebno odgovornostjo družbeni-
kov za obveznosti družbe oziroma kot družba z omejeno od-
govornostio. 

Sama dikcija novega odstavka 35. člena ZOdv določa le 
dopustne statusnopravne oblike, ne določa pa nobenih po-
sebnosti glede števila družbenikov. Tako lahko na prvi po-
gled sklepamo, da se odvetniška družba lahko ustanovi tudi 
kot enoosebna družba, saj je potrebno po načelu specialnos-
ti predpisov šteti, da se glede vseh vprašanj, ki niso urejena 
v tem zakonu, uporabljajo določbe generalnega predpisa, se 
pravi zakona o gospodarskih družbah (ZGD). 

Na dilemo glede dopustnosti enoosebne družbe opozar-
jamo zaradi tega, ker lahko iz predlaganih sprememb 38. 
člena ZOdv razberemo, kako naj bi se po novem ta člen gla-
sil: 

38. člen 
Firma odvetniške družbe vsebuje obvezno dodatno osna 

ebo, da gre s a odvetniško pisarno s kraticama "o. p.". 
Firma odvetniške družbe mora obvezno vsebovati pri-

imek vsaj enega družbenika, z navedbo, da ie družbenikov 
več, ter označbo statusne oblike in dodatno označbo, da gre 
za odvetniško pisarno s kraticama "o.p." Kratica o.p. ni ob-
vezna. če vsebuje firma družbe besedi "odvetniška pisarna." 

Ime prejšnjega družbenika lahko ostane z njegovo privo-
litvijo ali privolitvijo njegovih dedičev v imenu družbe iz 
prejšnjega odstavka še največ pet let z dodatno oznako pri 
imenu: "prejšnji". 

Dikcija, da mora firma družbe vsebovati priimek vsaj 
enega družbenika z navedbo, daje družbenikov več, kaže te-
žnjo, da naj bi bila družba večosebna. Postavlja se vprašanje: 
ali predlog sprememb ZOdv res omejuje možnost ustanovi-
tve enoosebne družbe, ali pa gre le za redakcijsko napako, 
tako da bi morala sprememba vsebovati malce drugačno 
opredelitev firme, na primer: 

"Firma odvetniške družbe mora obvezno vsebovati pri-
imek družbenika, če pa je družbenikov več, mora firma vse-
bovati priimke vseh družbenikov, ali pa priimek vsaj enega 
družbenika z navedbo, da je družbenikov več. Firma odvet-
niške družbe mora poleg označbe statusne oblike vsebovati 
dodatno označbo, da gre za odvetniško pisarno s kraticama 
"o.p." Kratica o.p. ni obvezna, če vsebuje firma družbe be-
sedi "odvetniška pisarna."" 

S stališča preskoka v dopustnost kapitalskih statusnoprav-
nih oblik bi bilo namreč precej nenavadno, da bi določbe o 
firmi pravzaprav omejevale dopustne statusnopravne oblike. 
Določbe o firmi vsekakor ne smejo imeti takšnega dometa, 
saj po načelu lex specialis, ki smo ga že omenjali, same pred-
lagane spremembe izrecno ne prepovedujejo enoosebnih 
družb, tako da je v tem delu potrebno uporabiti določbe ZGD, 
se pravi tudi določbe od 457. do 459. člena tega zakona. 

Za omejitev, da je lahko odvetniška družba ustanovljena 
v obliki družbe z omejeno odgovornostjo le, če je ustanovi-
teljev več, ni najti nobenega tehtnejšega razloga. Ker je dru-
žba z omejeno odgovornostjo kapitalska družba, družbeniki 
praviloma ne odgovarjajo za obveznosti družbe, kar pomeni, 
da je pravna varnost stranke enaka tako v primeru, če je dru-
žbenikov več, kot tudi v primeru, če je družbenik en sam. 



Neurejena vprašanja odvetniške družbe 
S stališča pravne varnosti pa je precej bolj problematič-

no dejstvo, da predlagane spremembe ne vsebujejo tudi do-
ločb glede ravnanja v primeru stečaja ali likvidacije. Eno 
prvih vprašanj je nedvomno, kako je s prevzemom spisov, in 
prav tako, ali odvetnik - družbenik avtomatično nadaljuje z 
individualnim opravljanjem dejavnosti, ali pa je za to potre-
ben kakšen poseben postopek. 

Nadalje ni urejeno vprašanje statusnopravnih preobli-
kovanj družb, niti ni urejeno vprašanje združitev in drugih 
povezovanj. V 39. členu ZOdv je namreč le zelo skopa dolo-
čba, da je prijavi za vpis odvetniške družbe v sodni register 
treba priložiti soglasje Odvetniške zbornice Slovenije. Po 
predlagani spremembi tega člena, pa bi morala odvetniška 
družba obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije tudi o vpisu v 
sodni register in sicer v 8 dneh od vpisa. Če k temu pridamo 
še 40a. člen, ki naj bi določal: "Sodišče, ki vodi sodni register, 
mora o vpisu v sodni register, o začetku postopka likvidacije 
ali stečaja nad odvetniško družbo ter o izbrisu odvetniške dru-
žbe iz sodnega registra nemudoma obvestiti odvetniško zbor-
nico," lahko ugotovimo, da ZOdv ne predvideva nobenih po-
sebnih določb glede stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave 
odvetniške družbe, n tudi ne določa posebnosti glede preobli-
kovanj in združitev. Celo več: ZOdv nima niti določb glede 
ugotavljanja pogojev za vpis sprememb v sodni register. 

Pričakovali bi, da bo zakon določil, da je potrebno sogla-
sje ne le za ustanovitev družbe, temveč tudi za druge sta-
tusnopravne spremembe in vpise v sodni register. Ob grama-
tikalni razlagi določbe 23. člena ZOdv, po katerem lahko od-
vetnik prosto izbira in menja sedež svoje pisarne, vendar pa 
mora o vsaki selitvi predhodno obvestiti Odvetniško zborni-
co Slovenije, lahko ugotovimo, da takšna dolžnost pravza-
prav ne veže družbe - čeprav bi ob uporabi namenske razla-
ge lahko utemeljeno pričakovali zakonsko določbo, da mora 
družba predlogu za vpis spremembe sedeža v sodni register 
priložiti tudi soglasje OZS. V nasprotnem primeru so na-
mreč odvetniki, ki individualno opravljajo delo odvetnika, v 
neenakopravnem položaju z družbami. 

Seveda bi določeno vlogo OZS pričakovali tudi pri spre-
membi ustanoviteljev družbe, direktorja in podobno. Kapi-
talska družba namreč s samim izstopom ali prenehanjem 
enega družbenika ne preneha, kar pomeni, da je potrebno 
določiti ravnanje v primeru izstopa ali prenehanja družbeni-
ka ter morebitnega vstopa novega družbenika. Zdi se namreč 
kaj neverjetno, da bi bil lahko sodni register tisti, ki bo pre-
verjal, ali je na primer družbenik, ki vstopa, res odvetnik, ali 
je novoimenovani direktor res odvetnik in podobno. 

Prodaja odvetniške družbe 
Poslovne deleže kapitalske družbe je praviloma mogoče 

podedovati. Kaj se torej zgodi v primeru smrti odvetnika 
- družbenika? Ali v primeru odvetnikove smrti njegov ka-
pitalski delež podedujejo njegovi dediči ali ne? 

Odgovor bi moral biti praviloma negativen, saj 37. člen 
ZOdv pravi, da so lahko družbeniki odvetniške družbe le od-
vetniki, vendar pa ZOdv pri tem ne določi, kako je s prevze-
mom poslovnega deleža. Ob predpostavki, da se ta lahko 
proda, ugotovimo, da je glede na omejitev iz 37. člena ZOdv 
lahko kupec le odvetnik. Toda ta odgovor še ne reši proble-
ma glede prenosov poslovnega deleža. 

Kako je namreč z izvrševanjem korporacijskih pravic 
- na primer - v času od smrti družbenika, do prodaje poslov-
nega deleža? Po zakonu o dedovanju dediščina, se pravi tudi 
poslovni deleži, preide na dediče z zapustnikovo smrtjo. Ob 
predpostavki, da dediči vendarle niso tako nepietetni, da bi 
že na grobu prodajali poslovni delež, seveda dediči pridobi-

jo določene statusnopravne pravice. Ključen problem torej 
nastane glede vprašanja, ali jih smejo izvrševati. 

Na enako vprašanje naletimo tudi v primeru upokojitve 
odvetnika. Ali mora odvetnik ob svoji upokojitvi prenesti 
poslovni delež na drugega odvetnika, ali pa je na primer tudi 
upokojeni odvetnik oseba, ki sme biti družbenik odvetniške 
družbe? 

Odprt ostaja tudi položaj odvetnika - družbenika v pri-
meru izvolitve na državno funkcijo. Po določbi 22. člena 
odvetniku, ki je izvoljen ali imenovan v državno funkcijo, ki 
zahteva poklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije 
opravljanje odvetniškega poklica miruje. Ali mu mirujejo 
tudi pravice, ki jih ima kot družbenik odvetniške družbe, in 
če mu, kdo jih lahko izvršuje v tem obdobju? Določba 22. 
člena ne daje odgovora na to vprašanje, saj določa le, da se 
mora odvetnik dogovoriti z drugim odvetnikom za splošno 
substitucijo ali za začasen prevzem pisarne. 

Vloga Odvetniške zbornice Slovenije 
Glede na to, da se vprašanja kar sama porajajo, bi seve-

da bilo pričakovati, da bodo predlagane spremembe ZOdv 
nanje odgovorile. Nenazadnje bi se spremembe lahko vsaj 
glede imenovanja direktorja zgledovale na primer po zako-
nodaji, ki ureja zavarovalništvo ali pa banke. Pričakovati bi 
namreč bilo, da je za vpis spremembe direktorja ali pa druž-
benika v sodni register potreben vsaj ugotovitveni sklep 
OZS, da oseba izpolnjuje pogoje za družbenika oziroma di-
rektorja odvetniške družbe. 

Zdi se, da ZOdv, niti upoštevaje predlagane spremembe, 
ne odgovarja v zadostni meri na vprašanja, ki jih postavlja 
možnost opravljanja odvetništva v obliki gospodarske druž-
be. Četudi 40. člen ZOdv daje določeno aktivno vlogo Od-
vetniški zbornici je ta nedvomno premajhna. 40. člen ZOdv 
namreč poenostavlja postopke, saj določa le, da lahko na 
predlog kateregakoli izmed družbenikov ali OZS sodišče li-
kvidira odvetniško družbo, če ta ne izpolnjuje pogojev, ki so 
določeni za organizacijo in poslovanje odvetniške družbe. 
Pri tem je posebej pomenljiv tretji odstavek 40. člena, ki do-
loča: "Sodišče pred odločitvijo o prenehanju določi odvet-
niški družbi največ šestmesečni rok, v katerem mora svojo 
organizacijo in poslovanje uskladiti z določbami zakona." 
Ali to pomeni, da je lahko največ šest mesecev družbenik 
odvetniške družbe ali pa direktor tudi ne-odvetnik? 

Precej poenostavljeno je tudi stališče, da likvidacija rešu-
je problem kršitve ZOdv. Likvidacija namreč ni trenutno de-
janje, temveč precej dolgotrajen postopek, v katerem se po-
stavi vsaj vprašanje, kdo lahko imenuje likvidacijskega upra-
vitelja in kdo je lahko imenovan za likvidacijskega upravite-
lja, če pri tem odmislimo vprašanje prevzema spisov. 

Možnost delovanja v statusno pravnem okvirju družbe 
o omejeno odgovornostjo bo zaradi razmejitve poslovne-
ga premoženja od osebnega premoženja ter drugačnega 
davčnega okvirja nedvomno precej aktualna rešitev za 
delo večjega števila odvetnikov, kot pa je bila do sedaj 
edina dopustna družba z neomejeno odgovornostjo. Ker se 
bo zanimanje za organiziranje v obliki gospodarske druž-
be nedvomno intenziviralo bi veljalo ob spremembah 
ZOdv rešiti tudi vprašanja glede prenosa poslovnih dele-
žev, vloge zbornice pri vpisu sprememb že vpisanih od-
vetniških družb in podobno. 

Vsekakor pa bi bilo potrebno tudi natančno opredeli-
ti, katere dejavnosti sodijo v pojem "opravljanje odvetniš-
kega poklica", kot to določa 37. člen ZOdv. Je to na pri-
mer tudi davčno svetovanje, se pravi šifra 74.120, ali 
morda le pravno svetovanje pod šifro 74.110 ali pa mor-
da tudi kaj drugega? 



Italija 

Koliko je vredno 
človekovo življenje (II.) 

dr. Karlo Primožič 

V nadaljevanju našega predstavljanja italijanske ureditve preidimo k 
novejšim oblikam škod, ki so se že uveljavile v sodni praksi. 

Zvišanje premij za 
avtomobilsko zavarovanje 

Predtem naj navedem, da se je za-
konodajalec, predvsem na pritisk zava-
rovalnic, ki so opravičevale občutno 
tudi 50-odstotno povišanje zavaroval-
nih premij, ker naj bi bile odškodnine 
za škode na osebi vedno višje, z zako-
nom št. 57 z dne 5. 3. 2001 določil kri-
terije za likvidacijo škod, če je škoda 
nastala iz naslova avtomobilske odgo-
vornosti in če invalidnost ne presega 
devet točk. 

V takem primeru znaša vrednost 
točke (za starost od enega do devetih 
let) 663,50 evra. Vrednost točke raste z 
geometričnim zaporedjem in doseže 
maksimalni znesek pri devetih točkah 
13.734,00 evrov za (nepremoženjsko) 
škodo na zdravju. Tako se na primer 28 
let stari osebi z invalidnostjo 7 % prizna 

odškodnina 8.030,00 evrov, medtem ko 
16 let stari osebi 8.559,00 evrov. 

Sodniku je vsekakor prepuščena 
možnost, da po svoji presoji, ob upoš-
tevanju konkretnega primera prizna vi-
šjo odškodnino. 

Tabelo je mogoče dobiti na spletni 
strani www.altalex.com/index. php?id-
not=397. 

Z odlokom Ministra za zdravstvo z 
dne 3. 7. 2003 (Ur. 1. RS, z dne 9. 2. 03, 
št. 211) so bile manjše invalidnosti ti-
pizirane. Tako npr.: za poškodbo vratne 
hrbtenice z bolečinami in omejeno gib-
ljivostjo se priznava 2 % invalidnost; 
za izgubo drugega kočnika 2 %; pretres 
možganov od 2 do 4 %. Priznava se 
tudi za t. i. začasno popolno nesposob-
nost 38,61 evra dnevno, ki se sorazmer-
no niža za dneve bolovanja, ko je zača-
sna nesposobnost samo delna. 

Usmrtitev 
Usmrtitev je najhujši poseg v teles-

no integriteto (po Cigoju). V primeru 
smrti imajo pravico do "moralne 
škode" (poleg premoženjske, kolikor 
jo lahko dokažejo) bližnji sorodniki 
in sicer otroci, zakonec, starši ter 
tudi bratje. Višina škode se določa po 
predvidenih kriterijih z možnostjo od-
stopanja v pozitivnem ali negativnem 
smislu. Pravica do odškodnine je oseb-
na ("iure proprio")-, pri določitvi višine 
se upošteva tudi sorodstveno razmerje 
in afektivno vez s pokojnim. 

Moralna škoda, do katere imajo 
pravico bližnji umrlega, je izračunana 
na osnovi moralne škode, ki bi pritika-
la žrtvi sami (glej članek v "Odvetni-
ku" št.3), če bi preživela z absolutno 
100-odstotno invalidnostjo, in se po-
tem niža, bolj kot se v sorodstvenem 
razmerju oddaljujemo od umrlega. 

Na podlagi takega kriterija se 
priznava odškodnina v sledeči višini: 
- oba starša: vsakemu znesek, ki od-

govarja od 1/4 do 1/3 višine moral-
ne škode, ki bi "pripadala" umrle-
mu otroku; 
• samo eden od staršev: od V4 do 

V2; 
• zakonci in otroci: 2/3 vsakemu; 
• bratje in sestre: vsakemu od 

1/10 do 1/20. 
Naj pri tem pojasnim, da dediči ni-

majo iz naslova dedovanja ("iure suc-
cessioris") pravice do odškodnine, če je 

Italija 

Reforma sodnega reda 
dr. Karlo Primožič 

Poslanska zbornica italijanskega 
parlamenta je 1. decembra 2004 
odobrila zakon (ki ga je že prej spre-
jel senat), s katerim je določila krite-
rije in načela za reformo sodnega 
reda, ki ga je do sedaj urejal Kralje-
vi odlok, št. 12 z dne 30.1.1941. Vla-
da ima nalogo, da v roku enega leta 
z izvedbenim zakonom izvede refor-
mo. 

Do te reforme je prišlo po treh letih 
vnetih razprav in nasprotovanj med 
vladno koalicijo in levosredinsko opo-
zicijo ter samimi sodniki ali točneje 
magistrati (mišljeni so tudi tožilci, ki 
skupaj s sodniki tvorijo magistraturo). 
Slednji zatrjujejo, da je reforma sad 
maščevalnega posega desnosredinske 
koalicije in da je naravnana proti neod-

visnosti in avtonomiji sodnikov. Ne 
smemo namreč pozabiti, da je bil v 
zadnjih letih predsednik vlade Silvio 
Berlusconi deležen številnih kazenskih 
postopkov (in prav tako njegovi bližji 
sodelavci), ki so bili in so še predmet 
vsakdanje sodne kronike v medijih. 
Desnosredinski politični krogi vladne 
koalicije očitajo sodnikom in tožilcem, 
da so protivladno naravnani in z zlora-
bo svojih funkcij podpirajo politične 
načrte levice. 

V takem kontekstu je torej prišlo do 
reforme, ki jo je zasnoval pravosodni 
minister Roberto Castelli. 

Poleg nezadovoljstva sodnikov, ki 
so v znak protesta sklicali že tri stavke 
v zadnjih dveh letih (zadnja je bila 24. 
novembra 2004), je svoje nezadovolj-

stvo izrazilo tudi odvetništvo, ki pa 
vladi očita samo to, da bi reforma mo-
rala še bolj korenito poseči na področ-
je ločitve funkcij med sodniki in tožil-
ci. 

Poglavitne spremembe, ki jih 
uvaja reforma 

Dostop v sodni red: en sam javni 
natečaj za sodnike in tožilce, toda kan-
didat mora že pri vpisu na natečaj na-
vesti, katero funkcijo želi opravljati. 
Pri ustnem izpitu je uveden tudi testni 
razgovor za preverjanje psihičnih spo-
sobnosti kandidata. 

Ločitev funkcij: po petih letih slu-
ženja mora sodnik izbrati med sodiš-
čem in tožilstvom. Ob sedmem letu pa 
se mora udeležiti tečaja in opraviti po-
seben izpit za dokončno opravljanje iz-
brane funkcije. 

Napredovanje: drugostopenjske 
funkcije lahko sodnik opravlja po do-
ločenem času služenja in opravljenem 
natečaju, ki temelji na naslovih in izpi-
tih. Za opravljanje funkcij na vrhov-

http://www.altalex.com/index


smrt nastopila takoj po škodnem dogod-
ku. Če pa je smrt nastopila po preteku 
nekaj časa (tudi samo nekaj tednov) in 
je oseba medtem zaradi poškodbe utr-
pela duševne bolečine, ker je bila pri za-
vesti, imajo dediči pravico tudi do mo-
ralne škode ter v vsakem primeru do 
povračila škode na zdravju ("danno bi-
ologico") za čas, preživet do smrti (za 
vsak dan od 25,82 do 51,65 evra). 

Pravica do dedovanja iz gornjega 
naslova ne izključuje zahtevka s strani 
bližnjih sorodnikov pokojnega za pla-
čilo nepremoženjske škode, ki pripada 
vsakemu iure proprio zaradi smrti so-
rodnika. 

V primeru izvenzakonske zveze 
("convivenza more uxorio") po dolgih 
diskusijah samo v zadnjem času belež-
imo posamezne judikate, ki priznavajo 
osebi, ki je bila v življenski skupnosti s 
preminulim, pravico do nepremoženj-
ske škode. 

Seveda bo v primeru, da bi izgubi-
la življenje v Italiji oseba, ki je živela v 
Sloveniji v izvenzakonski družinski 
skupnosti in je bila slovenski držav-
ljan, imela pravico do nepremoženjske 
škode, ker bi sodišče moralo aplicirati 
slovensko materialno pravo. 

Novejše oblike nepremoženjske 
škode 

Najprej kratek povzetek - klasični 
obliki nepremoženjske škode sta: 

a) moralna škoda ("danno mora-
le"), ki obsega bolečine (pri tem se ne 

dela razlika med duševnimi in fizični-
mi) in trpljenje in ki se z latinskim izra-
zom definira "pretium doloris"; ta vrs-
ta škode (ki je subjektivne narave) se 
po sodbi št. 233/2003 ne priznava 
samo v primeru kaznivega dejanja, am-
pak tudi tedaj, kadar ni mogoče doka-
zati kazenske odgovornosti, kadar ci-
vilna odgovornost sloni samo na prav-
ni domnevi ("presumptio iuris") -
pravna podlaga: člen 2059 civ. zak. in 
člen 185 kaz. zakonika; 

b) škoda na zdravju ("danno alla 
salute" ali "danno biologico"), ki jo 
predstavlja okrnitev ("laesio") psihofi-
zične integritete ("lesione deli'integri-
ta psicofisica"); definicija, ki bi jo lah-
ko prevedli kot zmanjšanje psihofizič-
nih ali življenjskih sposobnosti, kar do-

loči zdravnik izvedenec iz sodne medi-
cine; ta oblika škode temelji na členu 
32 ustave, ki pravi, da Republika skrbi 
za zdravje kot temeljno osebno pravico 
in družbeno korist ter zagotavlja brez-
plačno zdravljenje nepremožnim. 

Eksistenčna škoda 
Ta oblika škode, ki se je "rodila" v 

t. i. "Tržaški šoli" pod vodstvom profe-
sorja na tržaški univerzi Paola Cendo-
na skupaj s sodelavko Patrizio Zivic, se 
definira kot "eksistenčna škoda" 
("danno esistenziale"). 

Tako škodo je prof. Paolo Cendo 
definiral kot "okrnitev" ("laesio") 
osebnosti subjekta kot takega in kot 
člana družbe, ki ima za posledico ob-
čutno poslabšanje kakovosti življenja, 

Konec prejšnjega meseca je potekal v Milanu tridnevni seminar, ki ga je orga-
niziralo pod pokroviteljstvom Predsednika Republike združenje "Valore Uomo", v 
katerega sem včlanjen. V referatih številnih sodnikov in univerzitetnih profesorjev 
(sodelovali so tudi izvedenci sodne medicine) je prišlo do izraza ovrednotenje ne-
premoženjske škode kot take in prepričanje, da se taka škoda na osebi priznava 
v vseh primerih kršitve nedotakljivih osebnih pravic, ki jih jamči ne samo 
ustava, ampak tudi mednarodne konvencije. Predvsem so se predavatelji skli-
cevali na Konvencijo iz New Yorka o pravicah otrok in še posebej na Listino 
o temeljnih pravicah EU, ki je bila odobrena v Niči dne 7. 12. 2000 (2000/C 
364/01) in v celoti sprejeta v Evropsko ustavo (2. del, členi od II. 62 do II. 114). 

