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Uvodnik

In memoriam – Mitja Stupan (1935–2006)

K

svojo odvetniško poslanstvo opravljal 41 let
ot strela z jasnega je med več kot 30
(če vanjo vštevamo še odvetniško pripravodvetniških kolegov in kolegic udariništvo od septembra 1965 dalje v odvetnila žalostna vest, ki sta jo s težkim
ški pisarni Trajčev, Poljanšek, Knafelc v
srcem na ustanovni zbor Društva slovenskih
Ljubljani). V imenik odvetnikov OZS je bil
mediatorjev na Pravni fakulteti v Ljubljani
vpisan 1. maja 1968 v isti pisarni po predtistega sončnega torkovega popoldneva prinehodno opravljeni sodni praksi na Okrožnem
sla kolega odvetnik Razdrih in predsednik
sodišču v Ljubljani.
OZS Miha Kozinc, da je umrl glavni tajnik
Rodil se je 27. novembra 1935 v
OZS. Kako nepričakovan udarec usode. Pa še
Mariboru, staršema, ki sta bila profesorja na
toliko skupnih projektov v dobro slovenskega
gimnaziji. Že leta 1941 so bili izseljeni v
odvetništva smo snovali.
Nazadnje je Mitja (kot član uredniškega
Srbijo, po vrnitvi v Maribor pa je obiskoodbora Odvetnika) z veseljem podprl idejo o
val tamkajšnjo gimnazijo in nato Pravno
uredniški zasnovi naše revije za naslednje
fakulteto v Ljubljani, kjer je diplomiral leta
obdobje. Snovali smo, da bomo skupaj organi1960.
zirali mednarodno konferenco vseh odvetniških
Takoj od začetka svoje odvetniške karieMitja Stupan
revij, v sklopu stalnih in pridruženih članic
re je bil aktiven v delu organov OZS. Še kot
CCBE. Ni bilo naključje, da smo načrtovali, da naj bi glavne orga- pripravnik je bil izbran za njihovega predsednika, nato pa še v
nizacijske niti te mednarodne afirmacije slovenskega odvetništva številna delovna telesa in organe (npr. predsednik disciplinske
vodil prav Mitja. Več desetletij je bil vodilni predstavnik številnih komisije, tajnik).
mednarodnih organizacij (ne zgolj odvetniških, tudi športnih) v
Če se ne motim, je po dolžini predsedniškega staža (če vkljumednarodnem prostoru, nazadnje nacionalni podpredsednik čimo še dveletno tajniško delo v zadnjem obdobju) od sodobni(1997–2002) UIA (Union International des Avocats) ter regional- kov prav Mitja pustil najdaljšo sled v zgodovini slovenskega
ni sekretar za VIII. regijo (od leta 2003 dalje). Nikoli ne bom poza- odvetništva (za dr. Majaronom, ki je bil predsednik 30 let), saj
bil, kolikšen je bil Mitjin ugled v mednarodnih odvetniških kro- je predsedoval OZS kar 12 let (1989–april 2000). Med številnigih, ko so mi jeseni 1998. leta, po koncu kongresa CCBE v Varšavi, mi priznanji in odlikovanji naj omenim zgolj tisto, ki je povsem
naročali: »Pa ne pozabite pozdraviti kolego Stupana!«
iz odvetniških vrst, pa (žal) ne iz slovenskih. Mitja je bil eden
Čeprav ne sodim v rod najstarejših slovenskih odvetnikov, pa izmed redkih slovenskih odvetnikov, ki je že pred petimi leti prevendar ne morem mimo ene Mitjevih bistvenih človeških last- jel najvišje odličje Hrvaške odvetniške zbornice – plaketo dr. Ivo
nosti, da je tudi kadar so se nad slovensko odvetništvo zgrinjali Politeo. Zato tudi ni naključje, da so se tistega sončnega jesenčrni oblaki politike (pa najsi bo mednarodna, v času osamosvo- skega dne, ko smo se na Žalah poslavljali od dragega kolega,
jitve Slovenije ali nacionalna), odprte konflikte in nasprotja znal pogreba v tako velikem številu udeležili hrvaški kolegi. Pa več
reševati s svojevrstno mero človečnosti, razumevanja, pa tudi sto slovenskih odvetnikov, predstavnikov kulturnega, umetniduhovitosti.
škega, športnega in političnega življenja ter navsezadnje vsi
Ni naključje, da je bil v prvi številki naše revije pred sedmi- tisti, ki smo imeli Mitjo radi, kot je v nagrobnem govoru poumi leti (tedanji predsednik je bil prav Mitja) soavtor afirmativ- daril predsednik OZS.
nega uvodnika. Prav on je bil tisti, ki je (po kritični razpravi na
Morda se zdi odveč povzemati prijazne in pietetne besede
skupščini) takoj poklical pobudnike o lastni reviji, jih organizi- govornikov ter piscev o naši žalosti (v zadnji številki revije HOK
ral in dal vso moralno ter siceršnjo podporo projektu, ki živi še »Odvjetnik« so spominu na Mitjo namenili kar tri strani – nekrodanes. In v katerega uredniškem odboru je tudi sam aktivno sode- log HOK s tremi fotografijami – ter »in memoriam« ustavnega
loval vse do zadnjega.
sodnika in nekdanjega predsednika HOK Marija Kosa), pa venPreden prikažem suhoparne »faktografske podatke« o pokoj- dar naj ostane zapisano, za katera etična in poklicna načela odvetniku, naj mi bo dopuščen še tretji, povsem osebni vtis o Mitjevi ništva se je zavzemal v svojem več kot 40-letnem odvetniškem
življenjski širini, ki ni bila nikdar v nasprotju z njegovo visoko delu in življenju. Zagotovo to zanj niso bile zgolj lepe besede ali
odvetniško strokovnostjo, s katero je dolga leta (med vsemi mogo- parole: neodvisnost in samostojnost slovenskega odvetništva,
čimi političnimi pretresi v Sloveniji in svetu) tako vešče krma- zbornice, konsenz pri sprejemanju vseh pomembnejših odločiril ter pripeljal do današnjega družbenega položaja slovenskega tev, dogovarjanje in sporazumevanje, medsebojna toleranca in
odvetništva v svetu, Evropi in Sloveniji. Znal je pomiriti užalje- spoštovanje, profesionalno in kolegionalno sodelovanje s celotno vročo glavo in razgreti duh mladega odvetnika, ko ta (prvič nim pravosodjem (še zlasti sodstvom), intenzivni mednarodni
v svoji odvetniški praksi) doživi, da ga klient po krivem dolži kontakti s pomembnimi institucijami in drugimi zbornicami ter
dejanj, ki jih sam ni storil. V takšnih trenutkih se je znal Mitja združenji odvetniških organizacij na internacionalni ravni.
nasmehniti in mlademu kolegu iskreno svetovati: »Če si ga
Pa naj bo dovolj faktografije. Čustva so pomembnejša, zato
polomil, se takoj opraviči, če pa imaš prav, si po odvetniški etiki naj na tem mestu še enkrat izrazimo sožalje vsem svojcem, pa
dolžan to zapisati ter posredovati svojemu cehu. Tvoja etična tudi vsem tistim, ki so Mitjo imeli radi in ga spoštovali.
odgovornost je višja od običajne odgovornosti dobrega gospoOd Mitje smo se poslovili na način, ki mu je bil blizu in ki
darja.«
lahko blaži našo žalost: »S prešerno slovensko pesmijo, ki se smeje
Ali je potrebna še kakšna napotnica za delo bodočim rodo- naglas zato, da bi zatajila ihtenje.«
dr. Bojan Kukec
vom odvetnikov, ki jih je Mitja tako prerano zapustil, čeprav je
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Članki