To so človekove pravice (civilne, osebnostne, politične in socialne), ki so 
vključene v šest vrednostnih kategorij (poglavje Listine od I. do vključno VI.) 
in sicer: dostojanstvo, svoboščine, enakost, solidarnost, državljanske pravice in 
pravosodje. V vsaki od teh kategorij so navedene osebne pravice in tudi koristi, 
ki štejejo za nedotakljive in katerih kršitev daje oškodovancu pravico do od- I 
škodnine. 

nem sodišču mora sodnik opraviti iz-
obraženski tečaj ter natečaj na podlagi 
naslovov, ki temelji na preverjanju 
sposobnosti pri reševanju praktičnih 
primerov. Ocenjevanje naslovov se 
opravi tudi prek vzorčnega preverjanja 
odločb ter primerjanja storilnosti glede 
na splošno državno produktivnost. Za 
tiste sodnike, ki se ne udeležujejo nate-
čajev, Vrhovni sodni svet periodično 
preverja poklicno sposobnost. 

Vodilne funkcije: lahko jih oprav-
lja sodnik, ki ima pred seboj vsaj še šti-
ri leta službovanja, po opravljenem te-
čaju in natečaju na podlagi naslovov. 
Predmet preverjanja je tudi organiza-
cijska sposobnost. Vodilne funkcije so 
samo začasne (štiri plus dve leti). 

Napredovanje v plačilne razrede: 
je avtomatično, po razredih. Na podla-
gi natečajev za opravljanje drugosto-
penjske funkcije ali funkcije na vrhov-
nem sodišču pa je možno hitrejše na-
predovanje. 

Šola za sodnike: je avtonomna ter 
obsega pripravništvo, izobraževanje in 

strokovno izpopolnjevanje. Organizi-
rana je v dveh sekcijah in ima tri sede-
že. Vodi jo odbor, ki ga sestavljajo 
sodniki, en odvetnik, en profesor in en 
predstavnik ministrstva za pravosodje. 
Pri sestavi učnega programa se odbor 
lahko poslužuje predlogov Vrhovnega 
sodnega sveta, ministra, vsedržavnega 
odvetniškega sveta, sodnih svetov in 
Vodilnega sveta Vrhovnega sodišča. 

Izobraževanje: sodniki se bodo 
morali obvezno vsakih pet let udeležiti 
tečajev za strokovno izpopolnjevanje. 

Sodni sveti pri prizivnih sodiščih: 
sodni svet bodo dopolnjevali predstav-
niki odvetnikov, mirovnih sodnikov in 
deželnega sveta. 

Tožilstva: glavni državni tožilec 
posameznega tožilstva bo ekskluzivni 
nosilec dolžnosti do uvedbe kazen-
skega pregona in bo le on lahko imel 
stike z mediji. Določal bo organizacij-
ske kriterije tožilstva ter dodelitev pos-
topkov posameznim tožilcem. Prav 
tako bo glavni tožilec odločal o upora-
bi sodne policije ter drugih sredstev. 

Pooblastila posameznim tožilcem bodo 
lahko preklicana. Potrebno bo soglasje 
glavnega državnega tožilca za izdajo 
sklepov, ki omejujejo osebno prostost. 

Disciplinski postopek: uvedena je 
tipizacija prekrškov, med katerimi se 
bo obravnavalo kot prekršek tudi izda-
jo "objektivno" zgrešenih ukrepov in 
odločb ("provvedimenti abnormi"). 
Med kršitvami izven opravljanja sod-
nijske funkcije se bo kot tako štelo 
vključevanje v politične in komercial-
ne kroge ter izražanje mnenj o postop-
kih, ki še niso bili zaključeni. Disci-
plinski pregon bo obvezen in ga bo 
uvedel Glavni tožilec pri Vrhovnem 
sodišču v roku enega leta od kršitve. 
Minister bo v disciplinskem postopku 
imel večji vpliv in bo lahko tudi pred-
lagal glavnemu tožilcu uvedbo postop-
ka. 

Najbolj pereče točke reforme so 
ločitev funkcij med sodniki in tožilci, 
nova ureditev tožilstev in nov disci-
plinski postopek. 

Minister za pravosodnje in njegova 



ko se mora oseba zaradi posledic poš-
kodb "obnašati drugače", kot se je ob-
našala pred poškodbo. V bistvu gre za 
osebnost, ki je v svojih zunanjih mani-
festacijah prizadeta in oškodovana. 

Stališče "Tržaške šole" se počasi 
uveljavlja tudi v sodni praksi, ki je do-
bila zagon v sodbah Vrhovnega sodiš-
ča, št. 828 in 8827 iz leta 2003 in sodbi 
Ustavnega sodišča, št. 233, prav tako iz 
leta 2003, ki je postavila načelno trdi-
tev, da se nepremoženjska škoda ka-
terekoli narave priznava v vsakem 
primeru, ko gre za oškodovanje ko-
risti, ki jih ščiti ustava, ne glede na 
to, če je škoda bila povzročena s kaz-
nivim dejanjem. 

V bistvu se torej priznava poleg 
(subjektivne) moralne škode vsaka dru-
ga škoda, ko gre za kršitev osebnih 
vrednot, ki jih ščiti ustava, in predvsem, 
poleg člena 32, tudi členi 2, 29 in 30. 

Naj navedem nekaj primerov ek-
sistenčne škode, ki jih je obravnavala 
sodna praksa, ki je priznala tudi od-
škodnino: 
• Okrožno sodišče v Benetkah je s 

sodbo z dne 30. 6. 04 obsodilo na 
plačilo odškodnine v višini 50.000 
evrov očeta, ki je zanemarjal otroka 
in mu ni nudil potrebne pozornosti 
in ljubezni. 

• Isto sodišče je s sodbo z dne 4. 10. 
2004 obsodilo zdravnika in bolnico 
na plačilo 100.000 evrov zaradi kr-
šitve pravice do "informirane pri-
volitve" ("consenso informato") za 

kirurški poseg; sodišče je tudi me-
nilo, da gre za poslovno odgovor-
nost in da zato dokazno breme slo-
ni na toženi stranki. 

• Odškodnina je bila priznana tudi v 
primerih, ko je bilo delovno raz-
merje odpovedano delavcu na ža-
ljiv način ali z obrekovanjem in za-
ničevanjem. 

• V drugem primeru je sodišče štelo 
kot odgovorno za eksistenčno škodo 
tretjo osebo, ki je povzročila enemu 
od zakoncev poškodbe, zaradi kate-
rih drugi zakonec ni mogel več imeti 
spolnih odnosov s svojim zakoncem. 

• Sodišča zelo pogosto priznavajo 
poleg moralne škode in škode na 
zdravju tudi eksistenčno škodo v 
primeru težke invalidnosti, ki "ob-
čutno" poslabša kakovost življenja 
"in ki ne dopušča, da bi se oseba 
lahko obnašala kot pred nezgodo". 

Mobbing 
Zadnja leta smo bili soočeni s šte-

vilnimi sodbami, ki priznavajo od-
škodnino delavcem, predvsem v pod-
rejenem delovnem razmerju, ki so 
predmet moralne prisile, tudi šikanira-
nja s strani nadrejenih ("vertikalni 
mobbing") ali tudi sodelavcev ("hori-
zontalni mobbing") in celo od podreje-
nih do nadrejenih ("mobbing ascen-
dente"). Če pa je tako "teroristično" 
ravnanje sad strategije podjetja samega 
do delavca, se definira kot "bossing". 

Oblike mobbinga so različne: od 

navadnega zapostavljanja na delovnem 
mestu do obrekovanja, od stalnih kritik 
do nalaganja poniževalnih nalog, ki ne 
upoštevajo kvalifikacije uslužbenca, 
spolnega nadlegovanja in podobno. 
Namen takega obnašanja, ki ga v Itali-
ji nazivajo z ameriškim izrazom "mob-
bing", je odstraniti z delovnega mesta 
neko osebo, s tem da se povzroči njena 
odpoved delovnega razmerja ali da se 
jo prisili, da sama da odpoved. 

Tako na Švedskem in v Nemčiji, a 
tudi v Italiji, beležijo na tisoče žrtev 
mobbinga, ki jih je tako ravnanje pri-
vedlo celo do samomora ali do bolezni. 
Zato mobbing definirajo tudi kot izva-
janje psihološkega terorizma na delov-
nem mestu. Tudi ta vrsta škode se pri-
števa med eksistenčno škodo. 

O problematiki, le bežno prika-
zani v prejšnji in v tej številki Odvet-
nika, je bilo napisanih že na stotine 
knjig in člankov v številnih revijah, 
prav tako je predmet številnih semi-
narjev. Mnenja strokovnjakov so si 
večkrat tudi nasprotujoča, kar je si-
cer umevno, ker je ta problematika 
v stalnem in hitrem razvoju tudi pod 
vplivom ameriške prakse, ki jo pre-
več radi nekritično posnemamo. 

Seveda človekovo življenje nima 
cene, zato je vsakršna odškodnina le 
obliž na rano, ki se (večinoma) ni-
koli ne zaceli. 

politična stran trdijo, da bo reforma z 
uvedbo meritokratskih načel prinesla 
višjo strokovno usposobljenost sodni-
kov in tožilcev ter z ločitvijo funkcij 
večjo enakopravnost med tožilcem in 
odvetnikom na eni strani ter večjo ne-
pristranskost sodnika na drugi. Nova 
ureditev tožilstev in novosti v disci-
plinskem postopku pa naj bi imele za 
posledico večjo odgovornost med pri-
padniki sodnega reda, kar bi odpravilo 
tudi težnje po protagonizmu nekaterih 
tožilstev. 

Kot že rečeno pa sodniki pripisuje-
jo reformi zgolj maščevalno namero. 
Glede na ločitve funkcij trdijo, da bo 
oslabila položaj tožilca pred sodnikom 
ter da bo sodnike prikrajšala za stro-
kovne izkušnje, ki so si jih doslej lah-
ko nabrali s prehajanjem iz ene funkci-
je v drugo. Nekateri pa v tej potezi vi-
dijo pripravljanje poti do podrejenosti 
tožilstva izvršni oblasti. V preureditvi 
tožilstev z osredotočenjem kazenskega 
pregona na glavnega tožilca sodniki vi-
dijo tudi namero, da se omeji število 

subjektov, ki bi jih bilo potrebno "nad-
zorovati". Poleg tega pa bi sam glavni 
tožilec zaradi znatno večje odgovor-
nosti, ki mu jo nova ureditev pripisuje, 
omejeval dejavnost svojih namestni-
kov, ki bi si kaj preveč upali. 

Novemu sistemu napredovanja in 
izpopolnjevanja pripisujejo tudi nepo-
trebno preobremenitev pri delu sodni-
kov in tožilcev, ki bodo morali zma-
njšati obseg dela, če bodo hoteli uspeš-
no opravljati izpite. Poleg tega opozar-
jajo na nevarnost, da se bo v pravosod-
ju porodila kategorija "plezalcev", ki 
bodo delo zanemarjali v korist svojega 
napredovanja v karieri. Zelo zaskrblje-
no gledajo tudi na novo sestavo komi-
sij, ki bodo vodile natečaje in disciplin-
ske postopke. Reforma pač določa, da 
sestavljajo te komisije zunanji člani (iz 
odvetniškega in akademskega sveta) in 
ne več pripadniki Višjega sodnega sve-
ta, kar bo dejansko omejilo ustavne ga-
rancije o neodvisnosti in avtonomiji 
sodnega reda, ki jih jamči ustava v IV. 

poglavju, ki nosi naslov "La magistra-
tura" (členi od 101 do 110). 

Seveda je treba tudi povedati, da je 
po odobritvi s strani parlamenta po-
trebno, da zakon razglasi Predsednik 
Republike in sicer v roku 30 dni, lahko 
pa tudi zahteva - predvsem če je mne-
nja, da zakon ni v skladu z ustavo - da 
se parlament o njem ponovno izreče. 
Predsednik mora v takem primeru za-
kon razglasiti (členi 73, 74 in 87 usta-
ve), seveda z vsemi političnimi posle-
dicami. 

Pojasnilo je bilo potrebno, ker 
je večina "kostitucionalistov" 
mnenja, da zakon vsebuje določbe, 
ki niso v skladu z ustavo. Torej 
nad tem zakonom, ki se je rojeval 
v hudih krčih in ki je povzročil, da 
je med večino na oblasti in sod-
stvom prišlo še do hujšega kon-
flikta, kateremu ni videti konca, še 
visi Damoklejev meč. 



Na zasedanju generalne skupščine Mednarodne 
odvetniške unije (med njenim 48. kongresom v Ženevi od 
31. 8. do 2. 9. 2004 - glej poročilo Nikolaja Grgureviča 
v Odvetniku, št. 24/04) so soglasno sprejeli tudi posebno 
resolucijo, ki jo objavljamo v celoti. 

Resolucija 
Mednarodne odvetniške unije 

o situaciji pripornikov v Guantanamu 

Mednarodna odvetniška unija: 

ugotavlja, da ima vlada Združenih držav več kot dve 
leti po prihodu prvih pripornikov v mornariško oporišče 
Guantanamo tam zaprtih še vedno nekaj sto oseb več 
kot 40 različnih državljanstev, s čimer popolnoma krši 
najbolj temeljna pravila varstva človekovih pravic in 
pravne države ter jih ima v razmerah, ki mejijo na mu-
čenje; 

ugotavlja, da poleg dejstva, da pripornikom ni bil 
priznan status vojnega ujetnika, kot zahteva Tretja že-
nevska konvencija, niso spoštovana niti jamstva iz Med-
narodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah; 

z obžalovanjem ugotavlja, da je ameriška admini-
stracija v Guantanamu uvedla tak priporni režim, ki je 
v nasprotju s četrtim odstavkom 9. člena Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah, po katerem 
ima "vsakdo, ki je aretiran ali priprt in mu je s tem vze-
ta prostost, pravico pritožiti se na sodišče, da slednje 
brez odlašanja odloči o zakonitosti pripora in odredi iz-
pustitev, če pripor ni zakonit"; 

ugotavlja, da je oporišče Guantanamo brez dvoma v 
jurisdikciji Združenih držav in da niti ozemeljska suve-
renost Kube niti vprašanja nacionalne varnosti z vidika 
mednarodnih standardov niso dopustna opravičila za raz-
mere, ki vladajo v tem pripornem centru; 

poudarja dejstvo, da postopki, ki jih je ameriška ad-
ministracija predlagala ali sprejela, niso dopustni, saj da-
jejo pristojnost zgolj vojaškim komisijam, ki so telesa 
izvršne oblasti in ne nepristranska sodišča, še posebno 
ne v smislu Mednarodnega pakta o državljanskih in po-
litičnih pravicah; 

ugotavlja, da pričanja na prvih zaslišanjih pred ko-
misijami kažejo na strukturalne in procesne težave, s či-
mer postavljajo pod vprašaj njihovo neodvisnost in ne-
pristranskost; 

prav tako ugotavlja obstoj hudih vrzeli pri pravici 
do obrambe, in sicer glede odsotnosti ustrezno usposob-
ljenih prevajalcev; poleg tega večina članov vojaških ko-
misij ni usposobljena za odločanje o kompleksnih vpra-
šanjih vojaškega in mednarodnega prava; 

nenazadnje obžaluje, da ni predviden noben pritož-
beni postopek pred neodvisnim in nepristranskim sodnim 
organom proti odločitvam, ki jih izrečejo komisije; 

zahteva, da vlada Združenih držav spoštuje svoje ob-
veznosti in vsakemu ujetniku v Guantanamu zagotovi 
spoštovanje obveznih pravil mednarodnega prava, kot so 

pošteno sojenje, domneva nedolžnosti in druga obvezna 
procesna jamstva; 

je globoko zaskrbljena zaradi javnih izjav ameriš-
kih častnikov v povezavi z zasliševalnimi tehnikami, ki 
jih je odobrila ameriška vlada; 

upošteva zaskrbljenost številnih organizacij za var-
stvo človekovih pravic, ki se bojijo, da to pomeni bian-
ko odobritev za uporabo mučenja nad določenimi "ne-
kooperativnimi" jetniki, kar ni kršitev zgolj različnih 
mednarodnih dokumentov, katerih pogodbenica so tudi 
Združene države, temveč tudi kršitev ameriškega prava. 

Mednarodna odvetniška unija: 
Poziva vlado Združenih držav, da nemudoma upošte-

va tu izražene skrbi v povezavi s priporniki v Guanta-
namu kot tudi tiste, ki jih je izrazila že mednarodna 
skupnost in od vlade zahteva: 

da pripornikom v Guantanamu prizna jamstva, ki jim 
pripadajo v skladu z mednarodnim pravom človekovih 
pravic in mednarodnim humanitarnim pravom, in to iz-
razi tako, da: 
- podeli status vojnega ujetnika vsem ujetnikom, ki so 

bili zajeti med oboroženim spopadom v Afganistanu; 
- ujetnike seznani z obtožbami zoper njih in o pravi-

cah, ki jim pripadajo po mednarodnem pravu; 
- izda obtožnico zoper osebe, za katere obstaja dovolj 

obtožb; 
- brez odlašanja izpusti vse ostale osebe, ki so bile pri-

prte; 
- vsakemu ujetniku zagotovi pravico do spodbijanja za-

konitosti odvzema prostosti pred nepristranskim so-
diščem in ga izpusti, če to sodišče ugotovi, da je od-
vzem prostosti nezakonit; 

- vsakemu ujetniku zagotovi pravico do pomoči zago-
vornika po lastni izbiri, ali, če tega ne stori, postavi 
neodvisnega zagovornika in ustavi vse postopke ali 
preiskave zoper njega, dokler ta pravica ni zajamče-
na; 

- vsem siromašnim ujetnikom zagotovi pravno pomoč; 
- vsakemu ujetniku zagotovi možnost komuniciranja z 

njegovo družino; 
- odpravi vse posebne vojaške komisije; 
- ustavi vse postopke, ki so bili sproženi pred poseb-

nimi vojaškimi komisijami ter jih prenese na nepri-
stransko in neodvisno sodišče. 

Mednarodna odvetniška unija od vlade Združenih 
držav prav tako zahteva: 
- naj ne dovoli izreka smrtne kazni za ujetnike v Gu-

antanamu; 
- naj prepove predajo ujetnikov v državo, kjer bi jim 

lahko grozila smrtna kazen, mučenje ali katerokoli 
drugo nečlovečno ali ponižujoče ravnanje ali kjer bi 
bili lahko deležni postopka brez jamstva nepristran-
skosti; 

- naj izvede izročitev, ki jo zahteva katerakoli druga 
država, le takrat, ko je na voljo nepristranski posto-
pek, ki izključuje izročitev oseb, če bi bila lahko za-
devna oseba v državi, ki zahteva izročitev, izpostav-
ljena mučenju ali kateremukoli drugemu nečloveč-
nemu ali ponižujočemu ravnanju ali bi bila lahko ob-
sojena na smrt. 

Prevedel: Dean Zagorac 



101. plenarna seja CCBE 

Spremembe tudi na 
račun odvetnikov 

dr. Konrad Plauštajner 

Dvodnevna plenarna seja CCBE in zasedanje vseh njenih odborov 
(26. in 27. novembra 2004 v Frankfurtu) je minila v izrazito delovnem 
vzdušju, saj je bilo na dnevnem redu kar 30 točk. 

Bolj kot kdajkoli prej so prišla poleg napovedanih delovnih tem v 
ospredje tudi vprašanja, ki so odločilnega pomena za nadaljnje delo evrop-
skih odvetnikov - med njimi zlasti vprašanje, do kam naj sega sodelovanje 
CCBE z drugimi globalnimi odvetniškimi organizacijami, vpliv sprememb, 
ki jih želijo evropske vlade uveljaviti na področju pravnih storitev, ter prob-
lem poseganja v človekove pravice. Morda so vse te teme prišle na površje 
tudi zato, ker se je seje udeležilo veliko povabljenih delegacij posameznih 
držav in CCBE same. 

Zvezda med povabljenci je bil 
predsednik American Bar Asso-
ciation (ABA), g. Robert Grey, 

ki je imel zadnji dan seje tudi govor. 
Uglajeni Američan je rekel, da morajo 
vsi odvetniki na svetu ("we are one pe-
ople") podpirati razvoj civilne družbe 
v času, ko se svet globalizira in hkrati 
tudi na novo formira, saj morajo biti 
človekove pravice, svoboda ipd. enako 
interpretirane in zaščitene kjerkoli na 
svetu. V ZDA dajejo poudarek t. i. "ci-
tizen lawyeru", torej odvetniku, ki daje 
prednost družbi in ne sebi. Vendar je 

vse to v ZDA težko doseči, ker so 
zvezne države na področju zakonodaje 
praktično samostojne, med njimi pa so 
ekonomske, zgodovinske in kulturne 
razlike še vedno velike. 

Mislim, da ni bil prepričljiv, ko je 
zatrjeval, da se je ABA že od vsega za-
četka zavzemala za pravno zaščito pri-
prtih v Guatanamu. Na vprašanje, kakš-
no stališče ima ABA glede smrtne kaz-
ni je povedal, da je njihova zbornica ne 
odobrava, vendar morajo spoštovati 
voljo ameriškega ljudstva, ki o tem raz-
lično odloča po posameznih državah. 

Drugo, zelo opazno, pa je bil tež-
nja majhnih držav, da se promovira-
jo v CCBE. Tako je Ciper pripravil zelo 
odmeven sprejem v počastitev vstopa 
med stalne članice CCBE. Baltiške dr-
žave so kot obliko svoje promocije deli-
le turistično propagandna gradiva. 

Hrvaška je povzročila pravo nav-
dušenje s pobudo, da junija 2005 v 
Dubrovniku organizira že tradicionalni 
strokovni seminar PECO odbora in 
sejo Stalnega odbora. Ker mi je pred-
sednik OZH izrazil veliko željo, da se 
srečanja v Dubrovniku udeleži tudi 
vodstvo naše zbornice, bi to morda bila 
prilika, da ob relativno nizkih stroških 
tudi mi v Dubrovniku organiziramo 
sprejem in morda tam napovemo našo 
kandidaturo za organizacijo PECO sre-
čanja 2006, npr. na Bledu. 

Menim, da samo opazovanje s stra-
ni naši zbornici ne more koristiti, raz-
misliti bo tudi potrebno, da se plenar-
nih sej udeležita po dva naša pred-
stavnika. To bo omogočilo zaradi obi-
lice gradiva aktivnejšo vlogo OZS na 
seji - pa saj tudi z nami primerljive 
tranzicijske države pošiljajo številčno 
močne delegacije. 

Vendar tudi mi nismo ostali po-
vsem neopaženi, čeprav na nekoliko 
drugačen način. Z namenom harmoni-
zacije evropskega pogodbenega prava 
in njegovega nadaljnjega razvoja je 
Evropska komisija pod zelo strogimi 
strokovnimi kriteriji in v obliki nateča-
ja izbrala pravnike različnih profilov in 
jih imenovala za člane svoje posebne 

Pripravlja se nova direktiva o 
"storitvah na notranjem trgu". 

Krepko naj bi spremenili ureditev 
storitev na pravnem področju, tako da 
bi se na račun odvetnikov širila pristoj-
nost drugih poklicev, zlasti svetoval-
nih. Ob takih težnjah se takoj pojavi 
vprašanje, ali lahko odvetništvo še os-
taja samostojna in neodvisna služba 
znotraj pravosodja, ali pa naj bo to na-
vadna trgovina. 

CCBE pazljivo spremlja pripravo 
nove direktive in opozarja na njeno sla-
bo definiranost in nepopolnost pojmov. 
Se vedno ni jasno, ali osnutek direktive 
izhaja iz načela minimalne ali maksi-
malne harmonizacije, kot tudi ne, kate-
re njene določbe so namenjene "preko-
mejnim storitvam" in katere veljajo iz-
ključno za storitve na domačem trgu. 
Direktiva zaenkrat premalo upošteva 
specifičnosti odvetniških storitev po 
"odvetniških direktivah" 77/249/EEC, 
89/48/EEC in 98/5/EC. To lahko po-

vzroči velike zaplete pri delu in zasto-
panju odvetnikov, ker nova direktiva 
uvaja zaenkrat še ne povsem izdelano 
načelo "country of origin principle". 
Lahko bi se namreč zgodilo, da bi ne-
odvetnik zahteval pravico zastopanja 
pred organi druge države, ki zaradi zaš-
čite vitalnih interesov potrošnikov do-
voljuje takšno zastopanje samo odvet-
nikom. Po drugi strani je nedopustno, 
da se na področju odvetniških storitev 
od tujega odvetnika ne bi smelo zahte-
vati finančnih ali zavarovalniških jam-
stev v zvezi z škodo, ki bi jo lahko po-
vzročil pri svojem delu. Takšna mož-
nost bi bila podana, če takšna general-
na prepoved dodatnih zahtev, razen 
strokovnih kvalifikacij, ne bi upošteva-
la specifičnosti odvetniškega poklica. 

Vprašljive so tudi jezikovne ome-
jitve. Luksemburg zahteva, da tuji od-
vetnik ne more ustanoviti v tej državi 
svoje pisarne, če hkrati dobro ne obvla-
da francoskega, nemškega in luksem-

burškega jezika. Evropska komisija je 
zato od njega zahtevala pojasnilo in bo 
verjetno sprožila spor pred Sodiščem 
ES, ker takšna določba premočno pose-
ga v "prosto gibanje" odvetnikov. 

Omenjena direktiva je delno v vse-
binski povezavi s (prosto) konkurenco 
na področju pravnih storitev. Tukaj 
CCBE opozarja na vlogo Evropske ko-
misije, ki želi širiti delovanje neodvet-
nikov iz razlogov javnega interesa, če-
prav pri tem ne upošteva stališča So-
dišča ES (zadeva Wouters C-309/99), 
ki takšnega posebnega javnega intere-
sa ne vidi. Pozornost CCBE in nacio-
nalnih odvetniških zbornic mora biti 
usmerjena tudi na to, kar se dogaja v 
posameznih državah. Očitno je na-
mreč, da te same, ne da bi čakale na 
Bruselj, želijo iz različnih razlogov 
"sprostiti " trg pravnih storitev. Naj 
naštejem nekaj primerov nad katerimi 
bi se morali zamisliti tudi slovenski 
odvetniki: 



ekspertne skupine na tem področju. 
CCBE je podprla kandidaturo štirih 
svojih članov, 3 iz zahodnih držav in 
mojo. Čeprav nisem pričakoval, da 
bom izbran, se je to zgodilo in menim, 
da je to lepo priznanje meni osebno kot 
tudi OZS. Delo bo seveda volontersko, 
dejanske stroške ekspertov krije v ce-
loti Evropska komisija in s tem v zvezi 
OZS ne bo imela nobenih izdatkov. 

Seja PECO odbora 

PECO odbor, ki ga vodi Avstrijec 
dr. Wolff, pridobiva na pomenu, ker se 
EU boji večanja vpliva ZDA v državah 
vzhodne Evrope. Ta se širi skozi dobro 
financirano delovanje organizacije 
CEELI (v bistvu program vlade ZDA) 
na področju razvoja pravnih sistemov 
teh držav, zlasti v Moldaviji, Gruziji, 
JZ Evropi in drugod. V pripravi je po-
seben program CARDS, ki ga bosta iz-
vajala CCBE in Svet Evrope v balkan-
skih državah na področju delovanja in 
razvoja odvetništva, v Ankari je usta-
novljen poseben izobraževalni center 
za odvetnike za območje JV Evrope v 
okviru Pakta stabilnosti. Danska vlada 
bo financirala poseben program za rus-
ke odvetnike skupaj s konferenco, ki 
bo naslednje leto v Rusiji. Eden izmed 
ciljev tega programa je ustanovitev 
enotne odvetniške zbornice Rusije, 
kjer je sedaj več "zasebnih" zbornic ali 
pa "odvetniki" sploh niso njihovi člani. 
Kako bedne so organizacijske, delovne 
in druge razmere v nekaterih od teh 
držav, se vidi iz tega, da v Moldaviji 

zasluži povprečen odvetnik 40 evrov 
na mesec, tisti, ki ima "good commer-
cial clients", pa do 110 evrov. 

Evropa si prizadeva, da bi vsaj delno 
uspel tudi "protikorupcijski pro-
gram", saj je korupcija - bodisi denar-
na ali politična - marsikje močno prisot-
na v sodstvu. Evropskim organizatorjem 
močno manjka primernih predavateljev 
za različne teme s področja organizacije 
in dela odvetništva, deontologije in po-
dobno. Vendar so hkrati dokaj nerealni, 
saj bo dobil npr. predavatelj za decem-
brski seminar v Ankari le dnevnice po 
160 evrov na dan in potne stroške. 

V pripravi je tudi ustanovitev od-
vetniških zbornic balkanskih držav, 
sedež naj bi bil v Beogradu. Moje ne-
uradno in osebno mnenje je bilo, da 
OZS v takšen projekt ne bo šla, bo pa 
pripravljena s takšno zbornico konkret-
no sodelovati. 

Nekatera od teh vprašanj bodo ob-
ravnavana na seji PECO odbora na Du-
naju februarja 2005 v okviru Pred-
sedniške konference, ko bo prisotnih 
več predstavnikov balkanskih držav. 

Plenarna seja Stalnega odbora 

Ker so finančna razmerja med čla-
nicami CCBE razčiščena, je bil finanč-
ni načrt za prihodnje leto sprejet brez 
posebne razprave. Vse ostaja tako, kot 
je bilo že lani predvideno: Slovenija bo 
plačevati letno članarino 7.069 evrov, 
kar je znosno in komaj za 1.400 evrov 
več od članarine držav opazovalk. 

Po lanski širitvi CCBE se pripravil 
tudi osnutek revizije njegovega sta-
tuta. O treh alternativnih predlogih, ki 
jih je napovedala že kolegica Janežiče-
va v svojem poročilu o zadnji seji Stal-
nega odbora oktobra 2004, se je mora-
lo celo glasovati. Sprejeta je bila samo 
ena od ponujenih alternativ in to pri 
"cilju - namenu delovanju CCBE ", 
kjer je bil podčrtani odlomek iz teksta: 

"To represent the Bars and law So-
cieties of its members,whether full or 
observer members, on all cross border 
matters of mutual interest relating to 
the exercise of the profession of the 
lawyer . . ." 

Omenil sem že, da bo naslednji 
PECO seminar skupaj s sejo Stal-
nega odbora CCBE konec junija 
2005 v Dubrovniku. 

Ta seminar se je dobro "prijel" 
med vsemi članicami CCBE, zato ga 
bomo morali tudi mi enkrat organi-
zirati. CCBE pričakuje od Slovenije 
pomoč pri delu PECO odbora, zato 
nisem pristaš nekaterih domačih 
idej, da pustimo PECO odbor bolj ali 
manj kar pri miru. Hrvatje so bolj 
prodorni, saj so se npr. že povezali z 
Rusko federacijo zaradi konkretnega 
odvetniškega sodelovanja, zlasti pri 
izobraževanju. Tranzicijske države, 
nove stalne članice CCBE, so izrazi-
le željo, da Evropska komisija finan-
cira izobraževanje odvetnikov na 
temo evropskega prava. 

• Danska vlada je ustanovila poseb-
no komisijo, da preuči zakonodajo 
v zvezi z odvetniško ekskluziviteto 
in glede lastništva odvetniških firm. 
Trend razmišljanja gre namreč v 
smer, da bi lahko odvetniške firme 
ustanovil vsakdo in v njih zaposlo-
val odvetnike. Prav gotovo bi tako 
ravnale nekatere banke, zavaroval-
nice in močne svetovalne družbe. 

• V Franciji je Conseil d'Etat zača-
sno suspendiral zakon, ki prepove-
duje povezave med odvetniki in 
raznimi svetovalci. 

• V ZRN je ministrstvo pripravilo 
osnutek zakona, po katerem bi lah-
ko pravne storitve nudile tudi ban-
ke in zavarovalnice, vendar le v 
zvezi z njihovo glavno dejavnostjo. 

• Urad za konkurenco Madžarske je 
interveniral, ker naj bi njihova od-
vetniška zbornica omejevala odvet-
niško reklamiranje "brez vsake 
pravne podlage". 

• Italijanske oblasti, ki varujejo 
konkurenco, predlagajo parlamen-
tu Italije, da sprosti trg pravnih sto-
ritev, kar velja tudi za odvetništvo. 

• Nizozemski parlament se prav tako 
ukvarja z revizijo odvetništva, nji-
hov pravosodni minister posega v 
posamezne odločitve odvetniške 
zbornice. 

• Norveška nadaljuje pripravo vlad-
nega poročila o konkurenci in 
pravnih storitvah. 

• Urad za zaščito konkurence in po-
trošnikov na Poljskem je v svojem 
poročilu kritiziral sedanjo organi-
zacijo pravnih storitev, vključno z 
odvetništvom. 

• V Združenem kraljestvu se nada-
ljuje "Clementijeva revizija", ki 
želi odvetnikom vsiliti določene 
omejitve in kontrole. 

• Finska, sicer znana po svoji libera-
lizaciji, prav tako pripravlja spre-
membe. 

• Kar nekaj je tudi sodnih procesov 
pred nacionalnimi sodišči, ki se ti-
čejo odvetniškega dela, na primer o 
tem, ali mora odvetnik upoštevati 
odvetniško tarifo, ali pri tem sme 
ravnati konkurenčno. 

Razprava je pokazala, da na po-
dročju odvetništva ni popolne avtono-
mije in samoregulative, ampak gre 
samo za uravnoteženost med državno 
in lastno regulacija. Slednja mora 
upoštevati interese strank, drugače lah-
ko pride do prevelikega vmešavanja 
oblasti. Če tega odvetništvo ne upošte-
va, potem sledi predvsem lastnim inte-
resom in se je mogoče vprašati, zakaj 
dati odvetništvu npr. ekskluzivnost za-
stopanja, če je ta poklic enak z vsakim 
drugim pridobitvenim poklicem. Me-
nil sem, da je vsebina naše avtonomne 
regulative močno odvisna od javnega 
interesa, kot tudi, da odvetništvo brez 
kodeksa etike ne more preživeti. 



nadomeščen z odlomkom "on aH 
matters of mutual interest". kar se je 
zdelo tudi meni ustrezneje in sem zanj 
tudi glasoval. 

Druga dva alternativna predloga in 
sicer, da (a) CCBE ščiti interese upo-
rabnikov pravnih storitev, in (b) da 
lahko Predsedstvo CCBE v nujnih za-
devah sprejme zaščitne ukrepe, tj. "sa-
feguard measures", zaradi preohlapne 
formulacije nista bila sprejeta. 

CCBE graja Evropsko komisijo kot 
predlagateljico nove 3. direktive na po-
dročju pranja denarja, ker ni v skladu z 
2. členom direktive 2001 počakala tri 
leta in opravila ustrezno raziskavo, ka-
kšen vpliv je imela na področju odvet-
ništva in drugih neodvisnih pravnih 
poklicev. Nadalje CCBE meni, da po-
meni dolžnost poročanja odvetnikov o 
aktivnostih svojih strank ter o informa-
cijah, ki so jim bile dane zaupno, hkra-
ti tudi poseg v človekove pravice. Od-
vetništvo je urejena dejavnost, brez ka-
tere ni vladavine prava, zato tudi ni 
dvoma, da so odvetniki izenačeni s sto-
rilci k.d. na področju pranja denarja, 
kadar sodelujejo v takšnih poslih ali 
strankam dajejo nasvete. 

CCBE je pripravila k nekaterim do-
ločbam osnutka nove direktive povsem 
konkretne alternativne predloge, ka-
terih vsebino lahko strnemo takole: 
• Odvetniki naj bodo dolžni poročati 

oblastem, če sodelujejo v finančnih 
transakcijah v vrednosti prek 
50.000 evrov in če gre za posel v 
gotovini. 

• Natančneje je treba opredeliti, kaj 
je "resni kriminal" (serious crime), 
tako da bo definicija ustrezala har-
monizaciji zakonodaje po vsej EU. 
Sedanja odvisnost te definicije od 

višine kazni zagotovo ne more več 
zadoščati. 

• Samo odvetnik je lahko tisti, ki bo 
opredelil, torej ne država, kdaj pre-
neha ali je prenehalo njegovo raz-
merje s stranko, kar je lahko važno 
glede časa trajanja obveznosti po-
ročanja. Pravica odvetnika, da opo-
zori stranko na nepravilnost njene-
ga ravnanja (tipping o f f ) in jo s tem 
skuša odvrniti od nadaljevanja po-
sla, mora biti prav tako varovana. 
Zanimive so tudi reakcije posa-

meznih držav na dosedanjo ureditev 
pranja denarja. Tako so belgijski od-
vetniki pri svojem ustavnem sodišču že 
sprožili postopek ustavne presoje ne-
katerih določb domačega zakona v 
zvezi z implementacijo 2. direktive. 
Pričakujejo, da bo nacionalno sodišče 
posredovalo referenčno vprašanje So-
dišču ES v Luksemburg. Belgijci se 
sklicujejo na kršitev 6. člena EKCP in 
na kršitve temeljne listine o človekovih 
pravicah in EU ustavne pogodbe. Fran-
coska odvetniška zbornica pa je iz po-
dobnih razlogov naslovila posebno pe-
ticijo na Evropski parlament. 

Resolucija, evropski ombudsman. 
kodeks za mediatorje, izobraževa-
nje ... 

Sprejeli smo tudi resolucijo, s kate-
ro CCBE opozarja na spoštovanje člo-
vekovih pravic in načel pravne države, 
upoštevajoč pri tem predvsem Splošno 
deklaracijo OZN o človekovih pravicah, 
EKČP, Listino o temeljnih pravicah EU 
ter Evropsko ustavno pogodbo 2004. 

Glede na dogajanja na področju ka-
zenskega prava, nadalje glede na to, da 
Europol in Eurojust delujeta vedno bolj 
"prek meja držav", zoper njune odločit-
ve pa zaenkrat ni sodnega varstva pred 
evropskima sodiščema v Luksemburgu, 
je CCBE podala pobudo za ustanovitev 
institucije Evropskega ombudsmana na 
področju kazenskega prava. 

Enako CCBE podpira prizadevanja 
ECBA - Evropske kazenske odvet-
niške zbornice za zagotovitev določe-
nih procesnih pravic v kazenskih za-
devah v EU. 

Vprašanje dostopa do sodišč (t. i. 
access to justice) kot človekova pravi-
ca ni več predmet razprav. Vprašanje 
pa je, kako kar najbolj izboljšati oblike 
pravne pomoči, še zlasti v primerih t. 
i. "prekomejnih sporov" - recimo, kdaj 
ima tudi Slovak pri nas pravico do 
brezplačne pravne pomoči. 

Na področju alternativnega reševa-
nja sporov - ARD je bil sprejet Evrop-
ski kodeks etike za mediatorje. 

Na področju disciplinskih zadev 
se bo povečalo sodelovanje med odvet-
niškimi zbornicami posameznih držav 
članic EU. Španska delegacija vztraja 
pri predlogu, da se ustanovi skupna 
baza podatkov o najhujših disciplin-
skih sankcijah, ki so bile v posameznih 
državah izrečene odvetnikom. 

Odbor za deontologijo je zelo akti-
ven in se sedaj ukvarja z možnimi spre-
membami Kodeksa CCBE. Zato pozi-
vajo nacionalne odbore za razvoj odvet-
niške etike, da spremljajo delo tega od-
bora in mu posredujejo svoja stališča. 
Po 39. členu že omenjene nove direkti-
ve za storitve na notranjem trgu se pred-
videva zapis kodeksa etike na EU ravni. 
Zato bo potrebno paziti, katere njegove 
določbe ne bodo sprejemljive za odvet-
niško delo. Kontaktna oseba pri CCBE 
za to področje je ga. Sieglinde Gam-
sjaeger (gamsjaeger(a)ccbe.org). ki raz-
polaga tudi z vsemi aktualnimi materia-
li. Seveda si CCCBE prizadeva, da bi 
prišlo do takšnega kodeksa CCBE, ki 
ne bi veljal samo za "prekomejne zade-
ve" in odnose med odvetniki, saj naj bil 
to "tudi kodeks vseh njenih članic. Ker 
mora odvetnik skrbeti za poklicno taj-
nost, se pojavlja vprašanje kako to 
uspešno zavarovati pri e-poslovanju, 
kjer je že jasno, da lahko oblasti brez te-
žav kontrolirajo elektronsko poslovanje 
odvetnikov. 

Na področju izobraževanja odvet-
nikov je bila posebna problemska kon-
ferenca v Foggii v Italiji, vendar se tam 
ni razpravljalo o obveznih oblikah iz-
obraževanja. Vse kaže, da bo takšno iz-
obraževanje potekalo na nacionalni 
ravni, CCBE bo sodelovala s program-
skimi predlogi in tudi s predavatelji, če 
bo to potrebno. Nekatere vzhodne drža-
ve, zlasti Poljska vztrajajo, da EK del-
no financira izobraževanje odvetnikov 
novih držav članic EU na področju ev-
ropskega prava. Predlog Poljske sem 
podprl. 

Menim, da bo moral UO OZS 
tudi formalno oživiti delo naše de-
lovne skupine na področju pranja 
denarja, ki je bila aktivna v času pri-
prave 2. direktive EU. Vse dosedanje 
materiale smo člani delegacije poši-
ljali Roku Korenu v vednost, na rav-
ni CCBE pokriva to področje g. Pe-
ter Mc Namme (mcnam-
me(a>ccbe.org). ki je vedno na razpo-
lago glede gradiva in podobno. Zato 
bom poudaril samo bistvena stališča 
CCBE glede priprave 3. direktive in 
še zlasti opozoril na poziv CCBE, da 
nacionalne zbornice seznanijo svo-
je poslance v EU parlamentu, kaj 
se lahko zgodi na področju kratenja 
človekovih pravic, če bo nova direk-
tiva sprejeta v predlagani obliki. 

Predsednik CCBE za leto 2005 
je postal Francoz Bernard Vatier, 
prvi podpredsednik je sedaj Portu-
galec Manuel Cavaliero Brandao, 
mesto drugega podpredsednika pri-
pada Škotu Colinu Tyreu. Torej se 
nam za dve leti obeta močna prevla-
da francoščine, kar se je pokazalo že 
na tej seji. 



Poklicna etika 
odvetnic in odvetnikov 

v Nemčiji 
V Nemčiji se nemalokrat sliši, da 

etičnih vrednot ni več. Opaziti je na-
ravnanost na lastne interese namesto 
na skupne, na materialne vrednote 
namesto na idealizem in vero, opaziti 
pa je tudi resignacijo na družbenem 
področju. V takih okoliščinah je tre-
ba razumeti odvetniško etiko, ki se je 
oblikovala v Nemčiji v zadnjih 20 le-
tih. 

Odvetnik je v pravosodju neodvi-
sen organ. Opravlja svoboden poklic. 
Je poklicani neodvisni svetovalec in 
zastopnik v vseh pravnih zadevah. 
Vsakdo ima po zakonu pravico, da se v 
pravnih zadevah posvetuje z odvetni-
kom, ki si ga izbere sam, da ga zastopa 
na sodiščih, pri arbitražah in upravnih 
organih. Tako je urejeno z zveznim za-
konom o odvetništvu, ki je temeljni za-
kon odvetnikov. 

Odvetnik mora svoj poklic oprav-
ljati vestno. V svojem poklicu in izven 
njega se mora izkazati za vrednega 
spoštovanja in zaupanja, kot to zahteva 
položaj odvetnika. Odvetnik ne sme 
navezovati stikov, ki bi ogrožali njego-
vo poklicno neodvisnost. Zavezan je k 
molčečnosti. Odvetnik ne sme zastopa-
ti nasprotujočih si interesov. S premo-
ženjsko vrednostjo, ki mu je zaupana, 
mora ravnati skrbno. 

Pri opravljanju svojega poklica od-
vetnik ne sme ravnati neobjektivno. Po 
odločbi Zveznega ustavnega sodišča iz 
leta 1987 pa to pomeni le še, da se 
mora vzdržati kaznivih žalitev, zavest-
nega širjenja neresnic ali degradirajo-
čih izjav, za kar v postopku ni bilo po-
voda in ga tudi udeleženci v postopku 
niso dali. V "boju za pravico" pa sme 
uporabiti tudi krepke, prodorne izraze 
in gesla ter grajo in kritiko udeležen-
cem v postopku. 

Izobraževanje, specializacija, 
zavarovanje 

Odvetnik se mora tudi nenehno iz-
obraževati. Poklicna združenja so se v 
zadnjem času dogovorila, naj se kršitev 
te obveznosti nadaljnjega izobraževa-
nja kaznuje. 

V Nemčiji so odvetniške pisarne 
trenutno specializirane za upravno, dav-

čno, delovno, gospodarsko, družinsko, 
kazensko, insolvenčno in zavarovalno 
pravo. Pri tem gre za oznake posamez-
nih področij, ki jih dovoljujejo odvet-
niške zbornice. Pogoj za to so dokazila 
o posebnem teoretičnem znanju, pri-
dobljenem na tečajih, in o posebnih 
praktičnih izkušnjah, ki jih odvetnik do-
kaže s številom primerov, ki jih je obde-
lal. 

Odvetnik mora skleniti obvezno 
poklicno škodno zavarovanje za pokri-
vanje odškodninskih zahtevkov, ki iz-
hajajo iz njegove poklicne dejavnosti. 
Minimalna zavarovalna vsota je 
250.000 evrov za vsak zavarovalni pri-
mer. Kršitev zavarovalne obveznosti 
pomeni takojšnji preklic dovoljenja za 
opravljanje odvetniškega poklica. 

Združevanje z davčnimi sveto-
valci in revizorji 

Odvetniki se smejo združevati z 
davčnimi svetovalci in revizorji v druž-
be zaradi skupnega opravljanja poklica. 

Poleg tega je pod določenimi pogo-
ji dovoljeno ustanavljati družbe z ome-
jeno odgovornostjo (d.o.o.) in partner-
ske družbe. Razpravlja se tudi o odvet-
niški delniških. Pogoj je vsekakor tudi, 
da imajo odvetniki v taki obliki družbe 
večino glede na druge poklice v družbi 
(davčni svetovalci in revizorji). S tako 
obliko družbe je osebna odgovornost 
posameznih odvetnikov omejena. 

V delovnem razmerju 
pri kolegu 

Odvetniki smejo biti tudi v delov-
nem razmerju pri drugem odvetniku, če 
pri tem ohranijo poklicno neodvisnost. 