Slovenija pred ESČP v
Strasbourgu (3. del)
dr. Ciril Ribičič

Že v prejšnjih dveh številkah Odvetnika1 smo objavili prispevka ustavnega
sodnika dr. Cirila Ribičiča.
Tokrat objavljamo še njegov tretji in s tem zaključni del.

1. EKČP in sodbe ESČP v
odločitvah Ustavnega
sodišča RS
Glede uveljavljanja evropskih standardov varstva človekovih pravic v
Sloveniji velja upoštevati, da so bili ti
standardi vsestransko upoštevani pri
oblikovanju in sprejemanju ustave. Kljub
temu je pomemben tudi sprotni vpliv
EKČP in sodne prakse ESČP na raven
varstva pravic, še zlasti zato, ker gre pri
EKČP za živ organizem, ki se utrjuje,
širi in razvija, deloma prek protokolov,
še bolj pa prek sodne prakse ESČP. S
tega vidika je zanimivo, da je bila EKČP
do začetka leta 2006 neposredno citirana v najmanj 575 (do leta 2004 v 300)
odločitvah ustavnega sodišča, v nekaj
več kot sto (do leta 2004 80) primerih
pa se je ustavno sodišče v obrazložitvi
neposredno sklicevalo na sodno prakso
ESČP. Takšno sklicevanje zasledimo
tudi v več ločenih mnenjih ustavnih
sodnikov.2
Upoštevati velja tudi, da se večkrat
zgodi, da strokovna gradiva (poročila, ki
jih pripravljajo svetovalci ustavnega
sodišča), ki so podlaga za odločanje
ustavnega sodišča, vsebujejo pregled
prakse ESČP, ne da bi se to vedno neposredno odrazilo v besedilu odločitev.
Od ratifikacije EKČP v letu 1994 se
sklicevanje na to konvencijo in sodno
prakso Evropske komisije za človekove
pravice ter ESČP stalno krepi, tako da
v zadnjih letih ni nobene pomembnejše
odločitve, ki ne bi izhajala tudi iz analize sodb ESČP. Pri tem se je ustavno
sodišče sklicevalo na EKČP in sodno
prakso ESČP tudi v primerih, ko ju pritožniki v svojih pritožbah niso omenjali.
1

Odvetnik, št. 9 (30) – marec 2006, in št. 10 (31)
– julij 2006.
2 Opozoriti velja na stališče iz pritrdilnega ločenega mnenja dr. Cirila Ribičiča v zadevi št. U-I272, da se sodna praksa ESČP ne bi smela uporabljati kot podlaga za zožujočo razlago določb
ustave o človekovih pravicah.