Opravljanje še drugega poklica 

Zaradi velikega števila odvetnikov 
v Zvezni Republiki Nemčiji je Zvezno 
ustavno sodišče že leta 1992 dopustilo, 
da odvetnik lahko opravlja še drug, 
stranski poklic, da je lahko na primer 
taksist ali zdravnik. To ne velja za po-
klice, pri katerih je jasno, da obstaja 
nevarnost kolizije interesov: odvetnik 
ne more biti sočasno še - na primer -

nepremičninski posrednik ali posred-
nik finančnih storitev. 

Reklamiranje 

S posebnim pravilnikom je urejeno, 
kdaj in kako sme odvetnik reklamirati 
svoje delovanje. Med drugim je določe-
no, da sme odvetnik pošiljati informaci-
je o svojih storitvah in o sebi, če so po-
datki objektivni in se nanašajo na poklic. 
Vse bolj velja, da je dovoljeno objaviti 
vse, kar je resnično in ni zavajajoče. 

Pranje denarja - vloga 
odvetnika 

Glede pranja denarja je Zvezno 
ustavno sodišče izdalo marca 2004 po-
membno odločbo. Po tej je mogoče za-
govornikom v kazenski zadevi zagro-
ziti s kaznijo šele, če v trenutku spreje-
ma honorarja zanesljivo poznajo nje-
gov izvor. Tako je zagovorniku v ka-
zenski zadevi zagotovljeno, da ne bo 
prehitro obremenjen s poizvedovanji 
javnega tožilca. 

Obdolžencu je zagotovljeno, da ga 
zastopa odvetnik, ki si ga izbere sam in 
ki mu zaupa. Zagovornik ni več dolžan 
zavrniti mandata ali ga kasneje opusti-
ti, da se zavaruje, ker se mora bati po-
izvedovanj o sebi. Molčečnost, zago-
tovljena s pravico in dolžnostjo odvet-
nika, ostane nespremenjena. 

To so osnovna etična načela, ki ve-
ljajo za ta poklic v Zvezni republiki 
Nemčiji in na področju Odvetniške 
zbornice Miinchen. Tudi pri nas so prej 
veljala strožja pravila za odvetniško 
samopodobo skoraj glede vseh vpra-
šanj. Ta predstava o nas samih se je ne-
koliko spremenila, delno zaradi sodišč 
in Evropske unije. Kljub temu se mi 
zdi pomembno, da se o teh vprašanjih 
še naprej intenzivno razpravlja in da se 
zagovarjajo stališča, ki so upravičena. 

dr. Albert Hagele, 
podpredsednik Odvetniške 

zbornice Miinchen 
Prevod: Josip Sever 

V Zvezni Republiki Nemčiji je 
1. 1. 2004 imelo dovoljenje za 
opravljanje odvetniškega poklica 
126.793 odvetnikov, kar pomeni, da 
seje število odvetnikov od leta 1990 
več kot podvojilo. 

Po številu članov je vsekakor 
največja odvetniška zbornica Miin-
chen, ki šteje 15.272 članov, med 
njimi je 27,76 odstotka odvetnic. 
Vseh specializiranih odvetnikov je 
okoli 18.424, to je 14,53 odstotka. 



S srečanja prijateljskih 
zbornic 

Soočeni s 
podobnimi 
problemi 

Josip Sever 

V Nurnbergu sem se 5. in 6. no-
vembra 2004 kot predstavnik OZS 
udeležil srečanja prijateljskih in so-
sednjih odvetniških zbornic iz Češke, 
Avstrije, Italije, Nemčije in Slovaške. 

Obvezna mediacija, problematika 
obveznega nadaljnjega izobraževa-
nja, dovoljenja za pristop evropskih 
kolegov, razvoj posebnosti v odvet-
niškem poklicnem pravu so bile ne-
katere teme delovnega dela srečanja. 

Soočenja pogledov in prikazi raz-
mer v posameznih zbornicah oziroma 
državah so bila koristni, med drugim pa 
so pokazali, da se odvetništvo vsepo-
vsod ubada z vsaj podobnimi problemi, 
v nekaterih pogledih pa tudi s povsem 
enakimi (zlasti glede dajanja pravne 
pomoči in glede formalne organizira-
nosti odvetniških pisarn). Obvezno iz-
popolnjevanje odvetnikov je po drža-
vah različno urejeno - ponekod odreje-
no po urah ali točkah (Anglija, Belgija, 
Nizozemska), četudi ni sankcionirano, 
drugje (Avstrija, Italija) pa ni takšne 
zakonske obveznosti. 

Zanimive podatke o koristih obvez-
ne mediacije je posredoval predstavnik 
OZ Munchen: nobenega statističnega 
dokaza o razbremenjenosti sodišč ni, 
čeprav naj bi obvezna mediacija prispe-
vala prav k temu (primer: v Wiirtem-
bergu so namreč uspešne v komaj peti-
ni primerov). Dodal pa je še primer Ve-
like Britanije, kjer pa vsaj poskušana 
poravnava pred samim sodnim postop-
kom močno vpliva na priznavanje stro-
škov pravdnima strankama. 

Prav tako smo vsi prisluhnili infor-
maciji kolega iz Zgornjeavstrijske 
zbornice o ureditvi in delovanju njiho-
vega "odškodninskega sklada zaradi 
zlorabe zaupanja". Ustanovila ga je 
zbornica sama, razpolaga letno z okoli 
25.000 evri in je kot nekakšen solidar-
nostni sklad namenjen pokrivanju 
(manjšega dela) škod, ki jih povzročijo 
odvetniki svojim strankam z zlorabo 
zaupanja. Obstaja seveda tudi obvezno 
zavarovanje odvetniške odgovornosti. 

Prihodnje leto bo srečanje prijatelj-
skih in sosednjih odvetniških zbornic v 
avstrijskem Gradcu. 

Iz dela UO OZS 
Seja 12. oktobra 2004 

Upravni odbor je na tej svoji seji 
sprejel Akt o ustanovitvi humanitarne-
ga sklada v naslednjem besedilu: 

Na osnovi sklepa, sprejetega na 
skupščini Odvetniške zbornice Slove-
nije, dne 3. 4. 2004, skladno s 6. točko 
10. člena Statuta Odvetniške zbornice 
Slovenije (Ur. list RS št. 15/94, 10/95, 
55/96, 4/00, 13/02 in 90/03) je Uprav-
ni odbor Odvetniške zbornice Sloveni-
je sprejel 

AKT O USTANOVITVI IN 
DELOVANJU SKLADA ZA 
HUMANITARNO POMOČ 

I. Splošne določbe 

1. člen 
S tem aktom se ustanavlja sklad 

Odvetniške zbornice za humanitarno 
pomoč (v nadaljevanju:Sklad) in dolo-
ča namen, organiziranost in način dela 
Sklada. 

2. člen 
Sklad nastopa v pravnem prometu z 

imenom: Sklad Odvetniške zbornice 
Slovenije za humanitarno pomoč. 
Sklad deluje v okviru Odvetniške zbor-
nice Slovenije. 

Sedež sklada je v prostorih Odvet-
niške zbornice Slovenije, Pražakova 8, 
Ljubljana. 

Sklad ni pravna oseba. 

3. člen 
Sklad začenja s svojo dejavnostjo z 

datumom sprejetja akta o njegovi usta-
novitvi in delovanju, ki ga na osnovi 
sklepa skupščine Odvetniške zbornice 
Slovenije, z dne 3. 4. 2004, sprejme 
upravni odbor Odvetniške zbornice 
Slovenije. 

Sklad preneha z delovanjem na os-
novi sklepa skupščine Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

II. Namen in sredstva sklada 

4. člen 
Namen sklada je nuditi, skladno z 

določili tega akta, denarno pomoč hu-
manitarnim ustanovam in organizaci-
jam ter posameznikom, ki zanjo zapro-
sijo, ali so je po presoji Srbniškega od-
bora potrebni. 

Prošnje za odobritev pomoči mora-
jo biti pisne in obrazložene ter izkaza-
ne z listinsko dokumentacijo. 

Denarna pomoč humanitarnim 
ustanovam in organizacijam se podeli 
na osnovi predloženih in potrjenih let-
nih programov. 

5. člen 
Sredstva za poslovanje sklada se 

zagotavljajo s prispevki odvetnikov, ki 
opravljajo odvetniški poklic v Republi-
ki Sloveniji, in z upravljanjem s temi 
sredstvi. 

Prispevek posameznega odvetnika 
v sklad znaša 100 odvetniških točk let-
no. 

V. Organizacija in vodenje 
Sklada 

6. člen 
Sklad upravlja skrbniški odbor 

sklada. 
Skrbniški odbor ima predsednika in 

deset članov. Skrbniški odbor sestav-
ljajo imenovani predstavniki odvetni-
kov vseh območnih zborov. Predsedni-
ka izvolijo člani izmed sebe. 

V skrbniški odbor ne morejo biti 
imenovani člani upravnega odbora Od-
vetniške zbornice Slovenije. 



Mandatna doba članov skrbniškega 
odbora je 3 leta. Mandat članov se lah-
ko neomejeno ponovi. 

Funkcija člana odbora preneha 
pred potekom mandata, če: 
• huje krši obveznosti; 
• se izbriše iz imenika odvetnikov. 

8. člen 
Skrbniški odbor sklada je najvišji 

organ upravljanja sklada in odloča na 
svojih sejah o bistvenih vprašanjih po-
slovanja in delovanja sklada. Skrbniški 
odbor sklada sprejema svoje odločitve 
z večino glasov vseh članov odbora 
sklada. 

9. člen 
Skrbniški odbor je dolžan voditi 

evidenco o premoženju sklada. Dolžan 
je skrbeti za upravljanje premoženja in 
izvajanje namena s skrbnostjo dobrega 
gospodarja. S prihodki sklada lahko 
razpolaga le za izvajanje namena in 
poslovanje sklada. 

10. člen 
Seje skrbniškega odbora sklicuje 

predsednik na svojo pobudo ali po pis-
nem predlogu treh članov skrbniškega 
odbora. 

Seje so sklepčne, če je na njih nav-
zoča večina članov odbora. 

Odbor sklepa z večino glasov vseh 
članov. 

Sklepe, spise in dopise skrbniškega 
odbora podpisuje predsednik in po nje-
govem pooblastilu član. 

11. člen 

Strokovna opravila (računovod-
stvo, administracijo) za humanitarni 
sklad zagotavljajo strokovne službe 
Odvetniške zbornice Slovenije. 

Sredstva sklada so ločena od sred-
stev Odvetniške zbornice Slovenije. 
Prispevki odvetnikov, ki opravljajo od-
vetniški poklic v Republiki Sloveniji, 
se nakazujejo in vodijo na posebnem 
računu. 

12. člen 
Organ za nadzor poslovanja sklada 

je skupščina Odvetniške zbornice Slo-
venije , ki nadzira zakonitost dela ter 
finančno poslovanje sklada. 

VI. Javnost dela sklada 

13. člen 
Delo skrbniškega odbora sklada je 

javno. Skrbniški odbor sklada zagotav-
lja javnost s tem, da letno poroča o 
svojem delu skupščini Odvetniške 
zbornice Slovenije. 

Pravilnik o nagrajevanju in 
povračilu stroškov svetoval-
cem za begunce 

V Uradnem listu RS, št. 
103/2004 je bil 23. 9. 2004 objav-
ljen pravilnik Ministrstva za pravo-
sodje o nagrajevanju in povračilu 
stroškov svetovalcem za begunce, s 
katerim je bilo poseženo tudi v od-
vetništvo, zlasti glede na dejstvo, da 
so svetovalci za begunce lahko po 
zakonu o azilu samo odvetniki ozi-
roma osebe z opravljenim pravniš-
kim državnim izpitom. Gre za nov 
pravilnik na tem področju, ki je 
sporen predvsem zaradi nedopust-
nega in nezakonitega posega v 
opravljanje odvetniškega poklica, 
saj v 3. členu določa, da so sveto-
valci za begunce upravičeni do na-
grade v polovični višini, določeni 
po veljavni odvetniški tarifi in do 
povračila stroškov v skladu z odvet-
niško tarifo. 

Razpravo so člani UO zaključili 
s sprejemom naslednjih sklepov: 
1. Pravilnik o nagrajevanju in po-

vračilu stroškov svetovalcem za 
begunce je v nasprotju z zako-
nom o odvetništvu. 

2. Ministrstvu za pravosodje poš-
lje zbornica ostro protestno pis-
mo glede samega načina spreje-
manja pravilnika in glede pose-
ganja v opravljanje odvetniške-
ga poklica. 

3. Prizadete odvetnike UO poziva, 
naj sprožijo ustavni spor. 

4. Pripravijo naj se spremembe 
oziroma dopolnitve odvetniške 
tarife za postopke v zvezi s pri-
dobitvijo azila. 

Razlaga odvetniške tarife 

Odvetnico zanima, ali se v ka-
zenskem postopku, ki se vodi zdru-
žen zoper mladoletne in polnoletne 
storilce kaznivih dejanj, uporablja 
enotna tarifa in sicer tarifa za pol-
noletne storilce. 

V skladu z 22. členom OT je 
UO sprejel naslednjo obvezno raz-
lago odvetniške tarife: 
• V kazenskem postopku, ki se 

vodi združen zoper mladoletne 
in polnoletne storilce kaznivih 
dejanj, se uporablja enotna tari-
fa in sicer tarifa za polnoletne 
storilce. 

Zapisal glavni tajnik: 
Mitja Stupan 

Statistika 

Iz odvetniškega imenika - stanje 30.11. 2004 

994 odvetnikov, 5 tujih odvetnikov, 120 kandidatov, 257 pripravnikov, 
40 odvetniških družb 

Odvetniki 

• vpisanih 994 - 350 odvetnic in 644 odvetnikov, 
• v razdobju od 1. 11. 2004 seje vpisalo 5 odvetnikov, izbrisalo pa 7 (5 zara-

di upokojitve) 

Tuji odvetniki 

• UO OZS je na podlagi 34.b člena ZOdv sprejel sklep o vpisu 5 tujih odvet-
nikov. 

Odvetniški kandidati 

• vpisanih 1 2 0 - 6 9 kandidatk, 51 kandidatov, 
• v razdobju od 1. 11. 2004 se jih je vpisalo 11, izbrisal pa le eden. 

Odvetniški pripravniki 

• vpisanih 257 - 172 pripravnic in 85 pripravnikov, 
• v razdobju od 1. 11. 2004 se jih je vpisalo 21, izbrisalo pa 16. 

Odvetniške družbe 

• ob koncu novembra je UO OZS soglašal z ustanovitvijo še ene odvetniške 
družbe, 

• skupaj vpisanih zdaj 40 odvetniških družb. 



Iz dela zbora 
odvetniških kandidatov 

Uroš Ilic 

Predlog za spremembo statuta OZS. 

Zbor odvetniških kandidatov je na seji 2. aprila 2004 v Portorožu so-
glasno sprejel predlog sprememb in dopolnitev statuta odvetniške zbornice. 
Z dopisom predsednika je bil predlog zbora posredovan UO OZS v nadalj-
njo obravnavo s prošnjo, da se posreduje vsem območnim zborom in vklju-
či v naslednje spremembe statuta. Bistvo predloga predstavlja natančnejša 
opredelitev sodelovanja odvetniških kandidatov pri delu skupščine OZS. 
Predlog tako predvideva, da odvetniški kandidati lahko na skupščini glasu-
jejo o vseh zadevah, ki se nanašajo na njihov položaj. 

Prvo družabno srečanje odvet-
niških kandidatov. Dobili smo se v 
petek, 10. septembra ob 18. uri na Tu-
ristični kmetiji Hudičevec v čudovitem 
okolju pod Nanosom. Glavni spiritus 
movens srečanja, Benjamin Zagorc 
(član izvršilnega odbora) je v sodelo-
vanju z gostinskim osebjem organiziral 
odlično večerjo, kjer je nato ob kozar-
cu vina stekla zanimiva in pestra deba-
ta o položaju odvetniških kandidatov 
in tudi o statusu odvetništva v novem 
tisočletju. Kljub skrbni izbiri termina 
vse rezervirane postelje niso bile po-

trebne, saj se je srečanja udeležila zgolj 
desetina registriranih in s strani odvet-
niške zbornice vabljenih članov, ki pa 
so prišli iz treh območnih zborov (ljub-
ljanski, kranjski in novogoriški). Glede 
na to, da je bilo srečanje slovenskih od-
vetniških kandidatov organizirano po 
večletnem premoru, je bilo s strani pri-
sotnih izraženo upanje, da bi srečanje 
postalo tradicionalno. 

Udeležba na okrogli mizi. V če-
trtek, 26. novembra sem se kot predsed-
nik zbora na podlagi vabila Društva za 
mednarodno gospodarsko pravo udele-

žil okrogle mize o regulaciji trga prav-
nih storitev. Razprava je bila raznolika, 
saj se je dotaknila tako vprašanja odvet-
niškega monopola kot reklamiranja od-
vetniške dejavnosti. S tajnikom zborni-
ce odvetnikom Mitjo Stupanom sva os-
tro zavrnila očitek o zapiranju odvetniš-
tva in nekakšnem njegovem elitizmu. 
Opozorila sva tako na določbo zakona o 
odvetništvu, ki vsakemu interesentu 
omogoča, da na zbornico naslovi proš-
njo za določitev pripravniškega mesta, 
kot tudi na porast števila odvetnikov. 
Zaradi prisotnosti zastopnika družbe, 
specializirane za reševanje odškodnin-
skih zahtevkov (Nova odškodnina 
d.o.o.), je razprava tekla tudi o dopust-
nosti te dejavnosti tako de lege lata kot 
(in predvsem) de lege ferenda. V deba-
to so se vključili tudi prisotni poslušal-
ci, pri čemer je bilo s strani članov OZS 
enotno zastopano stališče o ustreznosti 
odvetniškega monopola glede zastopa-
nja strank pred sodišči (pri tem sem iz-
postavil dejstvo, da po zakonu o prav-
dnem postopku tega monopola pred 
okrajnimi sodišči ni) in drugimi držav-
nimi organi. Pri svetovanju je zadeva 
bolj kompleksna in bo potrebno upošte-
vati tudi evropsko direktive, ki urejajo 
ta področja. 

Naslednja seja zbora: v začetku 
leta 2005; glavna točka dnevnega reda 
bo izbira novega vodstva zbora za na-
slednje mandatno obdobje. 

Odvetniški judikat SES 

Odvetnik na slabem glasu - prepoved 
opravljanja poklica v drugi državi EU1 

Primer: 

Gullung proti COAB2 

1. Dejansko stanje3 

Proti odvetniškima zbornicama v 
Colmarju in Saverni je g. Calude 
Gullung sprožil spor. G. Gullung je 
odvetnik v Offenburgu v Nemčiji. Pri 

omenjenih zbornicah se je hotel vpisati v 
imenik odvetnikov, pa mu to ni uspelo. 
G. Gullung je namreč že deloval kot 
notar v Franciji, pa je bil proti njemu 
sprožen disciplinski postopek, kjer pa ni 
uspel dokazati svoje nedolžnosti. Zaradi 
"slabega glasu" tudi ni bil sprejet med 
odvetnike. V Offenburgu v Nemčiji pa 
je lahko deloval kot odvetnik. 

2. Odločitev Sodišča in pravno 
pravilo 

Direktivo 77/249/EGS je treba 
razlagati tako, da se nanjo ne more 
sklicevati odvetnik, ki je že ustanovljen 
v eni državi članici in bi želel izvrševati 
svoje storitve v drugi državi članici, kjer 

pa mu je bilo že prepovedano opravl-
jati poklic odvetnika iz razlogov, ki se 
nanašajo na osebne lastnosti, dosto-
janstvo, ugled in poštenost. 

Člen 52 PES pa se mora razlagati 
tako, da lahko država članica pogojuje 
vpis v register odvetnikov pod enakimi 
pogoji tako domačim kot tudi tujim 
odvetnikom. 

Podrobnejša obrazložitev je v origi-
nalnem besedilu po najpomembnejših 
paragrafih citirana v originalnem (an-
gleškem) besedilu.4 

Izbral in priredil: B. K. 

1 Vir: Knez R., Mužina A., Jorg S., Vesel T. 
(2004) "Odločitve sodišča Evropskih skupnosti 
in sodišča prve stopnje s pojasnili", Nebra 
d.o.o., Ljubljana 2004, str. 670 - 672 
2 292186, Claude Gullung proti Conseil de 
l'ordre des avocats du barreau de Colmar et de 
Saverne Zodl. 1988, str. 111 
J Opozorilo: upoštevati preštevilčenje členov 
PES: člen 52 je zdaj člen 43. 

4 Ibidem (op. 1.) str. 672 - 674. 



Dan slovenskih odvetnikov 2004 
Tradicionalno srečanje slovenskih odvetnikov je bilo 

letos prepuščeno prekmurskim kolegom, ki so 4. in 5. 
junija pripravili zanimiv strokoven in družaben program 
v Moravskih toplicah. Če na kratko - pa (žal) res z veliko 
zamudo - povzamemo značilnosti tega našega "osrednje-
ga dogodka" (vsekakor poleg redne skupščine in že 
utečene "odvetniške šole"), naj ugotovimo, da je bila 
udeležba kolegic in kolegov dobra, zbrala se je tudi sila 

pisana druščina tujih in domačih uglednih gostov, gos-
titelji so potrdili poznane lastnosti bogate ponudbe prek-
murskih naravnih in gostinskih znamenitosti - strokovni 
del srečanja pa je bil namenjen "okrogli mizi" o vedno 
(bolj) aktualni temi odvetniške etike. 

Iz referatov, predstavljenih za okroglo mizo, objav-
ljamo bistvene poudarke, z nekaj fotografijami pa naj še 
nazorneje osvetlimo množičnost in pestrost srečanja 

Oglaševanje odvetniških storitev z 
vidika odvetniške etike 

...Oglaševanje v odvetništvu, da 
ali ne? Kako se soočiti s tem vpraša-
njem, da bi nanj lahko dali enoznačen 
odgovor oziroma zavzeli neko absolut-
no stališče? 

Menim, da je nujno najprej postavi-
ti temeljno ločnico. Na eni strani vide-
ti odvetnika kot poslovnega subjekta 
tržno - potrošniške družbe, kjer so za-
gotovljeni svoboda govora, misli, pre-
tok informacij, pretok kapitala ipd. Na 
drugi strani videti odvetnika kot zave-
zanega k spoštovanju etike in morale s 
prav posebnim značajem, kot nekoga, 
katerega delo je v službi pravice in zaš-
čite svobode, kot najtemeljnejše, naj-
pomembnejše in najveličastnejše člo-
vekove bivanjske kvalitete. 

Odvetništvo kot častivreden poklic 

izvira že iz antičnih časov, ko so se ob-
likovala prva pravna vprašanja. Druž-
bena funkcija odvetništva se v svojih 
temeljih skozi zgodovino ni spreminja-
la. Odvetništvo s stališča oglaševanja 
zato ni in ne more biti tretirano na enak 
način kot, denimo, pohištvena industri-
ja. Odvetnik je dolžan spoštovati resni-
co in zakonitost, odvetnik naj vselej 
upošteva pravila o lepem vedenju, od-
vetnik naj se odlikuje v načelnosti in v 
trdni obrambi ustavnih svoboščin ter 
zakonskih pravic in koristi svojih 
strank. To je le nekaj stavkov iz našega 
kodeksa. Vidimo, da je odvetništvo po-
klic, ki se ga po načelih humanosti, 
kulturnosti, spoštovanja dostojanstva 
človeka ter spoštovanja resnice in pra-
vice, težko primerja z drugimi poklici 

v tržni ekonomiji. Odvetništvo naj bi 
bilo po mojem mnenju osvobojeno naj-
slabših karakteristik sodobnosti, kot so 
nekritična gonja za dobičkom, prevla-
da korporativističnega duha, globaliza-
cijski ekonomski procesi. 

Tako pridemo do osnovnega vpra-
šanja, ali je na tak način sploh še priso-
ten etični moment kot eden izmed te-
meljev prava in odvetniškega poklica? 

Možnost neomejenega oglaševanja 
odvetniških storitev bi tako tudi v EU 
in Sloveniji v odvetništvo prinesla ne-
kritično in vsesplošno vladavino kapi-
tala. Današnji svet se ne zaveda dovo-
lj, da vladavina kapitala in velikih kor-
poracij povzroča globalno svetovno 
krizo kulturne, moralne in etične iden-
titete. Prav vsak dan našega življenja 
pa se odvija po etičnih in moralnih nor-
mah.. Če se človek ne zaveda pomena 
etike, potem se ne more pravilno odlo-
čati, ko pride pred dilemo. Na tem 
mestu prednjači ameriški hegemoni-



zem in neokolonializem. 20. stoletje je 
zaznamoval boj nemočnih in šibkih 
držav izpod kolonialnega jarma Evro-
pe, danes se na prefinjen in kvazi de-
mokratičen način ekonomsko kolonizi-
ra cel svet. Vsesplošno smo podvrženi 
marketinškim vsebinam. Z razvojem 
novih medijev se to še poglablja. Da-
nes ni več važno, kako dobra in kvali-
tetna je zobna pasta, ampak kupujemo 
največkrat oglaševane. To povzroča še 
večjo finančno napajanje že tako moč-

nih mednarodnih korporacij in začaran 
krog vedno večje centralizacije kapita-
la in lastnine. 

Dopustiti takšno nekritično prisot-
nost kapitala tudi v odvetništvo, je 
zame zaton bistva odvetništva. Težko 
je namreč verjeti, da se ob možnosti 
neomejenega oglaševanja odvetniških 
storitev ne bi takoj pojavile velike od-
vetniške družbe, ki bi izkoristile svojo 
močno finančno zaledje in osvojile trg 
odvetniških storitev. Majhni, čeprav 

enako dobri po kvaliteti, morda celo 
boljši in ponujajoč cenejše storitve, bi 
ostali v ozadju. Odvetništvo bi postala 
zgolj ena izmed dejavnosti, ki se bori 
za svoj delež tržne pogače. Tu pa se 
zmanjša ali pa sploh popolnoma izgine 
prostor za odvetniško etiko v smislu 
poklica, ki zahteva nekaj več; načel-
nost, poštenje, resnicoljubje. 

Kje je torej meja dopustnega ogla-
ševanja? Skoraj nemogoče jo je na-
tančno določiti. Morda bi bilo naj-
ustreznejše dopustiti oglaševanja do te 
mere, ko je o odvetniku mogoče najti 
informacije z lastno iniciativo. To po-
meni - objava v telefonskih imenikih, 
Piršu, na internetu in podobno. Sam 
obseg informacij v tem primeru naj ne 
bi bil omejen, razen z zahtevo, da so 
informacije resnične. Zdi se zelo pozi-
tivno, da nekdo, ki potrebuje odvetni-
ka, ve, kam naj se obrne, da bo prido-
bil o posameznih odvetnikih kar največ 
informacij, saj bo tako "najprimernej-
šega" lažje izbral. Ne zdi pa se mi smi-
selno dopuščati oglaševanja, ki nas po-
išče samo, brez možnosti našega vpli-
va. Tu mislim na vse vrste radijskih in 
televizijskih spotov, objave v časopis-
ju, objave na internetu v smislu prese-

Kodeks poklicne 
etike italijanskih 
odvetnikov 

...Pogosto se je postavljalo vpra-
šanje o pravni naravi deontoloških 
pravil. So to zakoni samo moralne na-
rave ali so tudi pravne narave in torej 
obvezujoči za odvetnika? Po mnenju 
italijanskih odvetnikov so to predpisi 
pravne narave, katerih temelj je 12. 
člen zakona o odvetništvu, ki obvezu-
je odvetnike, da opravljajo poklic z 
dostojanstvom in ugledom, ter 38. 
člen istega zakona, ki pravi, da so pod-
vrženi disciplinskemu postopku od-
vetniki, ki zlorabljajo poklic in ki niso 
vestni pri opravljanju poklica, kot tudi 
tisti odvetniki, ki store dejanja, ki niso 
v skladu z dostojanstvom in ugledom 
poklica. Deontološka pravila so torej 
sestavni del pravne ureditve odvetniš-
kega poklica. Nadaljni dokaz, da so 
deontološka pravila pravne narave je 
tudi dejstvo, da je kršitev teh pravil 
pravno in ne samo moralno sancioni-
rano. Sankcije se izrekajo v postopku, 
ki je na drugi stopnji pred Državnim 
odvetniškim svetom sodne narave in 

seveda prav tako pred Vrhovnim so-
diščem. 

.. .Postavljalo se je in se še postav-
lja vprašanje, če je bila kodifikacija 
deontoloških pravil sploh možna, ker 
naj bi ne bilo mogoče identificirati 
vseh možnih kršitev in bi torej ostale 
praznine, saj bi bile možne tudi kršit-
ve, za katerih ni sankcije. Podobni po-
misleki so se pojavljali že, ko se je v 
začetku 18. stoletja pripravljal Napo-
leonov kodeks. Zagovorniki kodifika-
cije - zgodovina je dokazala, da so 
imeli prav - pa so odgovarjali s trditvi-
jo, da kodeksi nastajajo s časom in da 
se praznina napolnjuje z interpretacijo 
in z analogijo, sklicujoč se na splošna 
načela, kakršna so dostojanstvo, lojal-
nost in ugled. 

...Državni svet odvetniških zbor-
nic, organ, ki predstavlja odvetnike in 
je pravna oseba, je tako po dolgih dis-
kusijah 17. aprila 1997 odobril po-
vsem noveliran deontološki kodeks in 
kasneje ob koncu leta 2002 še nekate-
re spremembe, predvsem kar zadeva 
informiranje o odvetniški dejavnosti. 
Pri tem se je pri formuliranju specifič-
nih predpisov opiral na razna mnenja, 
pravilnike, sklepe odvetniških kongre-
sov in predvsem na disciplinske odlo-

čbe, torej judikaturo, ki je glavni prav-
ni vir odvetniške deontologije. 

Kakor že rečeno, na podlagi 38. 
člena zakona o odvetništvu pripada 
pristojnost odločanja o disciplinski 
odgovornosti odvetnikov Svetu pri 
vsaki odvetniški zbornici in Držav-
nem odvetniškem svetu in zato se 
smatra, da ima Državni odvetniški 
svet pravico in dolžnost, da določa 
pravila, katerih kršitve so sankcionira-
ne. V tem smislu se je izreklo tudi Ka-
sacijsko sodišče na skupni seji vseh 
sekcij (sodba z dne 12.12.1995, št. 
12723), ki je tako obrazložilo svojo 
odločitev: "V pristojnost odvetniških 
organov sodi izdajanje deontoloških 
predpisov obvezujočih za vse svoje 
člane kot izraz samostojnosti poklica 
in samodiscipline nad ravnanjem čla-
nov; kršitev tako postavljenih predpi-
sov poklicne etike, na katerih sloni 
ureditev poklica, pomeni disciplinski 
prekršek". 

Kodeks obsega 60 členov, ki so 
razdeljeni na štiri poglavja: preambula, 
splošna načela, odnosi s kolegi, s stran-
ko, z nasprotno stranko in z magistrati 
(t.j. s sodniki in tožilci) ter končne do-
ločbe. Posamezni členi so formulirani 
tako, da je najprej navedeno splošno in 
abstraktno deontološko pravilo, ki ga 



ganja objave na lastni spletni strani in 
podobno. 

To je tista temeljna ločnica med do-
pustnim in nedopustnim oglaševanjem, 
ki bi po mojem mnenju in glede na 
analizo predstavljala najustreznejšo re-
šitev. S takšno omejitvijo oglaševanja 
odvetniških storitev bi obdržali integri-
teto odvetniškega poklica kot poklica, 
kjer je oglaševanje zaradi etičnih načel 
nedovoljeno, dali pa bi možnost, da se 

nekdo, ki odvetnika išče, lahko sezna-
ni s ponudbo in specifičnimi kvaliteta-
mi določene odvetniške pisarne. 

Torej se vse odvija v nekakšnem 
etičnem krogu, če si lahko dovolim 
uporabiti ta izraz. Tudi iz tega razloga 
je odvetniški poklic skozi stoletja razvil 
kodeks svoje poklicne etike. Slovenci, 
kot rečeno, imamo svoj odvetniški ko-
deks že skoraj 40 let, in že v prvi ko-
deks, ki je nastal pod vplivom avtorja 

hrvaškega kodeksa etike dr. Iva Politea 
in pod vplivom takratne pravnopolitič-
ne orientacije, so bila vključena pravila 
o oglaševanju odvetniških storitev. 
Dejstvo, da se pravila o oglaševanju 
odvetništva v takratnem kodeksu OZS 
le malo razlikujejo od pravil današnje-
ga našega kodeksa, morda govori o 
tem, da je ureditev danes nekoliko za-
starela, arhaična. Spremembe, ki so na 
tem področju bile v zadnjem času vne-
sene v kodeks ali pa se pojavljajo šele 
kot ideje, pričajo, da se miselnost glede 
oglaševanja odvetništva v Sloveniji 
spreminja in da se pravila odpirajo ten-
dencam po odpravi prepovedi oglaše-

pri nekaterih členih dopolnjujejo kom-
plementarna pravila (označena z rim-
skim številom), ki opisujejo nedovolje-
na ravnanja. Gre torej za neko skladno 
navajanje načel in specifičnih ravnanj, 
torej za fleksibilno strukturo, ki omogo-
ča, da se po potrebi lahko dopolnjuje z 
uvedbo novih specifičnih dejanj, ki jih 
praksa in življenje štejeta za nedovolje-
na. 

Kar se pa tiče pristojnosti izreka-
nja disciplinskih sankcij, vsebuje ko-
deks samo splošno načelo: "Pristoj-
nost izrekanja sankcij za kršitve deon-
toloških pravil pripada disciplinskim 
organom. Sankcije morajo biti prila-
gojene teži dejanja in upoštevati po-
navljanje kršitve ter specifične objek-
tivne in subjektivne okoliščine, ki so 
vplivale na kršitev". Sam postopek pa 
poteka v štirih fazah: v prvi, predhod-
ni fazi pristojni organ preveri prijavo 
ter zahteva od odvetnika pojasnila v 
zvezi s primerom; sledi začetek pos-
topka z dostavo obtožnice ter tretja 
faza, torej izvajanje dokazov (priče, 
dokumentacija, morebitne preiskave) 
in zaključna faza - glavna obravnava 
ter odločanje. Povedati je treba, da se 
je pri izvajanju tovrstnega postopka 
prav zaradi pomanjkljivosti zakonskih 
predpisov razvila obsežna sodna prak-

sa, ki se danes šteje za neobhodni ses-
tavni del ureditve disciplinskega pos-
topka. 

Deontološki kodeks predstavlja 
celoto, iz katere je težko izluščiti glav-
na načela. Preambula navaja bistvo 
poklicne dejavnosti glede na načelo 
svobode in neodvisnosti pri varovanju 
pravic in koristi oseb in uveljavljanju 
pravnega reda. V prvem poglavju, na-
menjenem splošnim načelom, so na-
vedene poleg že omenjene disciplin-
ske pristojnosti razne dolžnosti odvet-
nika in sicer: poštenost, dostojanstvo 
in ugled (tudi ko niso dejanja poveza-
na s poklicem, ki pa lahko negativno 
vplivajo na ugled celotnega odvetniš-
tva). Nato izstopajo še dolžnosti do lo-
jalnosti in korektnosti, zvestobe, ne-
odvisnosti, strokovnosti, tajnosti in 
diskretnosti, razen v nekaterih prime-
rih, ko je npr. potrebno, da odvetnik 
prepreči stranki storitev hudega kazni-
vega dejanja. 

Po zadnjih spremembah in dopol-
nitvah so v kodeksu tudi podrobna pra-
vila o sredstvih informiranja in o rekla-
miranju odvetniške dejavnosti. V tej 
zvezi se postavi vprašanje, ali je prepo-
ved reklamiranja (tistega podobnega 
komercialnemu, da se razumemo) ute-
meljena in predvsem, katere naj bi bile 

njegove meje. Italijanski odvetniki so, 
razen nekaterih velikih pisarn, zelo od-
ločno nastopili tudi proti stališču neka-
terih organov EU, da je namreč odvet-
nik podjetnik in da zato tudi zanj velja-
jo znana načela o svobodni konkurenci. 
Argumenti, ki jih odvetniki navajajo 
proti taki liberalizaciji, so predvsem 
sklicevanje na notranjo zakonodajo in 
na samo pogodbo o Evropski skupnos-
ti in sicer na njen 81. člen, na podlagi 
katerega bi bile možne omejitve svo-
bodne konkurence, ko je to v družbeno 
korist. 

V 17. členu kodeksa so obširno 
navedene oblike dovoljenega reklami-
ranja in prav tako nedovoljenega, no-
vost pa predstavlja možnost, da se ob-
javi (seveda v dovoljenih sredstvih ob-
veščanja) certifikacija kakovosti. Tudi 
odvetniške pisarne namreč lahko pri-
dobijo certifikat o skladnosti z normo 
UNI EN ISO 9001 (cena znaša pribli-
žno 12.500 evrov). 

V tem poglavju je s posebno do-
ločbo obravnavana stavka odvetnikov 
ali točneje "neudeležba na obravnavi" 
(astensione dalle udienze), ko stavko 
proglasijo odvetniški organi v skladu s 
kodeksom in veljavnimi predpisi... 

dr. Karlo Primožič 



vanja odvetniških storitev, čeprav se na 
drugi strani pravila poostrujejo, kar se 
tiče dopustnosti oglaševanja - za kar je 
dokaz v zakon o odvetništvu ( leta 
2001) vnesena denarna kazen najmanj 
500.000 tolarjev za kršitev prepovedi 
oglaševanja odvetnikove dejavnosti. 
Nenazadnje, ali sta morala in etika res 
tako močan dejavnik, ki lahko posežeta 
celo v pravico do svobode izražanja, 
govora, mišljenja, ki je zagotovljena z 
ustavami posameznih nacionalnih drž-
av, tudi slovensko, z Evropsko konven-
cijo o človekovih pravicah in temeljnih 
svoboščinah in Listino temeljnih pravic 
- ter da jih zagotavlja tudi Evropsko so-
dišče za človekove pravice? Očitno da, 
saj bi sicer bilo verjetno to vprašanje 
tudi pri nas urejeno drugače.... 

Staša Ternik 

Odvetniška etika -
večna, nikoli dokončno 
oblikovana 

Vstop Slovenije v EU je pomemben tudi za slovenske 
odvetnike, ker je s tem OZS postala polnopravna članica 
CCBE. Ta stanovska organizacija združuje že več kot 
700.000 evropskih odvetnikov, ki jih zaenkrat še ne združ-
uje enoten etični kodeks. Kodeks odvetniške etike CCBE 
se namreč uporablja le pri čezmejnem delovanju odvetni-
kov. Kljub temu za vsakdanjo prakso odvetnikov ni nepo-
memben, ker se za takšno delovanje odvetnikov šteje že, če 
sta odvetnika iz dveh različnih članic CCBE v medseboj-
nih pisnih kontaktih. 

Razvoj etike evropskega odvetništva gre v smer poeno-
tenja etičnih pravil, kar je tendenca odvetnikov samih. Iz-
ven tega poklica obstajajo veliki interesi, da se poseže v te-
melje odvetniškega poklica, zlasti v poklicno tajnost in sa-
mostojnost. To se kaže na področju pranja denarja, ko bo 
drugi direktivi EU kmalu sledila še tretja in je CCBE mo-
rala oblikovati priporočila nacionalnim zbornicam, kako 
naj ravna odvetnik na tem področju. Odvetnik naj ne dela 
za nepoznano stranko, niti upravlja z denarjem, katerega 

izvor in titular nista znana. Če se pojavi utemeljen sum pra-
nja denarja, mora odvetnik od vodenja zadeve odstopiti, če 
stranka ne upošteva nasvetov. 

Poseben primer je evropski komisar Mario Monti, ki 
skuša z novo direktivo o storitvah na notranjem trgu EU 
tudi za odvetnike vpeljati klasično konkurenčnost. Je proti 
fiksnim tarifam, zavzema se za reklamiranje in združeva-
nja odvetnikov z neodvetniki ter tudi za ustanavljanje od-
vetniških firm kot prostih kapitalskih družb brez obvezne-
ga lastništva odvetnikov. 

CCBE se takšnim in podobnim vplivom upira, ker se 
zaveda, da bi komercializacija odvetništva pomenila nje-
gov potop. Zato tudi ne bo nikoli prišlo do popolne svobo-
de reklamiranja odvetnikov. Določene spremembe so nuj-
ne, ker gre pri tem upoštevati tudi interes javnosti in po-
trošnikov, da so pravilno informirani, kje si lahko poiščejo 
posamezne pravne storitve. Podpreti je zato treba predlog, 
da ima odvetnik pravico informirati javnost, katere pravne 
storitve nudi, seveda pod pogojem, da je njegova informa-
cija objektivna in skladna z javnimi interesi. 

Odvetniška etika mora slediti življenju in razvoju od-
vetništva. Zato bo ostala večna in nikoli dokončno obliko-
vana srčika odvetniškega dela. 

dr. Konrad Plauštajner 

Kaj so spraševali ameriški odvetniki? 
Uradno glasilo odvetnikov iz Massachusetsa (ZDA) je objavilo spisek 

desetih zagonetnih vprašanj, ki so jih odvetniki postavljali pričam med razni-
mi sodnimi razpravami: 
1. Povejte nam, doktor, ali je res, da se človek, če umre v spanju, tega ne zaveda do 

jutra? 
2. In vaš najmlajši sin, dvajsetletnik, koliko je star? 
3. Ste bili zraven, ko so vas fotografirali? 
4. Ste bili sami, ali ni bilo nikogar? 
5. Ste vi ali vaš mlajši brat padli v vojni? 
6. Ali vas je ubil? 
7. Koliko sta bili vozili oddaljeni drugo od drugega v trenutku trčenja? 
8. Bili ste tam, dokler niste odšli, je tako? 
9. Kolikokrat ste izvršili samomor? 
10. Otrok je bil torej spočet 8. avgusta? - Da. - In kaj ste vi počeli v tem trenutku? 



Odvetniki na 
9. ljubljanskem maratonu 

Letošnji že 9. ljubljanski maraton, ki smo ga odtekli 24. oktobra, je pos-
krbel za rekordno udeležbo (več kot 6.000 tekačev in tekačic iz 27 držav), 
krasno vreme in veliko število gledalcev ob progi. Vse našteto dokazuje, da 
je ljubljanski maraton postal ena največjih športno rekreativnih prireditev v 
Sloveniji in istočasno, kot meni odbor za tekmovanja pri AZS in večina ude-
ležencev, eno najkvalitetnejših in dobro organiziranih atletskih tekmovanj 
pri nas. 

Naš maraton se razvija po zgledu 
podobnih prireditev v svetovnih pre-
stolnicah. Zato lahko pričakujemo da 

bo zaradi teka, ki kot oblika rekreacije 
postaja v življenju ljudi sinonim skrbi 
za zdravo življenje, postal vse po-
membnejši tudi za nas. 

Vztrajnostni tek je najbolj demo-
kratičen šport, dostopen vsakomur (ni 
članarine, ni vstopnine, ni drage opre-
me), saj potrebuješ samo športne copa-
te in dobro voljo, pri tem pa je tvoje 
delo, se pravi rezultat, najbolj objektiv-
no izmerjen (ura nikoli ne laže!). 

Maratonski tek je priljubljen tudi 
med odvetniki. Spominja nas na mara-
tonsko dolžino sodnih procesov, na ča-
kanje na sodbe, na čakanje pred sodni-
mi dvoranami in (ne tako poredko) na 
čakanje na plačilo s strani naših klien-
tov ... 

Vsak odvetnik je tako hočeš nočeš 
tudi tekač na dolge proge, za kar potre-
buje odlično kondicijo in dobre živce, 
kar mu omogoča reden trening vztraj-
nostnega teka. Tak trening ni nekakšno 
nesmiselno tekanje, kot mislijo telesno 
neaktivni ljudje, pač pa predstavlja po-
leg telesnega utrjevanja tudi možnost 

"meditacije v gibanju", to pa je za od-
vetnike, obsojene na pretežno sedeče 
delo, izvrstna alternativa. 

Mnogi odvetniki, njihovi kandidati 
in pripravniki so spoznali koristi red-
nega ukvarjanja s tem najlepšim in naj-
bolj zdravim športom. Nekateri najbolj 
pripravljeni in pogumni so se preizku-
sili tudi na letošnjem Ljubljanskem 
maratonu in sicer v vseh treh discipli-
nah (7 km, 21 km in 42 km). To so bili: 

Vsem čestitamo za udeležbo in za 
njihov dosežek — vse ostale pa vabi-
mo, da se jim pridružijo na jubilej-
nem 10. ljubljanskem maratonu, ki bo 
stekel po ljubljanskih ulicah 23. ok-
tobra 2005. 

Športni pozdrav! 
Andrej Razdrih, 
odvetnik in tekač 



Novi zakon o delovnih 
in socialnih sodiščih 
z uvodnimi pojasnili 

Pri GV Založbi je v zbirki novih predpisov izšel novi zakon o delovnih in 
socialnih sodiščih (ZDSS -1), h kateremu sta uvodna pojasnila pripravila vr-
hovna sodnika z delovno - socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS prof dr. 
Janez Novak in doc. dr. Aleksej Cvetko. Navadno uvodna pojasnila k pred-
pisom ne predstavljajo posebej poglobljenega vira za proučevanja nove zako-
nodaje, v obravnavani knjigi pa je nekoliko drugače. Oba ugledna praktika in 
teoretika namreč opozarjata prav na tiste ključne zadeve, ki so v novem orga-
nizacijskem in postopkovnem zakonu novote in bi jih marsikdo izmed nas -
odvetnikov nemara tudi spregledal. Zato menim, da je vsaj kratek prikaz dob-
rodošel, s to objavo pa predvsem pravočasen, saj bo novi ZDSS, objavljen že 
na začetku tega leta (Ur. 1. RS, št. 2/04, z dne 10.1. 2004), začel veljati prvega 
dne v letu 2005 (94. čl.). 

S tem prikazom ne menimo povze-
mati vseh novosti zakona, želimo pa 
opozoriti na tiste določbe, ki sta jih av-
torja v svojih uvodnih pojasnilih pose-
bej izpostavila in ki se nanašajo še po-
sebej na odvetništvo oz. pooblaščence, 
stroške postopka, prehodne in končne 
določbe in še nekatera druga vpraša-
nja. 

Pomen zakona, novosti in uporabo v 
praksi avtorja pojasnjujeta v strnjenih, 
posrečeno izbranih pojasnilih - v i . po-
glavju prof. dr. Janez Novak obravnava 
delovne spore (str. 15-33), v II. poglav-
ju doc. dr. Aleksej Cvetko prikaže soci-
alne spore (str. 35-76), v tretjem delu 
pa je objavljeno besedilo ZDSS - 1. 