Ustavno sodišče se seveda ne omejuje na primere, pri katerih je ESČP
odločalo na podlagi pritožb iz Slovenije,
čeprav slednjim posveča posebno
pozornost. Eno od predhodnih vprašanj, na katero mora pri svoji presoji
odgovoriti ustavno sodišča, je, ali bi bil
lahko ustavni pritožnik uspešen pred
ESČP. Če je odgovor na to vprašanje
pritrdilen, bo ustavno sodišče moralo
ugoditi ustavni pritožbi, saj je EKČP v
Sloveniji zavezujoč pravni akt, nadrejen
nacionalni zakonodaji, povsem nesporno pa je tudi, da ima glede razlage
EKČP odločilno in zadnjo besedo
ESČP. Ta razlaga sicer za ustavno sodišče ni formalno zavezujoča (v izjemnih
primerih ni izključeno, da bi se ustavno
sodišče odločilo za sprožitev dialoga v
kakšnem novem podobnem primeru,
kot je tisti, o katerem je odločalo ESČP,
tako da bi vztrajalo pri svojem stališču,
drugačnem od stališča ESČP), mora pa
jo upoštevati, če ne želi tvegati obsodbe Slovenije pred ESČP.3
V zadnjih letih se ustavni pritožniki
vse pogosteje sklicujejo ne le na ustavne
določbe, temveč tudi na določbe EKČP,
manj pogosto pa tudi na posamezne
sodbe ESČP. Ustavno sodišče ravna pri
presoji ustavnih pritožb v razmerju do
EKČP in sodne prakse ESČP različno,
in sicer glede na vsebinsko razmerje
med EKČP in ustavo pri urejanju posameznih ustavnih pravic. Kadar sta
3

Dr. Boštjan M. Zupančič kot nekdanji ustavni
sodnik tudi iz lastne prakse ve, da se najvišja
nacionalna sodišča pogosto sprašujejo, kakšna bo
usoda njihovih odločitev pred ESČP. Po njegovem
stališču imajo sodbe ESČP de facto učinek erga
omnes, čeprav niso formalno zavezujoče. ESČP
razlaga EKČP in ustvarja nove precedense, opravlja kvazizakonodajno ustvarjalno vlogo, kar daje
EKČP značaj dinamičnega in živega instrumenta … (o razlagi sodnih precedensov in sodb ter
posebej sodb ESČP gl. Revus, št. 2/2004, str.
23–27). Podobno meni predsednik ESČP dr.
Luzius Wildhaber, ki je na otvoritvi sodnega leta
2006 poudaril, da deluje ESČP po načelih sodobne doktrine o precedensih in da ga je mogoče opisati kot kvaziustavno sodišče, ki do neke mere
ustvarja novo pravo.

določbi ustave in EKČP glede posamezne pravice enaki, uporablja ustavno
sodišče predvsem ustavo, in le v redkih
primerih vzporedno obravnava kršitev
ustave in EKČP.4 V nekaj primerih je
ustavno sodišče izrecno zapisalo, da v
takšnem primeru EKČP ne more biti
kršena, če je ugotovilo, da ni bila podana kršitev ustave.5
Na ustavo se sklicuje ustavno sodišče tudi takrat, kadar je v ustavi zagotovljena višja raven varstva posamezne
pravice kot v EKČP. V primeru, ko je
EKČP zahtevnejša od ustave oziroma je
višja raven varstva pravic zagotovljena
v sodni praksi ESČP, se ustavno sodišče sklicuje na EKČP in sodbe ESČP.
Pregled vseh odločitev, v katerih se
je ustavno sodišče sklicevalo na EKČP
in/ali na pravno prakso ESČP do jeseni
leta 2004, pokaže, da se je to najpogosteje zgodilo glede kršitve naslednjih
pravic (navedene so po vrstnem redu
glede na pogostost citiranja): pripor in
druge oblike omejevanja prostosti, sojenje v razumnem roku, pravica do poštenega sojenja, pravica do zasliševanja
prič in izvajanja dokazov, pravica do pribežališča, azil in ekstradicija, nečloveško ravnanje, pravica do družinskega
življenja in pravice otrok, verska svoboda, nepristranskost in izločitev sodnika, načelo kontradiktornosti in načelo enakosti orožij, izbira zagovornika,
pravica do sodnega varstva (dostop do
sodišča), položaj sodnikov za prekrške,
pravica do učinkovitega pravnega sredstva, razpis javne obravnave, privilegij
zoper samoobtožbo, domneva nedolžnosti, varstvo osebnih podatkov, sindikalna svoboda, stanovanjska pravica,
pravica do varstva lastnine6 itd.7
Novejši primer, v katerem je bilo
ustavni pritožbi ugodeno na podlagi
4 Tak primer je obrazložitev odločbe v zadevi št.
U-I-60/03.
5 Takšno obrazložitev najdemo denimo v zadevah
št. Up-3/97, U-I-135/00 in Up-85/03.
6 Prim. obrazložitve odločb v zadevah št. Up286/01, Up-123/95, Up-229/96, U-I-27/95, Up27/94, Up-78/00, U-I-284/94, U-I-68/98, Up270/01, Up-546/01, U-I-204/99, Up-13/99, Up159/96, U-I-272/97, Up-197/02, Up-134/97, U-I289/95 (in ločeni mnenji v tej zadevi), U-I-25/95,
U-I-57/95, U-I-172/02, U-I-172/02 in U-I-23/93.
7 Širše o tem: dr. Ciril Ribičič, Uveljavljanje
evropskih standardov v praksi slovenskega ustavnega sodišča, Revus, št. 3/2004, str. 69 in nasl.
Angleški prevod je bil objavljen v zborniku: The
Position of Constitutional Courts Following
Integration into the European Union, ur. A.
Mavčič, Ustavno sodišče RS, Ljubljana, 2005, str.
119 in nasl., in v reviji Zeitschrift für öffentiches
Recht (Austrian Journal of Public and
International Law), Band 60, Heft 3, 2005,
Springer, Wien, New York, str. 411 in nasl.
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določb in sodne prakse EKČP, je zadeva št. Up-518/03 z dne 19. januarja
2006, v kateri je pritožnika A. B. zastopal odvetnik Klemen Lamut iz
Ljubljane. Ustavno sodišče je razveljavilo sodbe okrožnega, višjega in vrhovnega sodišča in zadevo vrnilo v novo
odločanje zato, ker je bilo z njimi poseženo v pritožnikovo pravico do zaslišanja obremenilnih prič iz točke d) tretjega odstavka 6. člena EKČP. Pri tem
je ustavno sodišče poudarilo, da »se
breme utemeljevanja lahko naloži
obrambi le tedaj, kadar ta zahteva zaslišanje razbremenilnih prič ali izvedbo
drugega (razbremenilnega) dokaza
(pogoje v zvezi s tem je Ustavno sodišče postavilo že v odločbi št. Up-34/93 z
dne 8. 6. 1995, OdlUS IV, 129), ne pa
tudi tedaj, kadar gre za razbremenilne
priče. Če sodišče v kazenskem postopku uporabi obremenilne izjave (kar je
v konkretnem primeru storilo z uporabo izjav tajnih policijskih sodelavcev) in
jih dopusti kot dokaz v kazenskem
postopku, mora skladno z EKČP in z
ustaljeno sodno prakso ESČP obrambi
omogočiti, da v zvezi s temi izjavami
zaslišuje njihovega avtorja.« Mišljene
so bile odločitve ESČP v zadevah
Kostovski v. Nizozemska iz leta 1989,
Lüdi v. Švica in Mild in Virtanen v.
Finska iz leta 2005.
Šlo je za primer, pri katerem je ureditev v EKČP širša, torej z vidika obdolženčevih pravic ugodnejša, kot to velja
za ureditev v ustavi. Povedano drugače,
če v Sloveniji ne bi veljala EKČP ali se
pritožnik nanjo ne bi skliceval, v navedeni zadevi ne bi mogel uspeti z ustavno pritožbo. Vztrajanje pri (v tem primeru ožjem) obsegu pravic, kot jih določa ustava, bi bilo nesprejemljivo ne le z
vidika nespoštovanja minimalnih evropskih standardov. Bilo bi v neskladju z
ustavo, ki v petem odstavku 15. člena
pravi, da nobene človekove pravice ali
temeljne svoboščine, urejene v pravnih
aktih, ki veljajo v Sloveniji (kar EKČP
nesporno je) »ni dopustno omejevati z
izgovorom, da je ta ustava ne priznava
ali da jo priznava v manjši meri«. Gre
za tipičen primer, ko je treba odstopiti
od klasičnih načel hierarhije pravnih
aktov in uporabiti predpis, ki zagotavlja v konkretnem primeru višjo raven
varstva človekovih pravic.
Po mojem mnenju, ki sem ga argumentiral v odklonilnem ločenem mnenju v zadevi št. Up-651/02 z dne 5. 11.
2002, ustavno sodišče ne bi smelo
sodne prakse ESČP uporabljati za zožujočo razlago določb ustave, ki se nana-