Prehodne določbe 

Naj v nasprotju z običajno navado 
najprej opozorim na sklepno IV. poglav-
je zakona - prehodne in končne dolo-
čbe (čl. 83.-94.), katerim tudi dr. Novak 
posveča potrebno pozornost (str. 30-34 
uvodnih pojasnil). Med njimi je najpo-
membnejša določba 84. člena: 

Po prvem odstavku velja načelo, da 
se postopek, ki se je začel pred uvelja-
vitvijo ZDSS-1, nadaljuje po določbah 
tega zakona, če ni v tem (to je 84.) čle-
nu drugače določeno. Drugačne dolo-
čbe veljajo v naslednjih primerih: 
• stari ZDSS/94 se uporablja: 
- če je bila pred uveljavitvijo ZDSS 

na prvi stopnji izdana odločba, s ka-
tero se je postopek pred sodiščem 
prve stopnje končal, 

- če je bil sklep o začasni odredbi iz-
dan pred uveljavitvijo ZDSS, se 
postopek v zvezi s pravnimi sredstvi 
nadaljuje po določbah ZDSS/94, 

- če je bil predlog v kolektivnih de-

lovnih sporih vložen pred uveljavit-
vijo ZDSS, se glede stroškov pos-
topka uporablja določba 50. člena 
ZDSS/94. 

• novi ZDSS se uporablja: 
- če je bila po njegovi uveljavitvi raz-

veljavljena odločba sodišča prve 
stopnje (III. odstavek), 

- za vlogo, ki je vezana na rok, in ki jo 
je vložnik oziroma zavarovanec, ki 
nima pooblaščenca, vrnil sodišču 
brez popravka po uveljavitvi ZDSS, 
določi sodišče vložniku nov rok po 
določbah 36. oziroma 66. člena 
ZDSS. 

Zastopanje - pooblaščenci 

Za zastopanje s pooblaščenci (96. 
člen) velja do 31. decembra 2007 dolo-
čba 16. člena ZDSS/94.1 

Tako poudarja dr. Novak bistvene 
novosti glede pooblaščencev. Posebne 
pozornosti pa so vredna tudi opozorila 
dr. Cvetka v zvezi s pooblaščenci v 
socialnih sporih (čl. 65 ZDSS-1). 

V socialnih sporih lahko stranka v 
postopku z izrednimi pravnimi sredstvi 
opravlja procesna dejanja po pooblaš-
čencu, ki je predstavnik sindikata, zdru-
ženj zavarovancev oziroma delodajal-
cev, če ga je zavarovanec pooblastil za 
zastopanje in če ima opravljen pravniš-
ki državni izpit. To je izjema od tretjega 

odstavka 86. čl. ZPP, ki določa, da lah-
ko stranke v postopku z izrednimi prav-
nimi sredstvi zastopa samo pooblašče-
nec, ki je odvetnik.2 

Izjema je dovoljena tudi za toženo 
stranko (navadno zavod), saj to lahko 
zastopa v postopku z izrednimi pravni-
mi sredstvi pooblaščenec zavoda, ki je 
zaposlen na zavodu, pogoj pa je, da ima 
opravljen pravniški državni izpit. Izje-
ma je utemeljena, saj je v vseh primerih 
tovrsten pooblaščenec strokovnjak na 
svojem področju, ki navadno sicer nima 
širokega splošnega pravnega znanja od-
vetnika, zaradi poglobljenega strokov-
nega znanja na svojem področju pa lah-
ko svojega varovanca polnovredno 
pravno zastopa tudi v postopku z izred-
nimi pravnimi sredstvi. 

Zaradi novosti glede strank bo z do-
ločbo 91. člena ZDSS-1 z uveljavitvijo 
tega zakona nehala veljati določba če-
trega odstavka 252. člena ZPIZ, ki do-
loča, da se v postopkih pred socialnimi 
sodišči v zadevah s področja pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja ne 
uporabljajo določbe ZPP glede zastopa-
nja strank po odvetniku oziroma osebah 
z opravljenim pravniškim državnim iz-
pitom (str. 66). 

Pristojnost delovnih sodišč 

V zvezi s pristojnostjo delovnih so-
dišč (DS) je pomembna določba 87. 
člena novega zakona. 

Odškodninski spori (poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni), ki so bili za-
četi pred začetkom veljavnosti ZDSS-
1, se nadaljujejo pred sodišči, pred ka-
terimi so tekli ob uveljavitvi ZDSS. V 
zvezi z odškodninskimi spori je nehala 
veljati določba III. odstavka 136. člena 
ZJU, ki je določala pristojnost sodišč s 
splošno pristojnostjo - (90. člen). Sedaj 
bodo za ta spor zopet - kot pred letom 
1994 - pristojna delovna sodišča. 

Dr. Novak opozarja na novosti v zve-
zi s splošnimi določbami (1. do 4. čl.), 
po katerih VS RS ne odloča samo o revi-
zijah, temveč tudi o pritožbah, in sicer 
zoper sklep, s katerim sodišče II. stopnje 
razveljavi sodbo sodišča I. stopnje in mu 
vrne zadevo v novo sojenje (čl. 30/2) ter 
v primeru, ko sodišče II. stopnje ne do-
pusti revizije (čl. 32/2). VS RS v teh pri-
merih odloča v senatu treh sodnikov. 

Delovno sodišče iz 5. člena je pris-
tojno za odločanje tudi, če je v odškod-
ninskem sporu, za katerega je podana 

1 Ta člen določa: 
"Delavca ali zavarovanca v sporu lahko zastopa 
predstavnik sindikata, ki ga organizacija sindika-
ta najame ali zaposli za zastopanje svojih članov, 
če ima pridobljen naslov diplomirani pravnik. 
V postopku pred Višjim sodiščem ali Vrhovnim 
sodiščem Republike Slovenije lahko zastopa de-
lavca ali zavarovanca oseba iz prejšnjega od-
stavka, če ima opravljen pravniški državni izpit." 

2 Novejša sodna praksa Vrhovnega sodišča RS 
določbe o ekskluziviteti (monopolu) odvetništva 
že dosledno uporablja. O tem glej več: Odvetnik 
št. 23/2004, str. 20 v članku: Kukec B. (2004): 
"Ekskluziviteta odvetnika tudi v kolektivnem de-
lovnem sporu" - komentar zadeve VIII Ipr 
321/2002 Vrhovnega sodišča RS. 



pristojnost delovnega sodišča po dolo-
čbah tega zakona, kot sospornik tože-
na zavarovalnica. 

Pojem delavec se uporablja tudi za 
javnega uslužbenca in funkcionarja, če 
ni z zakonom določeno drugače. 

Avtor (utemeljeno - op.p.) opozar-
ja, na napako v 2. členu, ki se vleče že 
iz starega ZDSS/94, kjer je pojem "so-
cialno sodišče" nepravilno naveden v 
množinski obliki. 

Individualni delovni spori 

Glede individualnih delovnih spo-
rov (IDS) je pomembna novost v zvezi 
s pravnimi nasledniki, ki jim je priznan 
položaj stranke, ter glede krajevne pris-
tojnosti, ko jo v 8. členu povzeto bese-
dilo 15. člena ZPP, kije v določbi 89. čl. 
razveljavljena. 

Sporazum o krajevni pristojnosti 
v vseh delovnih sporih ni dovoljen 
(10. člen). 

Zakon tudi bistveno razširja pris-
tojnost sodnika posameznika (odloča 
npr. o sporih, kjer ni dopuščena revizija 
- p o d 1 milijon sit). 

Nova je določba o izločitvi sodnika 
in sodnika porotnika (22. čl.), saj je 
določeno, da ne smeta opravljati 
sodniške funkcije tudi v primeru, če sta 
člana uprave stranke v postopku. 

Zahteva za varstvo zakonitosti ni 
več dovoljena (33. čl.), ob tem pa je na-
domeščena z institutom dopuščene 
revizije.3 

"Vzorčni postopek" 

Popolna novost je "vzorčni posto-
pek" (čl. 40/6), za katerega je značilno, 

da delovno sodišče v primeru več vlo-
ženih tožb, v katerih se tožbeni zahte-
vek opira na enako ali podobno dejan-
sko in isto pravno podlago, odloči le v 
eni (vzorčni) zadevi, postopke v drugih 
zadevah pa prekine. 

Avtor še opozarja, daje bistvena po-
manjkljivost ZDSS v tem, da obravnava 
začasne odredbe v dveh členih (43. in 
56.), ki sta po vsebini popolnoma enaki, 
razlikujeta se le v izrazju, ki se nanaša 
na stranke, čeprav gre za IDS in KDS. 

Kar zadeva stvarno pristojnost de-
lovnih sodišč v KDS 6. čl. prinaša no-
vosti (med drugim govori poleg zakoni-
tosti stavke tudi o ugotavljanju zakoni-
tosti drugih industrijskih akcij, tč.č).4 

Avtor meni, da zakon priznava polo-
žaj stranke (bolje: udeleženca - op.p.), 
preobsežno, pri čemer je bila ta ureditev 
v teoriji že grajana (str. 30), ker je pri-
znavala položaj stranke preveč široko. 
Avtor opozarja na primerjalnopravne re-
šitve, kjer je osnovni razlog za takšno 
ureditev v plačilni sposobnosti (solvent-
nosti) zaradi morebitnih odškodninskih 
sporov ali naložitve globe (predvsem pri 
nezakonitih industrijskih akcijah - stav-
kah).5 Avtor meni, da je podelitev polo-
žaja udeleženca desetim skupinam oseb, 
organov in združenj gotovo preveč. 

Stroški postopka 

V II. poglavju - socialni spori, opo-
zarja dr. Cvetko tudi na problem stroš-
kov postopka v teh sporih (str. 68). Ker 
je Ustavno sodišče RS6 razveljavilo I. od-
stavek 36. čl. ZDSS/94, kolikor določa, 
da zavarovanec, ki v socialnem sporu 
uspe, ne more zahtevati povračila stroš-
kov postopka od zavoda, skladno z nače-
lom uspeha, je ZDSS-1 določbe o stroških 
postopka spremenil. Tako zdaj določa, da 
v socialnih sporih o pravicah do (in iz) so-
cialnih zavarovanj in socialnega varstva 
krije zavod svoje stroške ne glede na izid 
postopka. To pa pomeni, da za zavaro-
vanca (praviloma tožnika) veljajo dolo-
čbe 154. člena ZPP. Po teh mora pravilo-
ma stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni 
stranki povrniti stroške oziroma se stroški 
povrnejo glede na dosežen uspeh. 

V vsakem primeru (ne glede na izid 
spora) zavod krije stroške, ki nastanejo 
z izvedencem. Ker gre v večini prime-
rov za izvedence - zdravnike, so po pra-
vilu stroški zanje zelo visoki. Zato je 

tudi dolžnost zavoda, da po potrebi in 
po sklepu sodišča založi določen zne-
sek za stroške postopka. 

Zavarovanec je po sklepu sodišča 
dolžan plačati samo stroške, ki jih po-
vzroči z zavlačevanjem postopka, z za-
vajanjem sodišča ali kako drugače po 
svoji krivdi, ali če so ti stroški nastali po 
naključju, ki se mu je primerilo. Ta do-
ločba velja za obe stranki postopka. 

Določba glede stroškov postopka 
se, kot je to izrecno navedeno, uporab-
lja samo v sporih glede socialnega za-
varovanja in socialnega varstva. V dru-
gih socialnih sporih, na primer v od-
škodninskih ali regresnih sporih, pa se 
glede stroškov postopka v celoti upo-
rabljajo določbe ZPP (str. 68-69).7 

Pomembno je še vedeti, da se v spo-
rih o pravicah iz socialnega zavarova-
nja in socialnega varstva sodne takse 
ne plačujejo (71. čl.). 

Začasne odredbe v socialnih 
sporih 

Avtor opozarja tudi na specifiko za-
časnih odredb v socialnih sporih, ki 
kaže, da je v primerjavi s civilnimi ali 
celo delovnimi spori, ko gre za predhod-
ne upravne odločitve, najbolj smiselno 
uporabiti določbe o začasnih odredbah, 
ki jih predvideva zakon o upravnem 
sporu. Tako lahko sodišče na predlog 
stranke ali po uradni dolžnosti odloži iz-
vršitev izpodbijanega upravnega akta, 
če bi z izvršbo nastala stranki težko na-
domestljiva škoda in ni nevarnosti, da bi 
nasprotni stranki nastala večja nepo-
pravljiva škoda (smiselno določba čl. 
30/2 ZUS), ali naloži nasprotni stranki 
začasno plačilo dajatev. Praviloma se 
uporabljajo pri izdaji začasnih odredb 
določbe zakona, ki ureja zavarovanje.8 

Vsebina tožbe - zahtevka 

Odvetniki moramo poznati tudi (no-
vost) določbe glede vsebine tožbe -
zahtevka, saj gre za bistvene spremem-
be v primerjavi s sedanjo ureditvijo. 
Tožba, vložena zoper upravni akt, mora 
namreč poleg sestavin vsake vloge (glej 
105. čl. ZPP) obsegati tudi navedbo 
upravnega organa, zoper katerega je 
vložena, tožbene razloge in tožbeni 
zahtevek.9 

3 Nekateri uporabljajo tudi pojem "pripuščena 
revizija" - npr. Galič A. (2004) Novi ZDSS, stro-
kovno gradivo, GV izobraževanje, str. 40 - kar je 
popolna novost v našem pravnem sistemu. 

4 Pri čemer pa ne pove, da je to je to npr. izprtje 
(lock out), picketing, bojkot, go-slow, work to ru-
les, etc. kot je to znano iz primerjalnega prava. 
5 V slovenski sodni praksi je bilo že kar nekaj ta-
kšnih primerov, čeprav niso pogosti. Zadnji je 
npr. stavka v "Unior" Zreče, kjer je delodajalec 
javno zatrjeval, da bo zahteval povračilo od-
škodnine. 
6 Z odločbo št. U-I -53100-32 z dne 12. 6. 2003 -
Uradni list RS št. 63/2003. 

7 Pisec tega prikaza meni, da je s takšno odločitvi-
jo Ustavno sodišče vsaj delno odpravilo veliko kri-
vico, ki se je do poletja 2003 dogajala najbolj pri-
zadetemu sloju državljanov, to je tistim, ki so bili 
že v začetku postopka varstva socialno varstvenih 
pravic najbolj prizadeti (invalidi, bolni, etc.). 
8 ZIZ, Uradni list RS št. 51/98-75/2002 
9 Tožbenega zahtevka zavarovanec doslej ni bil 
dolžan postaviti; če pa ga je že postavil, sodišče 
nanj ni bilo vezano po 23. čl. ZDSS/94. 



Za odvetniško delo je pomembno še 
avtorjevo pojasnilo, da zakon nalaga 
upravnemu organu, ki izdaja odločbe, da 
v primeru molka organa in ko se naknad-
no (po vložitvi tožbe) izda upravni akt, to 
sporoči sodišču. Sodišče nato zahteva od 
tožeče stranke, da izjavi, ali vztraja pri 
tožbi, v kakšnem obsegu in ali jo razširja 
tudi na izdani upravni akt. Takšna razši-
ritev tožbe se ne šteje za spremembo tož-
be; če pa stranka pri njej vztraja, sodišče 
postopek ustavi s sklepom (str. 74). 

Po mojem mnenju je v prikazani 
knjigi posebej dragoceno poglavje z 
naslovom: "Kaj bi zakon v social-
nih sporih še lahko koristnega 
predvidel"? 

Avtor dr. Cvetko v njem predla-
ga za pospešitev reševanja socialnih 
sporov še nekatere možnosti, ki bi jih 
kazalo uvesti v pravni sistem, med 
njimi so npr.: alternativno reševanje 
sporov (ADR). Pri tem poleg pripo-
ročenega sistema mediacije, progra-
ma izobraževanja nekdanjih sodni-
kov, odvetnikov, tožilcev ali pravni-
kov v gospodarstvu, ponuja tudi za-
nimivo idejo, naj bi ustrezno porav-
navo nudilo sodišče, ki bi strankam 
ves čas postopka posredovalo svoje 
pravno mnenje o možnostih strank 
za uspeh v pravdi. Pri nadaljnjem ob-
ravnavanju in morebitnem sojenju 
pa bi bil sodnik na podano pravno 
mnenje vezan le tedaj, če bi dejansko 
stanje ostalo povsem nespremenjeno 
(str. 77 in 78). 

Koristen bi bil tudi institut napo-
vedi pritožbe, saj bi v nasprotnem 
primeru sodišče lahko v obrazložitvi 
sodbe samo na kratko navedlo dej-
stva, pomembna za odločitev, in 
pravno podlago, odpadla pa bi obšir-
na obrazložitev. 

Zanimiva je tudi misel glede se-
stave senata. Na pritožbeni stopnji 
in v kolektivnih delovnih sporih naj 
bi bila v senatu dva poklicna sodni-
ka, po en predstavnik delavcev in de-
lodajalcev in še tretji, nepoklicni 
sodnik z liste strokovnjakov za de-
lovno (kolektivno) pravo. Ta v sena-
tu ne bi bil samo glasovalec (votant), 
ampak predvsem svetovalec (s prak-
tičnimi izkušnjami) sodišču in ude-
ležencem, posebno če bi bila mož-
nost sklenitve poravnave. S tem bi 
lahko zmanjšali število poklicnih 
sodnikov v senatih, kar bi drugim 
omogočilo večji izkoristek poklicne-
ga znanja in zmožnosti. 

mag. Bojan Kukec 

Italijanski odvetniki in 
sodniki stavkajo 

1 . Zunajobravnavni senat ljub-
ljanskega Okrožnega sodišča se ni 
strinjal z mariborskim odvetnikom S. 
V. M., da ga je Z. C. 20. aprila, še 
kot kandidatka za pravosodno minis-
trico, javno očrnila. Senat je namreč 
odločil, da se zasebna tožba zavrže, 
saj meni, da dejanje, ki ga opisuje za-
sebna tožba ni kaznivo. M. se je zo-
per takšno odločitev pritožil, o prito-
žbi pa bo odločilo Višje sodišče. 
Olga Cvetek, Delo, 16. 9. 2004, str. 
8: "M. tožbo so zavrgli" - odvetnik 
toži pravosodno ministrico 

2 . Skupina tožilcev je pregledala 
160 nerešenih spisov in ugotovila, da 
ni dokazov za utemeljen sum storitve 
kaznivih dejanj. ...Tako za sedaj ni 
videti, da bi bil zoper nekdanjega 
ljubljanskega tožilca, sedaj odvetnika, 
sprožen kakršenkoli postopek. 
Magda Vukelič, Delo, 9. 9. 2004, str. 
2: "Zanikrnost ni kaznivo dejanje" 

3 . Predstavnik ugledne odvetniš-
ke pisarne Č. je izjavil, da ne razume 
sodbe Vrhovnega sodišča, ki je raz-
vpite kreditne posle podjetja O. raz-
glasilo za nične. Hkrati je ista oseba 
iz iste ugledne odvetniške pisarne na-
povedala, da se bo pritožila na Ustav-
no sodišče - in če bo treba, še na Ev-
ropsko. Pa razumi, kdor more! 
Delo, 21. 9. 2004, str. 28, v rubriki: 
Pa še to, z naslovom: "Blagor tistim, 
ki ne razumejo" 

4 . Z. F., nekdanji koprski odvet-
nik, meni, da bi mu morali soditi po 
obtožnici iz leta 1996, ne pa iz leta 
2001. ... Šele na tretjem naroku že 
tretjega sojenja 42-letnemu nekdanje-
mu koprskemu odvetniku Z. F. v os-
mih letih (prvi dve sta se klavrno kon-
čali tik pred sklepnimi besedami 
strank) se je po odločanju o številnih 
zahtevah po izločitvi sodnikov, pre-
nosu sojenja na drugo sodišče in pro-
cesnih ugovorih včeraj le začela glav-
na obravnava, tako da je okrožna dr-
žavna tožilka B. O. prebrala obtožni-
co ... Šlo je za modificirano obtožni-
co iz leta 2001, ki nekdanjemu kopr-
skemu odvetniku očita več kaznivih 
dejanj goljufij in zlorabe zaupanja. Po 
obtožnici je F. z zbujanjem lažnega 
vtisa o uspešnem in poštenem poslov-
nežu od štirih zasebnikov in šestih 

podjetij kot posojilo izvabil zajetne 
vsote denarja, ki ga za tem ni vrnil, 
temveč si ga je protipravno prilastil. 
V nekaj letih naj bi si tako prilastil za 
približno milijon tedanjih nemških 
mark protipravnega premoženja. Po-
leg tega mu obtožnica očita, da je v 
štirih primerih zlorabil zaupanje, s 
tem da je z lažnimi obljubami od po-
sameznikov dobil pooblastilo, da je 
zanje opravljal pravne posle ... 
Iztok Umer, Delo, 11. 11. 2004, str. 
8: "Sojenje nekdanjemu odvetniku je 
le steklo" 

5. Kdor mene proglaša za "de-
žurnega odvetnika vladajoče politike" 
(kot zadnjič naši štirje odvetniki iz te 
polemike), s tem samo izkazuje svo-
jo borno poznavanje javnega življenja 
pri nas. ... 
Matevž Krivic, Sobotna priloga 
Dela, 25. 9. 2004, str. 36: "Novi iz-
zivi v volilnem letu 2004" 

6. Pravzaprav smo bili priča pra-
vemu "predavanju", saj je izvedenec, 
ki zelo suvereno in podrobno odgo-
varja na vprašanja, odgovore kar sam 
narekoval na zapisnik. Ob koncu je 
celo odvetniku I. V., ki mu je vpraša-
nje zastavljal kar dobro uro, stisnil 
desnico in gesto podkrepil z beseda-
mi: "Čestitam! Že deset let me ni nih-
če tako podrobno spraševal." Tudi M. 
M., ki je smela po njegovem pričanju 
priti v dvorano, je dejal, da ima od-
ličnega odvetnika. "Po tem pa hvala 
lepa," je dejala M., in pogledala od-
vetnika V., o katerem je dan prej tr-
dila, da jo slabo zastopa. 
Robert Galun, Delo, 23. 10. 2004, 
str. 7: "Izvedenec za pisave čestital za 
vprašanja" 

7 . R. T. je odvetnica, ki se je 
spomnimo iz odmevnih procesov, de-
nimo iz zadeve S. Je edina ženska 
med štirimi odvetniki, ki bo branila 
obdolžence na mednarodnem kazen-
skem sodišču (ICC). ... 

O porotnikih v Sloveniji nimate 
najboljšega mnenja? 

Naši porotniki so še iz prejšnjega 
sistema in delujejo silno neaktivno. 
Po našem sistemu, torej prisedniškem, 
porotniki prisedejo. Za vsako zadevo 
bi morali nejasnosti razčistiti na sami 



obravnavi, ne pa da o nejasnostih raz-
pravljajo za zaprtimi vrati s sodniki, 
ki lahko tako vplivajo na njihovo 
mnenje. Pri nas je večina porotnikov 
upokojencev, ki delujejo neaktivno, 
čeprav je njihov glas pri končni odlo-
čitvi, ali je nekdo kriv ali ne, enako-
vreden sodniškemu. 

Kaj pa delo sodišč in tožilstev? 