šajo na človekove pravice in svoboščine: »Ugotoviti velja, da je določba slovenske Ustave o tem, da o pravicah,
dolžnostih in obtožbah proti pritožnikom odloča le neodvisno, nepristransko
in z zakonom ustanovljeno sodišče, precej strožja, kot pa to velja za 6. člen
Evropske konvencije o človekovih pravicah. Ustavno sodišče je že leta 1992,
se pravi še preden je bila Evropska
konvencija o človekovih pravicah ratificirana v Sloveniji, ugotovilo, da je
ravno v navedeni točki določba 25.
člena širša od določbe Evropske konvencije o človekovih pravicah. Menim,
da je bila taka ocena Ustavnega sodišča pravilna, po drugi strani pa sem
prepričan, da organiziranost, način
imenovanja in delovanja tistih, ki v
okviru carinarnic odločajo o carinskih
prekrških, nikakor ne vzdrži preskusa
niti z vidika manj zahtevnih jamstev,
določenih z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.«
Šlo je za sklicevanje na sodbo ESČP
v primeru Le Compte v. Belgija z dne
10. 2. 1983, da bi s pomočjo sodne prakse ESČP utemeljili ustavnost ureditve,
po kateri je na prvi stopnji odločala
carinarnica, na drugi pa Senat za prekrške.
Ob tem ni odveč ponoviti, da velja
Evropsko konvencijo o človekovih pravicah šteti za mednarodni akt, ki določa samo minimalne standarde, ki so
zavezujoči za vse države članice Sveta
Evrope. Zato je neupravičeno sklicevanje na EKČP in na sodno prakso ESČP
v vseh tistih primerih, v katerih je ureditev v slovenski ustavi strožja, zahtevnejša oziroma zahteva višjo raven varstva človekovih pravic in zahtevnejše
standarde, kot to velja za EKČP in za
sodno prakso ESČP. Takšno stališče
izhaja tudi iz določb EKČP, ki prepovedujejo njeno zlorabo.

2. Sklep
Vsakdo, ki se znajde pod jurisdikcijo Republike Slovenije, ima na razpolago številna pravna sredstva zoper
domnevne kršitve njenih oziroma njegovih človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Raven varstva, ki jo v svoji
ustavi in zakonodaji ter v praksi zagotavlja Slovenija, je primerjalno gledano
vseobsežna in relativno visoka. Kljub
temu je vstop Slovenije v Svet Evrope
pomembno razširil možnosti uveljavljanja človekovih pravic in temeljnih
svoboščin pred evropskimi institucijami, zlasti pred ESČP. ESČP je edin-

stvena vrhovna sodna institucija, ki
zagotavlja vsakomur, normativno
(EKČP) in v praksi (sodbe ESČP in
spremljanje njihovega izvrševanje prek
Odbora ministrov), upoštevanje minimalnih evropskih standardov varstva
pravic in svoboščin. Vsakdo, katerega
konvencijske pravice naj bi bile kršene
in je izčrpal pravna sredstva, določena
v okviru slovenskega pravnega sistema,
pa pri tem ni bil uspešen, lahko toži
Slovenijo pred ESČP. Pri tem bo uspešen, če bo presoja dejanskih in pravnih
okoliščin konkretnega primera pokazala, da je bil obseg varstva ožji od tistega, ki ga določata EKČP in sodna praksa ESČP.
ESČP lahko, če ugotovi kršitev konvencijskih pravic, nameni prizadetemu
pravično zadoščenje, kot specifično
materialno odmeno in stroške postopka,
kar oboje mora plačati obsojena država.
Danes je v teoriji jasno izraženo in v praksi potrjeno, da imajo sodbe ESČP
dejansko učinek erga omnes v tem smislu, da mora na primer Slovenija upoštevati standarde, določene v sodni praksi ESČP, če ne želi biti obsojena, in
sicer ne glede na to, ali jih je ESČP določilo v sporih zoper Slovenijo ali zoper
kakšno drugo državo članico Sveta
Evrope.
Sodbe ESČP postopoma dobivajo
vse širše pravne učinke, in sicer tako
posebne (individualne), ki se nanašajo
na prizadetega (možnost obnove kazenskega postopka, sprejem aktov milosti)
in lahko privedejo do integratio in integrum, kot splošne, ki se nanašajo na
druge, ki so se že ali se še bodo znašli
v podobni situaciji (sprememba zakonodaje, vzpostavitev učinkovitih pravnih sredstev). Učinke obeh vrst, posebne in splošne, sprožata tudi najpomembnejši obsodbi Slovenije pred
ESČP doslej.
V sodbi v zadevi Rehbock v. Slovenija je Slovenija plačala pritožniku
pravično zadoščenje in stroške postopka, poleg tega pa so bili spremenjeni
predpisi, ki urejajo komuniciranje pripornikov s tistimi, ki jim nudijo pravno
varstvo, in drugi, ki urejajo nadzor nad
delovanjem policije. Če je prvo rešeno
ustrezno, je pri drugem mogoče postaviti vprašanje, ali je nadzor, v katerem
ne sodelujejo več samo policisti, zadosten, da bi učinkovito odvračal od ponavljanja podobnih kršitev, kot so tiste, ki
so ugotovljene v sodbi ESČP v zadevi
Rehbock v. Slovenija. Poleg tega se je
Slovenija na podlagi bolečih izkušenj v
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navedeni zadevi bolje pripravila na pravdanje pred ESČP.
Slovenija bi se lahko izognila
obsodbi ESČP v zadevi Lukenda v.
Slovenija, ki se nanaša na vse, ki jim je
že bila ali jim še bo kršena konvencijska pravica do sojenja v razumnem
roku. Po drugi strani je obsodba sprožila široko aktivnost za dograjevanje
zakonodaje in sodne prakse, ki naj
zagotovi ustrezno odmeno zaradi kršitev pravice do sojenja v razumnem roku
oziroma do sojenja brez nepotrebnega
odlašanja in za odpravo sodnih zaostankov, iz katerih navedene kršitve
rastejo. Glede tega poudarja ustavno
sodišče v zadevi št. U-I-65/05, da iskanje učinkovitih pravnih sredstev zoper
kršitve pravice do sojenja v razumnem
roku ne sme voditi do dodatnih sodnih
zaostankov.8
Nasploh ima ustavno sodišče, kot
najvišji sodni organ za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
posebno odgovornost za to, da bo
obsodb Slovenije pred ESČP čim manj.
Kršitve EKČP je treba učinkovito preprečevati tudi oziroma še posebej v
primerih, če gre za pravice, ki jih ustava priznava v manjši meri kot EKČP.
Pri tem bi bilo po mojem mnenju koristno širše uporabljati ugotovitvene
sodbe9 in slediti zgledom drugih, na
primer slovaške ustave in prakse njihovega ustavnega sodišča, ki lahko prisodi ustavnemu pritožniku pravično
zadoščenje zaradi kršitev njegovih
ustavnih in konvencijskih pravic.10 Ne
zato, ker bi se s tem izognili obsodbi
Slovenije pred ESČP kot neko tujo
institucijo, saj je ESČP tudi »naše«,
slovensko. Slovenija je enakopravna
članica Sveta Evrope in lahko njen
vpliv ocenimo kot sorazmeren z vplivom drugih članic Sveta Evrope.
Ampak preprosto zato, ker je varstvo