Sodniki delajo zelo veliko napak, 
ki jih ponavljajo zadnjih 50 let. In se 
čudijo, če jih odvetniki nanje opozo-
rimo. Niti ne opazijo, da so postale 
rutina. Sodnika, čigar razsodba se raz-
veljavi zaradi absolutnih bistvenih kr-
šitev kazenskega postopka, bi morali 
po mojem mnenju razrešiti. Absolut-
no pa bi morali biti sodniki imenova-
ni za en mandat. 

Kar se tiče tožilcev, zakon določa, 
da mora tožilec v obtožbi podati vsa 
dejstva in vse dokaze, ki obtoženca 
bremenijo ali so mu v korist. Ste že 
slišali, da bi tožilec kdaj predlagal kaj 
v korist obtoženca? 

V 17 letih odvetniške prakse sem 
le enkrat doživela, da so na obravna-
vo prišli študentje Pravne fakultete, 
pa še te sem srečala med odmorom, 
ker so zamudili. 

Kakšna je razlika med sodnim sis-
temom v Sloveniji in Evropi? 

V Evropi sodijo ljudje, ki imajo 
izkušnje tako na strokovnem kot živ-
ljenjskem področju. Evropski sodniki 
so namreč najprej odvetniki, ki šele 
po nekaj letih prakse postanejo sodni-
ki. Dokler bodo odvetniki znali več 
od prvostopenjskih sodnikov, se bodo 
sodbe množično razveljavljale ... 

Katera zadeva se vas je najbolj do-
taknila? 

Zame najhujši primer, po tej ob-
ravnavi sem izgubila kar precej kilo-
gramov, je bil detomor. Med obrav-
navo sem namreč izvedela, da je bil 
umorjen že tretji novorojenček po 
vrsti. 
Gordana Stojiljkovič, Žurnal, 29. 
10. 2004, str. 27, v intervjuju z odv. 
Rosvito Toplak: "Georgeu Bushu bi 
morali soditi za napad na Irak" 

8. Podoben odnos je imel tudi do 
svojega prvega odvetnika. Ker mu je 
ta povedal, da ga ne more spraviti iz 
pripora, denarja za že opravljeno delo 
pa mu ne bo vrnil, mu je M. zagro-
zil, da bo nanj poslal Črnogorce in 
obvestil novinarje, kje nabavlja ko-
kain. Odvetnik se je odločil, da z njim 
ne bo več sodeloval - preklical mu je 

pooblastilo in ga ovadil zaradi kazni-
vega dejanja ogrožanja varnosti. ... 
Višje sodišče je imelo spis v predalu 
toliko časa, da preklic pogojnega od-
pusta ni bil več mogoč. 
Mojca Furlan - Rus, Dnevnik, 3.11. 
2004, str. 22: "Počasno sodišče osre-
čuje roparja" 

9 . Okoli 2000 sodnikov in držav-
nih tožilcev je za dve uri protestno 
nehalo delati, odšlo na ceste in de-
monstriralo proti vladni politiki, ki ga 
z nerazumnimi varčevalnimi ukrepi 
ogroža delovanje sodne oblasti ... S 
številom zaposlenih, ki se stalno 
zmanjšuje, ne moremo več niti za silo 
razumno obvladovati naraščajoče kri-
minalitete, je pojasnjeval predsednik 
sindikata sodnikov in državnih tožil-
cev K. S. Po njegovih besedah delajo 
sodniki "kot po tekočem traku". V 
letu dni opravijo toliko nadur, da de-
jansko delajo 13 mesecev na leto ... 
K nezadovoljstvu sodnikov in tožil-
cev je svoj delež prispevala še načr-
tovana pokojninska reforma, ki naj bi 
začela veljati 1. januarja prihodnje 
leto. Po izračunu sindikata bo refor-
ma v nekaterih primerih tudi za peti-
no zmanjšala pokojnine sodnikov in 
tožilcev ... Stavko sodnikov in držav-
nih tožilcev so včeraj podprli tudi av-
strijski odvetniki in se pri tem sklice-
vali na interese svojih klientov. 
Matija Grah, Delo, 4. 11. 2004, str. 
24: "Stavka v pravosodju - nezado-
voljni avstrijski sodniki in tožilci" 

1 0 . Pogoj za uspešno mediacijo 
pa ni zgolj visoka kooperativnost med 
zakoncema, nezanemarljiv je pomen 
obeh odvetnikov, če ju stranki imata. 
Odvetniki, ki slovijo po zmožnosti 
"drugega zakonca obrati do kosti", za 
mediacijo pač niso najprimernejši. 

Tisti, ki si želi spor čimprej kon-
čati, si običajno izbere manj agresiv-
nega odvetnika, ki pa je boljši poga-
jalec in bo morda nazadnje vendarle 
dovolj iztržil. 
Helena Kocmur, Nedelo, 7. 11. 
2004, str. 19, v intervjuju z višjo sod-
nico v Ljubljani, Gordano Ristin: 
"Od hitre razveze v treh mesecih do 
10-letne pravde za premoženje" 

1 1 . Medtem ko se zakonska 
zveza na podlagi tožbe konča že v 
treh mesecih, se spori okrog otrok in 
premoženja vlečejo v povprečju še 
približno 3 do 5 let, razlaga odvetnik 
A. R. Kot zagotavlja, poskuša sam lo-
čitvene tožbe svojih strank čimprej 
zaključiti, saj je hitro in zadovoljivo 
zaključen spor za odvetnika najboljša 
"reklama". Po njegovi oceni pa se si-

cer večji del tožb o premoženju in sti-
kih z otroki razvije v dolgotrajne pos-
topke, saj je komaj slaba polovica za-
koncev zmožna končati svoje živ-
ljenjsko sobivanje z mirnim, civilizi-
ranim razhodom - kar je seveda do-
bro za odvetnike. ... Pri tožarjenju za-
radi delitve premoženja in stikov z 
otroki je lahko odvetnik bridka sablja 
v rokah ene od strank. Plačilo stori-
tev se obračunava po odvetniški tari-
fi, ki pa je odvisna od vrednosti spo-
ra, tako da jo odvetniki po potrebi 
bolj ali manj raztegujejo. Več ko je 
premoženja, višja je tarifa, zlasti pa je 
za odvetnika dobrodošla dolgotrajnost 
spora, saj imajo s tem zagotovljen po-
sel. 
Helena Kocmur, Nedelo, 7. 11. 
2004, str. 20, v intervjuju z odv. An-
drejem Razdrihom z naslovom: 
"Odvetniki - bridka sablja v rokah 
zakoncev" 

1 2 . Otroška želja: postati odvet-
nik. 
Žurnal, 12. 11. 2004, str. 71, v rubri-
ki - športni portret Primož Brezec 
(košarkar v NBA - o.p.) - z naslo-
vom: "Ptič Feniks" 

1 3 . Poraženim ali vsaj razočara-
nim se je po volitvah hitro povrnila 
samozavest o Martinovanju, največ-
jem nacionalnem prazniku, ki ga tra-
dicionalno dobro vsako leto na Kape-
lah nad Brežicami organizira eden 
najbolj učinkovitih slovenskih advo-
katov D. V. Njegova odvetniška pi-
sarna obvladuje tudi Zagreb. ... 
Aleksander Lucu, Nedelo, 14. 11. 
2004, str. 17, v rubriki: "Šepet sedme-
ga dne" 

1 4 . Takoj za tem je potegnila na 
piano dopis odvetnice R. T., ki je 
menda napisala, da jo je pripravljeno 
braniti kar 8 odvetnikov, ter ga pomo-
lila sodnici M. B. 
Robert Galun, Delo, 18. 11. 2004, 
str. 7: "M. M. je pripravljeno braniti 
8 odvetnikov" 

1 5 . Zgodil se je Oktoberfest v 
Miinchnu v Nemčiji. Razgrete glave 
in kakšno pivo preveč je botrovalo 
temu, da je Slovenec z litrskim vrč-
kom piva po glavi mladega Nemca. 
Posledica ena: 6 šivov. Posledica dve: 
Slovenec je končal v priporu. Takoj 
so bili policisti na prizorišču dogaja-
nja. Zgodba je zanimiva predvsem za-
radi dejstva, da se je vse skupaj, to-
rej od prejetja do izreka sodbe, kon-
čalo v 13 dneh. ... "Tam so že imeli 
fotokopijo dovolilnice, preverili so le 
naše odvetniške izkaznice. V priporu 
sta tudi dva sodnika, ki se ukvarjata 



le s pripornimi zadevami. Eden od 
njiju nas je takoj sprejel na razgovor 
in nam ponudil možnost hitrega pos-
topka, če obdolženec prizna krivdo. 
Pri tem se je treba za priznanje in vi-
šino kazni dogovoriti s tožilcem. Ko 
je vse to urejeno, hitri sodnik takoj 
razpiše obravnavo. Mi smo se s to-
žilcem dogovorili za priznanje in po-
gojno kazen treh mesecev zapora za 
preizkusno dobo dveh let, vabilo za 
glavno obravnavo pa so nam poslali 
kar po faksu," je povedal odvetnik B. 
G. ... 

Pri nas imajo tožilci za obtožnico 
na voljo šest mesecev od dneva pri-
pora, pripor pa lahko traja do dve leti. 
Postopki so dolgotrajni in zapleteni. 
G. je navdušen nad nemškimi hitrimi 
sodniki, ki so lahko le izkušeni starej-
ši sodniki, ki imajo za seboj leta slu-
žbovanja. Tak sodnik je namreč sam, 
poleg njega je le sekretar, ki pa nima 
vloge tajnika ali zapisnikarja. Sodnik 
na obravnavi ne vodi nobenega zapis-
nika, tožilstvo prebere obtožnico, ob-
ramba prizna, obžaluje in napove do-
govorjeno kazen. Sodnik je nato od-
ločil, še pred tem pa opozoril na pra-
vico do sodnega tolmača, kar bi vse 
skupaj malo zavleklo. "Ker smo zatr-
dili, da razumemo nemško, nas je 
opozoril na posledice, če ne poznamo 
nemškega prava. Sodnik je nato v spis 
zapisal končno odločitev, ki je ni nih-
če podpisal, saj je sodnik kompeten-
ten za izrek kazni," je še povedal. 

Gordana Stojiljkovič, Žurnal, 19. 
11. 2004, str. 27, v članku: "Sodba v 
13 dneh" 

1 6 . Po obsegu precedenčna 
stavka sodnikov in odvetnikov pena-
listov, ki je v sredo od Palerma do 
Trsta dobesedno izpraznila sodne 
dvorane, je le vrh ledene gore sploš-
nega nezadovoljstva ob rokohitrskih 
zakonskih reformah Berlusconijeve 
ekipe. Zadnja reforma s podpisom se-
vernoligaškega ministra R. C. močno 
načenja avtonomijo sodne veje oblas-
ti, hkrati pa ne ustreza niti pričakova-
njem odvetnikov penalistov, ki zahte-
vajo ločitev funkcij med tožilci in 
sodniki. Rezultat splošnega nezado-
voljstva je najhujša kriza v odnosih 
med izvršilno in sodno vejo oblasti v 
povojni zgodovini Italije. 
Franco Juri, Dnevnik, sobota, 27. 
11. 2004, v kolumni: "Vitez, ki ne 
mara države" 

Izbral in prebral: 
mag. Bojan Kukec 

Nepravniki in pravniki 
o pravičnosti 

dr. Janez Kranjc 

Medicina in pravo imata tudi kaj skupnega. Med drugim tudi to, da prav-
niki niso imuni proti krivici, podobno kot zdravniki niso varni pred bolezni-
jo. In čeprav ideje, ki odrekajo pravu njegovo vrednostno poslanstvo, niso 
nove, tudi za pravne pozitiviste ne more biti dvoma, da je krivica temeljno 
nasprotje prava. Na to kaže že izraz za krivico, ki je v različnih jezikih izpe-
ljan iz zanikanja samostalnika pravo oziroma pridevnika prav.1 

Posledice konkretne krivice nikoli niso omejene le na prizadetega posa-
meznika, marveč posredno vplivajo tudi na svoje okolje. Kalijo odnose v dru-
žbi in slabijo zaupanje v pravo in pravnike. Zato ni pretirano, če rečemo, da 
krivica hromi ustvarjalnost, ubija optimizem posameznika in načenja kohe-
rentnost družbe. Človek, ki mu je bila storjena krivica, je zagrenjen in bo v 
družbi težko deloval tvorno. To še posebej velja za primer, ko gre za krivico, 
ki je bila storjena po pravni poti ali je vgrajena v pravni sistem kot njegov del. 

Krivica tu - ogroža pravičnost 
povsod 

Znameniti borec za odpravo rasne 
segregacije in za pravice temnopoltih 
Američanov Martin Luther King2 je 
dejal, da krivica, ki se zgodi kjerkoli, 
ogroža pravičnost tudi drugod. Kakor 
hitro namreč pravni red dopusti krivi-
co, izgubi svojo verodostojnost. 

Martin Luther King je s tem brez 
dvoma mislil na pravila o rasnem loče-
vanju. Po njegovem pravni sistem, ki 
nekaterim ljudem ne daje enakih pravic 
samo zaradi barve njihove polti, ne da 
bi kakorkoli upošteval njihovo ravna-
nje in delo, tudi na drugih področjih ne 
more zagotavljati ideala pravičnosti. 

Seveda pa ne učinkuje negativno le 
sistemska krivica. Tudi krivična odlo-
čitev v posameznem primeru ruši za-
upanje v pravo. Če mi je bilo npr. pri 
iskanju določenega upravnega dovolje-

nja dovolj jasno namignjeno, da ga 
bom laže dobil, če bom dal ustrezno 
darilo, bom zaradi tega izgubil zaupa-
nje v celoten upravni sistem. O svoji 
slabi izkušnji bom pripovedoval znan-
cem in s tem tudi pri njih zmanjševal 
zaupanje v pravo. 

Prav zaradi precedenčnega učinka 
vsakega individualnega pravnega akta 
je zato pomembno, da si pač vsak, ki 
sprejema pravne odločitve prizadeva, 
da so te čim bolj skladne z načelom 
pravičnosti, in da jih ustrezno utemelji. 
Pogosto je namreč način sprejemanja 
odločitve, iz katerega se vidi, da si je 
tisti, ki jo je sprejel, iskreno prizadeval, 
da bi bila pravilna, pomembnejši od 
same vsebine. 

Ugleden slovenski kazenski sodnik 
je nekoč pripovedoval, kako mu je ob-
sojenec po izreku obsodilne sodbe de-
jal, da jo sprejema veliko laže, ker vidi, 
da ga sodnik ni obsodil zaradi sovraš-
tva ali nesimpatije. Bil je pomirjen, ko 
je videl, da si je sodnik zavzeto priza-
deval korektno izpeljati postopek in 
natančno razjasniti dejansko stanje. 

Pravičnost za mnoge 
le leporečje 

Žal se pravičnosti že kot pojmu ne 
godi vedno najbolje. Mnogi namreč za-
mahnejo z roko in pravijo, da gre samo 
za leporečje, saj da v praksi pravičnost 
sploh ni mogoča. 

Takemu mnenju gre kajpak pritrditi, 
ko gre za absolutno in popolno pravič-
nost. Ta verjetno v resnici ni mogoča, 
glede na to, da je sporen že sam pojem. 
Mogoča pa je tista pravičnost, ki jo lah-

1 Npr. nemški samostalnik Un-Recht, ali pridev-
niki in-justum (latinsko), in-giusto (italijansko), 
in-juste (francosko) itd.; tudi slovenska beseda 
krivica izhaja iz pridevnika krivo, kije nasprotje 
tistemu, kar je prav(o). 
2 Martin (Michael) Luther King J r. (1929-1968) 
je eden od najbolj znamenitih borcev proti rasiz-
mu v zgodovini ZDA. Kot sin pastorja baptistične 
cerkve se je odločil za študij teologije, ki ga je 
končal z doktoratom na bostonski univerzi leta 
1955. Istega leta je organiziral prvi nenasilni 
protest proti rasni segregaciji. Protest v obliki 
bojkota javnih avtobusov, ki je trajal 382 dni, je 
pripeljal do odločitve Vrhovnega sodišča, da so 
zakoni o rasni segregaciji na javnih prevoznih 
sredstvih protiustavni. V času protesta je bil King 
aretiran in večkrat fizično napaden, vendar je 
postal nesporni vodja gibanja za pravice temno-
poltih Američanov. Postal je eden najbolj zname-
nitih borcev za mir, človek leta 1963 in najmlajši 
Nobelov nagrajenec za mir leta 1964. Aprila 
1968 so ga umorili, ko je hotel nagovoriti množi-
co v Memphisu (Tenesee). 



ko zagotovita korektno izvedeni posto-
pek in vztrajno prizadevanje za to, da bi 
jo udejanjili. V konkretnem primeru na-
vadno vemo, kaj je prav in kaj ne. 

Kot namreč ugotavlja že Goethe,3 

se nihče prav ne zaveda, kaj počne, ko 
dela prav; ko pa ravna krivično, se tega 
vedno zelo dobro zaveda. Da je temu 
res tako, ni treba posebej utemeljevati. 
Že otrok ali celo žival vesta, kdaj rav-
nata napak. V takem primeru zato 
sprejmeta grajo ali kazen kot nekaj sa-
moumevnega. 

V vsakdanjem življenju pa navad-
no le težko priznamo, da nimamo prav. 
Goethe z zanj značilno pikrostjo ugo-
tavlja, da duhovite ljudi njihova bistro-
umnost najtežje zapusti, ko nimajo 
prav.4 V resnici lahko pogosto občudu-
jemo intelektualne mojstrovine v argu-
mentiranju tistega, kar je očitno zgre-
šeno in napak. 

"Bolje krivica kot svet brez 
zakonov..." 

Zanimiva pa je še ena Geothejeva 
misel o pravičnosti. Ko je namreč raz-
pravljal o smiselnosti zakona in njego-
ve veljave, je zapisal,5 da je bolje, če se 
ti zgodi krivica, kot pa da bi bil svet 
brez zakonov. Zato naj se vsak ukloni 
zakonu. 

Ta misel, ki je brez dvoma današ-
njemu človeku (vsaj pri nas6) precej 
tuja, ima v sebi nesporno logiko. Te-
melj širše pravičnosti v družbi je nače-
lo enakosti pred zakonom. Če se torej 
vsak ravna po zakonu, bo to načelo 
mogoče v praksi uresničiti. Izmikanje 
zakonu namreč hkrati pomeni izmika-
nje načelu enakosti kot temeljnemu iz-
hodišču za zagotavljanje pravičnosti. 
Če bi torej izbiral med zakonom in kri-
vico, ki je njegova posledica, bi se mo-
ral po Goethejevem mnenju v dobro 
celote odločiti za zadnje. 

S tem pa Goethe seveda ne pravi, 
da je treba brezpogojno sprejemati vse-
bino vsakega zakona. 

"Slab zakon pa spremeniti..." 

Treba je le spoštovati red in slab 
zakon spremeniti na način, ki je v skla-
du s pravnim redom. Prav o tem pa go-
vori Georges Renard.7 V svoji razpra-
vi o pravu, pravnem redu in razumu 

med drugim ugotavlja, da je naravno 
pravo nenavadno. Nepogrešljivo je, ko 
hočemo vzpostaviti (pravni) red, ven-
dar pa vsebuje prvino, ki ta red hkrati 
ruši: ves čas nas namreč spodbuja, da 
(kritično) razpravljamo o zakonu in 
njegovi vsebini. 

Če njegovo misel povežemo z Goet-
hejevo, potem lahko rečemo, da je treba 
veljaven zakon spoštovati, ne smemo 
pa ga sprejemati slepo in nekritično. O 
njem moramo razpravljati ter si, če ugo-
tovimo, da je nedorečen ali napačen, 
prizadevati za njegovo spremembo. 

Kot namreč ugotavlja Nicolas de 
Chamfort8 je mnogim stvarem laže 
nadeti obleko zakonitosti kot pa pravič-
nosti. Zato se mora človek, ki noče, da 
postane življenje nevzdržno, po njego-
vem predvsem navaditi na dve stvari: 

na propadanje, ki ga povzroča tek časa, 
in na krivice, ki jih povzročajo ljudje. 

Zadnja misel ni posebej spodbudna 
za pravnike, čeprav je gotovo, da niso 
samo oni tisti, ki lahko storijo krivico. 
To pa jih kajpak ne sme zavesti. Prav-
no delo pač zahteva neprestano priza-
devanje. Pravnik odločitve ne sme 
sprejeti, dokler ni premislil vseh njenih 
posledic. Morda velja prav zato v zve-
zi s tem omeniti misel soimenjaka prej 
omenjenega pravnega filozofa, fran-
coskega pisatelja Julesa Renarda.9 

Dejal je namreč, da ni lenoba nič dru-
gega kot počitek, preden postanemo 
utrujeni. Ali pa odločitev, ki je nismo 
do konca premislili. 

3 V delu Wilhelm Meisters Lehrjahre. O Goethe-
jevem življenju in delu smo že pisali, zato tega ne 
bomo ponavljali. 
4 V delu Maximen un Reflexionen. 
5 Tudi ta misel je vzeta iz njegovega dela Maxi-
men un Reflexionen. 
6 Tudi zaradi kakovosti zakonov! 

7 Georges Renard je bil učenec Mauricea Hau-
rioua in eden od vidnejših zagovornikov narav-
nega prava na prelomu iz 19. v 20. stoletje. Bil je 
profesor pravne filozofije in javnega prava na 
univerzi v Nancyju. 
8 Francoski pisatelj s pravim imenom Nicolas-
Sébastien Roch. Bil je navdušen pristaš revolu-
cije (opisuje jo v delu Tableaux de la révolution 
française, 1791-1804), ki pa se mu je zaradi na-
silnih ekscesov zamerila. Da bi se izognil areta-

ciji je v času terorja leta 1794 naredil samomor. 
Znan je po svoji duhovitosti in sarkazmu. Znane 
so njegove Maksime in misli (Maximes et pen-
sées) oziroma Značaji in anekdote, ki so bile ob-
javljene po njegovi smrti. Znani so številni nje-
govi citati, kot npr.: Izgubljen je le dan, ko se 
nismo niti enkrat nasmejali oz. Razlog, zakaj 
Bog ne pošlje še enega potopa je verjetno v tem, 
da prvi ni nič zalegel. 
9 Francoski pisatelj Jules Renard (1864-1910) 
je znan po svoji skrbi za lep jezik. Napisal je več 
del, med katerimi sta znana zlasti v veliki meri 
avtobiografska romana Ecornifleur (1892) ter 
Poil de carotte (1894). 

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

Odvetniška zbornica v letih 1960-1963 

V letu 1960 je slovensko odvetništvo prejelo častno priznanje Mednarod-
ne unije odvetnikov. V poročilu Odvetniške zbornice Slovenije iz tega obdob-
ja beremo: 

"Slovensko odvetništvo je v preteklem letu krepilo svoj ugled tudi na med-
narodnem področju z udeležbo na XVIII. kongresu Mednarodne unije odvetni-
kov v dneh 5. in 9. septembra 1960 v Baslu in Bernu, za kar je prejelo tudi 
častno priznanje. Skupno z delegacijami ostalih zbornic je dostojno predstavi-
lo mednarodnemu forumu jugoslovansko odvetništvo kot popolnoma doraslo 
odvetništvu po svetu. Sodelovalo je na številnih razpravah v najraznovrstnej-
ših pravnih vprašanjih." 

Iz zborničnega poročila za čas od 1. aprila 1961 do 15. aprila 1962 razbe-
remo, "da je bila osnovna značilnost tega poslovnega leta osredotočena v de-
javnosti OZS in njenih organov za rešitev vprašanj reorganizacije odvetništva, 
v iskanju primerne oblike in vsebine za novo organizacijo odvetnikov, ki bi 
bila v skladu s splošnim razvojem, še posebej pa z razvojem komunalnega in 
pravosodnega sistema, s prenosom funkcij upravljanja navzdol po načelih de-
centralizacije" . 

V letu 1963 pa slovenski odvetniki štejejo kot glavna dogodka "na eni 
strani iskanje nove ustavnemu redu in družbenim odnosom prilagojene orga-
nizacije za opravljanje odvetništva, na drugi strani pa določeno zaostritev po-
ložaja odvetništva tako v pogledu obsega pravne pomoči, ki naj jo še nudi, kot 
tudi v pogledu discipline v izvrševanju družbenih obvez. Slovensko odvetništvo 
si sme šteti v dobro, da je aktivno in uspešno sodelovalo po svojih zborničnih 
organih in po kolektivnih organizacijah pri prvi navedeni in zanj najbolj od-
ločilni nalogi ter uspelo v sodelovanju z odvetništvom ostalih republik doseči 
priznanje nujnosti obstoja in dela odvetništva kot samostojne družbene službe 
za pravno pomoč, izraženo v členu 67HI nove Ustave SFRJ." 



Nekdaj pretorkno 
vabilo, danes mediacija 
Tomaž Marušič 

Mediacija ali poravnavanje sprtih oseb je prastari 
način z dobro besedo in prepričevanjem reševati spore 
pred zaupanja vredno osebo. Danes skuša sodnik spravi-
ti stranke že po vložitvi tožbe. Vselej pa ni bilo tako in jih 
je poskušal poravnati še pred vložitvijo tožbe v okviru 
pravne pomoči, ki so jo nudila enkrat tedensko okrajna 
sodišča. 

Namen tega zapisa ni razpravljati o problemih porav-
nav, sklenjenih pred sodnikom, temveč obuditi spomin na 
zabaven dogodek iz svoje davne sodniške prakse. 

Pred skoraj petdesetimi leti je Ministrstvo za pravo-
sodje razporedilo mladega sodnika na majhno okrajno 
sodišče, na katerem je bilo sistemizirano eno samo 
sodniško mesto, na sedežu sodišča pa tudi ni bilo nobe-
nega odvetnika. 

Ob sredah, ko je bila na razporedu sodnega dela prav-
na pomoč, so stranke čakale na vrsto celo na stopnišču. 

In tako je neke srede pristopila pred sodnika zelo mla-
da tovarišica (tako je bilo treba takrat nazivati stranke). 
Zaupala mu je, da je pred nekaj meseci rodila otroka, ki 
ga oče noče priznati za svojega, čeprav ga je že večkrat 
klicala pred matičarja. Sodnika je zaprosila, naj ga pova-
bi na sodišče in prepriča, da je pač otrokov oče in da je 
zanj najbolje, da otroka prizna za svojega. 

Takrat je nepravdni oddelek vodil vpisnik pretoričnih 
vabil. Teoretiki so pravili, da je to po vzoru rimskega pre-
torja, ki je vabil predse stranke za prijateljsko rešitev spo-
ra. Tako je tudi v tem primeru je sodnik "pretorično" va-
bil na sodišče upornega "očeta", da mu obrazloži nesmi-
sel očetovske pravde, ko vendar njegova tovarišica zatr-
juje, da je lahko samo on in nihče drug oče rojenega otro-
ka. 

Na narok sta pristopila oba. Vsak na svoji strani, s 
sodnikom v sredi. Sodnik je dal besedo najprej tovariši-
ci. Ta je govorila in govorila, "uporni oče" pa se ji je sem 
in tja nasmihal. To jo je še bolj razburilo. Iz torbice je po-
tegnila fotografijo in se obrnila k sodniku: 

"Tovariš sodnik, pred dnevi sem ga fotografirala 
(otrok je bil star nekaj mesecev!), ali ni podoben očetu, 
ali ni kot izrezan oče! " 

In izročila fotografijo sodniku. Ta si jo ogleda in se 
obrne k "očetu": 

"Tovariš, priznajte, saj vam je resnično podoben, 
nima smisla pravdati se ..." 

"Oče" si fotografijo dodobra ogleda, nato pa odgovo-
ri: 

" Tovariš sodnik, če to fotografijo dobro pogledam, 
je ta fant bolj vam kot meni podoben! " 

In zapusti sobo. 
Sodniku ni preostalo drugega, kot da narok zaključi in 

vestno vnese v sodni zapisnik očetovsko tožbo. Vpisni-
čarka pa je v vpisnik pretoričnih vabil zapisala: "Porav-
nava ni uspela" ... 

STVARNO IN AVTORSKO 
KAZALO 2004 

Leto VI, št 7 - 4 (ali šteto v celoti 22-25) 

Pojasnilo za uporabo obeh kazal 
Uv - Uvodnik 
Čl - Članek 
Int - Intervju 
Mn - Mnenje 
Por - Poročilo 
Prii - Priloga 

Rec - Recenzija ali prikaz knjige, revije 
Sp - Sodna praksa 
Zap - Zapis 

V kazalih objavljamo celotni naslov posameznega prispevka, ime avtorja, zvrst 
prispevka ter številko glasila in stran objave. 
Primer: 
. Čl, 23/9 
pomeni, da gre za članek, ki je objavljen v 23. številki glasila na 9. strani! 

STVARNO KAZALO 
Davki 
Novi zakon o dohodnini: Poenostavljeno ugotavljanje dohodka (Jernej 
Podlipnik) - Zap, 23/15 
Odvetništvo, avtorska dela in davek na dodano vrednost (Jernej Podlipnik) 
- Čl, 24/6 
Zakon o dohodnini in odškodnine za izgubljeni dohodek po OZ (Jernej 
Podlipnik) - Čl, 25/11 

Disciplinski tožilec 
Sklep, št. 1085/03 z dne 23.8. 2004 - Sp, 24/23 

Disciplinsko sodišče 
Sklep, št. 482/02 z dne 1.3. 2004 - Sp, 24/23 
Disciplinsko sodišče II. stopnje 
Odločba, št. Dp 1/2004 z dne 22.6.2004 - Sp, 24/26 

Evropa - odvetniki 
Poklicne kvalifikacije odvetnikov pri čezmejnem delovanju v Evropski 
uniji - analiza sodne prakse (Staša Ternik) - Čl, 23/8 
Poklicna etika odvetnic in odvetnikov v Nemčiji (Albert Haegele) - Zap, 
25/25 

Evropska unija 
Sodelovanje odvetnikov pri oblikovanju evropske zakonodaje (mag. 
Gregor Velkaverh) - Čl, 22/7 

Evropsko sodišče za človekove pravice 
Kriterij sprejemljivosti po 35. členu EKČP (izbral in prevedel: B.K) - Sp, 
23/18 
Naš sodnik - predsednik sekcije ESČP - Zap, 24/22 
Odvetnik in imunitet nasprotne stranke v postopku (izbral: B. K.) - Sp, 
22/14 

In memoriam 
Stane Prijatelj - Zap, 22/26 

Intervju 
Dr. Peter Čeferin: Imenovali so me mafijski odvetnik ali..." (povzetek TV 
intervjuja: B.K.) - Int, 23/23 
Dr. Rupert Wolff: "Odvetništvoi mora slediti času in se posodabljati" 
(mag. Bojan Kukec, dr. Konrad Plauštajner, Jernej Podlipnik) - Int, 23/4 

Italija 
Reforma sodnega reda (dr. Karlo Primožič) - Zap, 25/48 
Stavka sodnikov (dr. Karlo Primožič) - Zap, 23/13 

Izvršilni postopek 
Izvršba ničnega notarskega zapisa (Jože lic) - Mn, 22/13 
Težave in zapleti v izvršilnem postopku (Jože lic) - Mn, 24/12 

Javna naročila 
Stroški revizijskega postopka (Mateja Ažman) - Čl, 23/14 

Kazenski postopek 
Evropski nalog za prijetje in predajo - vloga evropskega zagovornika 
(Marko Starman) - Čl, 22/10 
Odvetnik in kazenski postopek - Izsledki iz empirične raziskave 
(dr. Marko Bošnjak) - Čl, 25/7 



Odvetnik in tožilec - nova orožja, nova enakost (Hinko Jenull) - Čl, 25/5 
Še enkrat: "O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne 
obravnave" (Andrej Razdrih) - Mn, 22/16 

Mediji o odvetništvu 
Italijanski odvetniki in sodniki stavkajo (izbral: mag. Bojan Kukec) - Zap, 
25/36 
Kratki stiki, prepiri in užaljenost med odvetniki (izbral: mag. Bojan 
Kukec) - Zap, 23/31 
Ne "odvetniške igrice", temveč obremenjenost sodnikov ke razlog za 
dolge (kazenske) postopke (izbral: mag. Bojan Kukec) - Zap, 24/30 
Nezakoniti nadzor odvetnika s strani policije in tožilstva (izbral: mag. 
Bojan Kukec) - Zap, 22/32 

Mednarodna odvetniška uni|a 
Resolucija o stuaciji zapornikov v Guantanamu (prevod: Dean Zagorac) -
Zap, 25/21 

Mednarodna srečanja 
32. Evropska predsedniška konferenca (Mitja Stupan) - Por, 22/24 
Na Dunaju se predvsem pleše...Zanimiva stališča odborov CCBE 
(dr. Konrad Plauštajner) - Por, 22/21 
48. kongres Mednarodne odvetniške unije (Nikolaj Grgurevič) - Por, 
24/14 
S kolegi iz odvetniške zbornice Ziiricha (mag. Gregor Velkaverh) - Por, 
24/14 
Skupščina Odvetniške zbornice Federacije BiH (Mitja Stupan) - Por, 
24/16 
Stota plenarna seja CCBE: Prodor novosti ob skrbi za ohranitev temeljnih 
načel (mag. Gregor Velkaverh) - Por, 23/6 
S srečanja prijateljskih zbornic - Soočeni s podobnimi problemi (Josip 
Sever) - Por, 25/26 
101. plenarna seja CCBR - Spremembe tudi na račun odvetnikov (dr. 
Konrad Plauštajner) - Por, 25/22 
Športne igre hrvaških odvetnikov in pripravnikov (mag. Matija Kahne) -
Por, 24/17 

Nepremoženjska škoda 
Italija: Koliko je vredno človekovo življenje (dr. Karlo Primožič) - Zap, 
24/10 
Italija: Koliko je vredno človekovo življenje - II. (dr. Karlo Primožič) -
Zap, 25/18 

Odškodninska odgovornost 
Naraščanje odškodninskih zahtevkov iz odvetnikovega obveznega 
zavarovanja (mag. Simona Kolar) - Zap, 25/10 

Odvetniška tarifa 
Hrvaški odvetniki in zvišana tarifa (prevod: B. K. ) - Zap, 25/14 

Odvetniški pripravniki in kandidati 
Iz dela zbora odvetniških kandidatov (Uroš Ilič) - Por, 25/28 
Iz dela zbora odvetniških pripravnikov (Petja Plauštajner) - Por, 23/22 
Koliko pripravniških mest na posameznih sodiščih (Petja Plauštajner) -
Zap, 22/28 
Zbor odvetniških kandidatov - oživel (Uroš Ilič) - Por, 22/27 
Zbor odvetniških pripravnikov - deluje (Petja Plauštajner) - Por, 22/28 

Odvetništvo 
999 (Miha Kozinc) - Uv, 25/3 
Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas 
(Staša Ternik) - Pril, 22/I-IV 
Odvetniške družbe (mag. Janez Tekavc) - Mn, 25/16 
Pravniški kolač, kajmak in marmelada (Hinko Jenull) - Uv, 22/3 
Sodelovanje odvetnikov z družbami Odškodnina... Hrvaška izkušnja -
(Pripravil: mag. Bojan Kukec) - Zap, 22/15 
"Vrana vrani oči ne izkljuje" (Zdenka Cerar) - Uv, 23/3 
"Vrana vrani oči ne izkljuje" - drugič (Miha Kozinc) - Uv, 24/3 
"Vrana vrani oči ne izkljuje - tretjič (Aleš Butala) - Mn, 25/4 
Pravdni postopek 
Pospešeni pravdni postopek - Sprememba delovne prakse odvetnikov 
(mag. Nina Betetto) - Čl, 24/4 
Vračanje po ZPP (Bojana Potočan) - Zap, 24/21 

Recenzija - Prikaz 
Novi zakon o delovnih socialnih sodiščih, z uvodnimi pojasnili 
(mag. Bojan Kukec) - Rec, 25/34 

Prof. dr. Janez Novak: Delovni spori (mag. Bojan Kukec) - Rec, 24/28 

Rekreacija 
Odvetniki na 9. ljubljanskem maratonu (Andrej Razdrih) - Por, 25/33 

Sodišča 
Sacra Rota - najvišje cerkveno sodišče (dr. Karlo Primožič) - Zap, 23/19 

Sodišče ES 
"Casus" Morgenbesser (dr. Karlo Primožič) - Zap, 23/13 
Odvetnik na slabem glasu - prepoved opravljanja poklica v drugi državi 
EU (Priredil: B.K.) - Sp, 25/28 

"Odvetništvo ni služba javne oblasti" (Pripravil: B. K.) - Sp, 22/15 

Sodna praksa 
Ekskluziviteta odvetnika tudi v kolektivnem delovnem sporu - sklep VS 
RS (izbral: B.K.) - Sp, 23/20 

Statistika 
Iz odvetniškega imenika - stanje 1. marca 2004 - Zap, 22/25 
Iz odvetniškega imenika - stanje 30. junija 2004 - Zap, 23/23 
Iz odvetniškega imenika - stanje 31. oktobra 2004 - Zap, 24/22 
Iz odvetniškega imenika - stanje 30. novembra 2004 - Zap, 25/27 

Stečajno pravo 
Upnikov položaj v prisilni poravnavi (Franc Testen) - Čl, 22/4 

Uredniški odbor 
Čestitka - Zap, 25/15 
Revija "Odvetnik" v obdobju 2004 - 2009 - Zap, 22/34 
Zahvala - Zap, 24/22 

Ustavno sodstvo 
Češka: Odvetnika - ustavna sodnika (B.K.) - Zap, 24/16 
Zavrnjen predlog za oceno ustavnosti ZOdv (B.K.) - Sp, 24/18 

Varovanje 
Poklicna odgovornost zasebnega varnostnika (mag. Bečir Kečanovič) -
Zap, 25/13 

Zakonodaja 
Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja odvetniških storitev pri nas 
(Staša Ternik) - Pril, 22/I-IV 
Evropski nalog za prijetje in predajo - vloga evropskega zagovornika 
(Marko Starman) - Čl, 22/10 

Pravniški kolač, kajmak in marmelada (Hinko Jenull) - Uv, 22/3 

Zbornica 
Dan slovenskih odvetnikov 2004 - Por, 25/29 
Iz dela UO OZS (Mitja Stupan) - Por, 22/25 
Iz dela UO OZS (Mitja Stupan) - Por, 23/21 
Iz dela UO OZS (Mitja Stupan) - Por, 24/19 
Iz dela UO OZS (Mitja Stupan) - Por, 25/26 
Izjava OZS - Zap, 23/5 

K članku "Nadzorne poti so, toda ali so učinkovite" - Zap, 24/18 

Zdravila 
13. posvet Medicina in pravo: Ureditev na področju zdravil 
(mag. Suzana Kraljic) - Por, 23/16 
Zemljiška knjiga 

Elektronski dostop do zemljiške knjige (Beti Potparič) - Zap, 22/12 

Zgodovina 
Modre misli nepravnikov o pravu (dr. Janez Kranjc) - Zap, 24/33 
Nekdaj pretorično vabilo, danes mediacija (Tomaž Marušič) - Zap, 25/40 
Nepravniki in pravniki o pravičnosti (dr. Janez Kranjc) - Zap, 25/38 
Odvetnik, pravdosrednik ali advokat - iz revije "Pravnik Slovenski", 
Ljubljana, 1871 (Tomaž Marušič) - Zap, 23/27 
Odvetniki v anekdotah (V.): J. W. Goethe (dr. Janez Kranjc) - Zap, 23/29 
Odvetniki v anekdotah (IV.)- (dr. Janez Kranjc) - Zap, 22/29 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1948 - 1952 
(dr. Peter Čeferin) - Zap, 22/31 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1953 - 1955 
(dr. Peter Čeferin) - Zap, 23/34 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1956 - 1960 
(dr. Peter Čeferin) - Zap, 24/34 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1960 - 1963 
(dr. Peter Čeferin) - Zap, 25/39 



AVTORSKO KAZALO 
33 avtorjev - 17 iz odvetniških vrst 

Mateja Ažman 

Javna naročila: Stroški revizijskega postopka - Čl, 23/14 

Nina Betetto 
Pospešeni pravdni postopek - Sprememba delovne prakse odvetnikov -
Čl, 24/4 
Marko Bošnjak 

Odvetnik in kazenski postopek - Izsledki iz empirične raziskave - Čl, 25/7 

Aleš Butala 

"Vrana vrani oči ne izkljuje" - tretjič - Mn, 25/4 

Zdenka Cerar 

"Vrana vrani oči ne izkljuje" - Uv, 23/3 

Peter Čeferln 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1948 - 1952 - Zap, 22/31 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1953 - 1955 - Zap, 23/34 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1956 - 1960 - Zap 24/34 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zborniva v letih 1960 - 1963 - Zap, 25/39 Nikolaj Grgurevič 

48. kongres Mednarodne odvetniške unije - Por, 24/14 

Albert Hägele 

Poklicna etika odvetnic in odvetnikov v Nemčiji - Zap, 25/25 

Jože lic 
Izvršba ničnega notarskega zapisa - Mn, 22/13 
Težave in zapleti v izvršilnem postopku - Mn, 24/12 
Uroš lik 
Iz dela zbora odvetniških kandidatov - Por, 25/28 
Zbor odvetniških kandidatov - oživel - Por, 22/27 
Hlnko Jenull 
Odvetnik in tožilec - nova orožja, nova enakost - Čl, 25/5 
Pravniški kolač, kajmak in marmelada - Uv, 22/3 

Matija Kahne 

Športne igre hrvaških odvetnikov in pripravnikov - Por, 24/17 

Bečir Kečanovic 

Poklicna odgovornost zasebnega varnostnika - Zap, 25/13 

Simona Kolar 
Naraščanje odškodninskih zahtevkov iz odvetnikovega obveznega 
zavarovanja - Zap, 25/10 
Miha Kozinc 
999 - Uv, 25/3 
"Vrana vrani oči ne izkljuje" - drugič - Uv, 24/3 
K članku " Nadzorne poti so, toda ali so učinkovite" - Zap, 24/18 
Suzana Kraljic 

13. posvet Medicina in pravo: Ureditev na področju zdravil - Por, 23/16 

Janez Kranjc 
Modre misli nepravnikov o pravu - Zap, 24/33 
Nepravniki in pravniki o pravičnosti - Zap, 25/38 
Odvetniki v anekdotah (IV.) - Zap, 22/29 
Odvetniki v anekdotah (V.) - J. W. Goethe - Zap, 23/29 
Bojan Kukec 
Češka: Odvetnika - ustavna sodnika - Zap, 24/16 
Dr. Peter Čeferin: "Imenovali so me mafijski odvetnik ali..." (povzetek 
TV intervjuja) - Int, 23/23 
Ekskluziviteta odvetnika tudi v kolektivnem delovnem sporu - sklep VS 
RS - Sp, 23/20 
Hrvaški odvetniki in zvišana tarifa (prevod) - Zap, 25/14 
Italijanski odvetniki in sodniki stavkajo - Zap, 25/36 
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Hinko Jenull 
ODVETNIK IN TOŽILEC -
NOVA OROŽJA, NOVE ENAKOSTI 

Slovenska kazenskopravna stroka je po desetih letih 
veljavnosti Zakona o kazenskem postopku (ZKP), prevzetega od 
prejšnje države, v tem letu zaključila dve pomembni raziskavi, 
ki omogočata pripravo novega ZKP-1. Že sedaj je možno 
napovedati prehod iz mešanega v adversarni kazenski postopek 
s poudarjeno kontradiktornostjo v vseh fazah obravnavanja. 
Nova ureditev bo zasnovana na popolni "enakosti procesnega 
orožja". Taka sprememba bo narekovala miselni preskok 
državnih tožilcev in odvetnikov v nove procesne ovire. Terjala 
bo drugačno, premišljeno in bolje pripravljeno vstopanje v 
razpravno dvorano s pasivnim sodiščem in aktivnimi strankami, 
ki prevzamejo odločujočo vlogo in celovit nadzor nad potekom 
zadeve. 

V prispevku so opisane spremembe v načinu delovanja 
obtožbe in obrambe, do katerih bo prišlo glede na naravo 
novega kazenskega postopka kot kontradiktornega spora. Na 
podlagi teoretičnih izhodišč in empirične podlage nove ureditve 
so prikazane splošne značilnosti in temeljni elementi bodočega 
postopka v predkazenski, vmesni, obravnavni in pritožbeni fazi. 

Dr. Marko Bošnjak 
ODVETNIK IN KAZENSKI POSTOPEK -
IZSLEDKI EMPIRIČNE RAZISKAVE 

Članek predstavlja izsledke empirične raziskave o kazenskih 
postopkih, ki se nanašajo na delovanje zagovornikov. 
Izpostavljeni so obseg obrambe z zagovornikom, vpliv take 
obrambe na izid in trajanje kazenskih postopkov ter vsebina 
obrambne taktike, ki jo nudijo zagovorniki. Avtor ob koncu 
ugotavlja, da je kakovostne aktivne obrambe s strani zago-
vornikov premalo in ne preveč, kot se pogosto domneva. 

Hlnko Jenull 
ATTORNEY AND PROSECUTOR -
NEW WEAPONS, NEW EQUALITIES 
Law on Criminal Procedure — after ten years of shifts f rom 
criminal procedure to criminal dispute 

After ten years of validity of the Law on Criminal 
Procedure (ZKP), adopted by the former country, the Slovene 
criminal-law profession has concluded two important 
researches, enabling the preparation of the new ZKP-1. We can 
already foretell the move from mixed to adversative criminal 
procedure with enhanced contradictory in all phases of the 
proceeding. The new regulation shall be framed on absolute 
"equality of trial weapons". Such a change will demand a 
mental leap for state prosecutors and attorneys into a new trial 
frame. It will demand a different, well considered and better 
prepared entry into the trial hall with a passive court on one side 
and on the other side with active parties, bearing on them the 
decisive role and overall control of the trial. 

The article deals with the changes in the modus operandi of 
the prosecution and the defence, which will occur due to the 
nature of the new criminal procedure as a contradictory dispute. 
Based on theoretical origins and empirical grounding of the new 
regulation, general characteristics and basic elements of the 
future proceeding in the pre-criminal, intermediate, hearing and 
complaint phases are shown. 

Dr. Marko Bosnjak 

ATTORNEY AND CRIMINAL PROCEEDINGS -
RESULTS OF EMPIRICAL RESEARCH 

The article presents results of an empirical research on 
Slovene criminal proceedings, that include defence provided by 
an attorney. The emphasis is put on the extent and the content of 
such defence and on its influence upon time, within which a 
particular case is solved, and upon the result thereof. The author 
concludes that an active high quality defence provided by an 
attorney is underrepresented in courtrooms and should therefore 
be encouraged. 