pravic znotraj lastne države v interesu
prizadetih posameznikov, ki lahko v
Sloveniji hitreje in ceneje uveljavljajo
svoje pravice, v interesu močno preobremenjenega ESČP, ki deluje po načelu subsidiarnosti, in v interesu
Slovenije, da ne bo po nepotrebnem
obsojena pred ESČP.
ESČP je okrepilo svojo vlogo in
pomen v razmerah, ko slabi pomen
Sveta Evrope kot organizacije, katere
čudežni otrok je, in v razmerah hude
preobremenjenosti s pritožbami iz 46
držav članic Sveta Evrope, ki skupaj štejejo 800 milijonov prebivalcev. Za slovensko sodstvo in za ustavno sodišče
posebej so izvedene reforme ESČP primer pozitivne prakse, ki vzbuja upanje,
da je mogoče tudi v Sloveniji odpravljanje sodnih zaostankov uveljaviti na
način, ki ne bo vodil do padca kakovosti in zoževanja učinkov ustavnosodnega odločanja.
Tako ustavno sodišče kot ESČP
nista instanci rednega sodstva, sta
vrhunska organa sodne oblasti, ki skrbita za varstvo človekovih pravic, ustavnih oziroma konvencijskih. Del njunega odločanja je drugačen kot pred rednimi sodišči in se izmika utrjenim
postopkovnim in drugim pravilom njihovega odločanja. Mislim na del, ki se
ne podreja črno-belemu vzorcu sojenja.

Gre za presojanje, ki med popolnim
uspehom pritožnika in zavrnitvijo njegove pritožbe poskuša pogosto najti tretjo pot. Podlaga takšnega njunega odločanja je tehtanje, pri katerem imata
glavno besedo pravičnost in sorazmernost, ne le pravilnost in procesni formalizem. Njuna sodna tehtnica se seveda nagne zdaj na eno, zdaj na drugo
stran, toda pogosto le zato, da bi pritožnikom, ki so bili pred rednimi sodišči poraženi, dalo moralno in/ali materialno zadoščenje, kot odmeno za kršitev njihovih pravic.
Za slovenske pravnike, zlasti tiste, ki
so zaposleni v državnem pravobranilstvu in na ustavnem sodišču, za sodnike in odvetnike lahko trdimo, da se
bodo morali v prihodnje podrobneje
ukvarjati s sodno prakso ESČP, ker gre
za vse bolj učinkovito delujoč instrument zagotavljanja minimalnih evropskih standardov varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To ne pomeni, da že danes ni na ESČP naslovljenih dovolj in preveč pritožb iz Slovenije,
temveč to, da bi do njih moralo priti
takrat in samo takrat, ko kršitev ni
mogoče sankcionirati v okviru slovenskega pravnega sistema, in da morajo
biti pritožbe oblikovane bolj kakovostno
in bolje utemeljene, še zlasti glede sklicevanja na sodno prakso ESČP.

9 Ustavno sodišče zelo restriktivno uporablja ugotovitvene odločbe, kadar presoja kršitve ustavnih
in konvencijskih pravic na podlagi ustavnih pritožb. Na kazenskem področju se odloča zanje le,
kadar gre za kršitev osebne svobode (19. člen ustave) oziroma kršitev kakšne druge pravice, ki je v
konkretnem primeru neposredno povezana z omejevanjem osebne svobode. Zasebnemu in subsidiarnemo tožilcu, pri katerih pride seveda v poštev
samo ugotovitvena odločba, saj ustavno sodišče
ne more razveljaviti pravnomočne obsodilne
sodbe, pa ustavno sodišče sploh ne priznava možnosti, da vložita ustavno pritožbo. Kadar bi šlo v
konkretnem primeru za kršitev ne le ustavne, temveč tudi konvencijske pravice zasebnega oz. subsidiarnega tožilca, ni mogoče izključiti možnosti
obsodbe Slovenije pred ESČP.

10 Ustavno sodišče Republike Slovaške je možnost,

8

Kar zadeva Ustavno sodišče RS, je v letu 2004
z intenziviranjem svojega delovanja odločilo o več
zadevah, kot jih je v tem letu dobilo na novo v presojo. Za trenutek je kazalo, da se bodo zaostanki
tako začeli počasi zmanjševati, toda izredno veliko povečanje pripada v letu 2005, ki se nadaljuje tudi v letu 2006, je takšna pričakovanja izničilo. Iz Poročila o delu ustavnega sodišča v letu
2005 (www.us-rs.si) izhaja, da se je pripad zadev
večal od 644 v letu 1999 prek 1213 v letu 2002 in
1271 v letu 2004 do 1877 v letu 2005. Zaostanki
(število nerešenih zadev) so se v letu 2005, v primerjavi z letom 2004, povzpeli s 1180 na 1594 in
se bodo že konec leta 2006 približali številki
2000. Nobenega dvoma ni, da se s takim povečanjem pripada in zaostankov nikakor ni mogoče
spopadati samo z ukrepi racionalizacije in produktivnosti dela, temveč so nujni koreniti posegi
v ustavno in zakonsko ureditev pristojnosti in
delovanja ustavnega sodišča.

ki mu jo daje 127. člen slovaške ustave, da lahko
prisodi pravično zadoščenje ustavnemu pritožniku takrat, ko ni mogoče razveljaviti akta, s katerim so kršene njegove pravice, uporabilo 22. 8.
2002 v naslednjem konkretnem primeru: Univerza
Cirila in Metoda v Trnavi je kršila ustavne pravice pritožnice, zato je dolžna plačati kandidatki
za rektorico, ki ni bila imenovana na to funkcijo,
čeprav je bila zakonito izvoljena na univerzitetnem
senatu, pravično zadoščenje (finančné zadosťučinenie) v višini 150.000 slovaških kron. Ustavno
sodišče je očitno ocenilo, da bi z razveljavitvijo
poznejših volitev preveč poseglo v ustavne pravice aktualnega rektorja navedene univerze, ki je bil,
še preden je ustavna pritožba prišla na ustavno
sodišče, zakonito izvoljen na to funkcijo.

Popravek in opravičilo
V Odvetniku št. 10 (31) – julij 2006 je v članku Tanje Sedušak z naslovom
»Volilna skupščina OZS v Portorožu« pri lektoriranju prišlo do neljube
napake.
V tretjem odstavku smo zapisali: »Lani je prišlo do preiskave njegove
odvetniške pisarne na podlagi odredbe preiskovalnega sodnika …«.
Bralci bi lahko napačno sklepali, da je prišlo do preiskave odvetniške
pisarne odvetnika M. K. V resnici ni prišlo do preiskave njegove odvetniške
pisarne, ampak odvetniške pisarne nekega drugega odvetnika, ki pa ga zaradi
varstvo osebnih podatkov ne moremo imenovati.
Uredništvo

odvetnik st-31-prelom-ok:odvetnik st/31-prelom

11/7/06

4:49 PM

Page 7

Nadomeščanje odvetnika
v upravnem postopku
Anton Grilc
Novela zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C1) je k prejšnjemu
določilu tretjega odstavka 59. člena ZUP, da lahko odvetnika nadomešča
odvetniški kandidat, ki je pri njem zaposlen, ali odvetniški pripravnik, ki dela
v njegovi odvetniški pisarni, dodala še dodatni pogoj – »če je to izrecno navedeno v pooblastilu«.

V

splošnem upravnem postopku je
že dolgo uveljavljeno pravilo, da
lahko stranko pred upravnimi
organi zastopa vsakdo, ki je poslovno
popolnoma sposoben.2 Za vprašanja v
zvezi s pooblastilom, ki v starem ZUP niso
bila urejena, so se primerno uporabljale
določbe prejšnjega zakona o pravdnem
postopku.3 Za zastopanje pred upravnim
organom se je torej lahko pooblastilo tudi
odvetnika, tega pa je lahko nadomeščal
odvetniški pripravnik, ki je bil zaposlen v
njegovi odvetniški pisarni. Glede ureditve
pooblaščenca v upravnem postopku je
ZUP torej izhajal iz zasnove pooblastilnega razmerja v pravdnem postopku, saj so
se do leta 1999 v upravnem postopku smiselno uporabljale določbe ZPP.
ZUP (Ur. l. RS, št. 80/99) je po vzoru
novega ZPP (Ur. l. RS, št. 26/99) v določbi
tretjega odstavka 59. člena izrecno določil,
da lahko pooblaščenega odvetnika nadomešča odvetniški kandidat, ki je pri njem
zaposlen, ali odvetniški pripravnik, ki dela
v njegovi pisarni. Takšno pravilo je veljalo
tudi v prejšnjih predpisih o pravdnem
postopku in smiselno enako v upravnem
postopku.4
Takšna ureditev je bila logična, saj tudi
v pravdnem postopku pred okrajnim sodiščem lahko stranko zastopa vsaka poslovno
popolnoma sposobna oseba. Skladno z
določbami ZPP lahko odvetniški kandidat
oziroma oseba s pravniškim državnim izpitom zastopa stranke v pravdnem postopku
na vseh instancah. Kadar je v pravdnem
postopku za zastopanje stranke pooblaščen
odvetnik, ga lahko na vseh stopnjah nadomešča odvetniški kandidat, ki je pri njem
1 Ur. l. RS, št. 73/04 – novela ZUP-C, ki se je zače-

la uporabljati 1. 1. 2005.
Primerjaj 58. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 4/77).
3 Glej 95. in 96. člen zakona o pravdnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 4/77).
4 Primerjaj tretji odstavek 61. člena zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 4/77) v
zvezi z določbami 95. in 96. člena zakona o pravdnem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 4/77, s spremembami).
2

zaposlen, pred okrajnim sodiščem in v
gospodarskih sporih pred okrožnim sodiščem do vrednosti 2.000.000 SIT pa tudi
odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi
pisarni (tretji odstavek 95. člena ZPP).
Medtem ko je v ZPP (Ur. l. RS, št.
36/04 – ZPP-UPB2) pravilo o nadomeščanju odvetnika ostalo nespremenjeno, se je
zakonodajalec z zakonom o spremembah
in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-C) odločil za poseg
v določbo tretjega odstavka 59. člena ZUP.
Ta določba se poslej glasi: Odvetnika
lahko nadomešča odvetniški kandidat, ki
je pri njem zaposlen, ali odvetniški pripravnik, ki dela v njegovi pisarni, če je to
izrecno navedeno v pooblastilu.5
To pomeni, da bi poslej morali odvetniki, ki zastopajo stranke v upravnih
postopkih, imeti za nadomeščanje s strani
njihovih odvetniških kandidatov oziroma
pripravnikov od stranke izrecno pooblastilo. To je zelo nenavadna izjema med vsemi
sodnimi postopki pri nas. Zakonodajalec je
na kratko obrazložil »potrebno« spremembo ZUP s pavšalno navedbo, da bo to koristilo pravni varnosti stranke!?6
V čem naj bi bila večja pravna varnost in zakaj je ta sprememba potrebna
prav v upravnem postopku, nam ni
jasno.
Če pogledamo druge sodne postopke,
lahko ugotovimo, da takšnega pravila ni v
nobenem drugem postopku. Že prej smo
opisali, v katerih pravdnih zadevah lahko
odvetnika nadomeščata odvetniški kandidat oziroma odvetniški pripravnik, ki sta
pri njem zaposlena. Glede zastopanja pred
delovnim in socialnim sodiščem ZDSS-1
napotuje na smiselno uporabo ZPP.7 Tudi v
kazenskih postopkih lahko odvetnika
nadomešča odvetniški kandidat, razen v
5 Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS,
št. 22/05, uradno prečiščeno besedilo – ZUPUPB1).
6 Poročevalec Državnega zbora RS, št. 17, 19. 2.
2004, str. 24.
7 Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS,
št. 2/04).

zagovoru pred vrhovnim sodiščem.8
Enako velja glede nadomeščanja odvetnika
– zagovornika v postopkih o prekršku.9 V
nobenem drugem sodnem postopku, kjer
lahko odvetnika nadomešča odvetniški
kandidat ali odvetniški pripravnik, ki je
zaposlen pri njem, torej ni potrebno posebno pooblastilo.
Zakonodajalec je v noveli ZUP-C
morda pomešal institut substitucije in
nadomeščanja odvetnika z njegovim
odvetniškim kandidatom ali pripravnikom. Splošno pooblastilo odvetniku vsebuje tudi substitucijsko pooblastilo, to je
da lahko odvetnik v celoti ali le za posamezna dejanja prenese to pooblastilo na
drugega odvetnika (prvi odstavek 59.
člena ZUP primerjaj z določbo 4. točke
prvega odstavka 95. člena ZPP). V tem
primeru govorimo o substituciji. Odvetnik
je pri izbiri svojega substituta, ki ni zastopnik odvetnika (pooblaščenca), pač pa
neposredno stranke, odgovoren za culpa
in eligendo. Odvetnik svoji stranki odgovarja za izbiro v okviru splošnih predpisov
o civilni odgovornosti in zakona o odvetništvu,10 v skladu s katerim ima svojo
civilno odgovornost tudi zavarovano pri
zavarovalnici.
Kadar odvetnika pri posameznih procesnih dejanjih nadomešča njegov odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik, pa
ne gre za substitucijo v navedenem smislu.
Med odvetnikom in njegovim odvetniškim
kandidatom oziroma pripravnikom obstaja
delovnopravno razmerje. Tako odvetniški
kandidat ali pripravnik vsa procesna dejanja med nadomeščanjem odvetnika (njegovega delodajalca) opravi v imenu in za
račun odvetnika.11 Odvetnik stranki odgovarja za delo njegovega pripravnika oziroma kandidata kot za svoje lastno delo. V
razmerju do stranke torej velja odvetnikova
materialnopravna odgovornost za izpolnitvenega pomočnika.12 Odvetnik ima, kot
rečeno, to svojo odgovornost do stranke v
skladu z 9. členom ZOdv zavarovano pri
zavarovalnici.
Zaradi navedenega ni videti, zakaj bi
bile stranke z grajano novelo bolj varne, če
se zahteva še izrecno pooblastilo, da lahko
odvetnika v upravnih postopkih nadomešča tudi njegov odvetniški pripravnik ali
kandidat. To sicer pomeni, da bodo odvet8

Določba četrtega odstavka 67. člena zakona o
kazenskem postopku (Ur. l. RS, št. 8/06, uradno
prečiščeno besedilo – ZKP-UPB3).
9 Določba četrtega odstavka 90. člena zakona o
prekrških (Ur. l. RS, št. 55/05, uradno prečiščeno
besedilo – ZP-1-UPB2).
10 Zakon o odvetništvu (Ur. l. RS, št. 18/93 –
ZOdv).
11 Primerjaj določbe drugega odstavka 47. člena,
54. in 55. člen ZOdv.
12 Glej 630. člen obligacijskega zakonika (Ur. l.
RS, št. 83/01).
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niki prilagodili splošno pooblastilo zahtevam ZUP-C, vendar pa v takšni spremembi ni videti smisla. Z omenjeno spremembo se zamegljuje različnost položajev med
pooblaščencem – odvetnikom in pooblaščencem – osebo, ki ni odvetnik.
Ta ureditev de facto pomeni tudi nezaupanje v sposobnost odvetniških pripravnikov (univerzitetnih diplomiranih pravnikov) oziroma odvetniških kandidatov (univerzitetnih diplomiranih pravnikov z najmanj dveletnimi izkušnjami in pravosodnim izpitom), da bi lahko kvalitetno zastopali pravice in interese strank pred upravnimi organi. Obenem pa se popolnoma spregleda, da odvetniški pripravniki in kandidati procesnih dejanj ne opravljajo v svojem
imenu, pač pa v imenu odvetnika, pri katerem so zaposleni in ki za njihovo delo tudi
odgovarja stranki.
Takšna skrb zakonodajalca za večjo
pravno varnost strank je še zlasti nelogična, ko pa lahko stranke v upravnih postopkih (ne glede na vrsto, zapletenost postopka ali stopnjo odločanja) še vedno zastopa
prav vsaka opravilno sposobna oseba, torej
tudi osebe, ki ne poznajo niti splošnega
upravnega postopka, kaj šele specialnih
postopkov in materialnopravnih predpisov.
Na srečo se opisana sprememba zakona o splošnem upravnem postopku ni preveč »prijela« pri upravnih organih in jo v
večini primerov blagohotno »spregledajo«, vendar pa so tudi uradne osebe, ki
sporno določbo berejo po črki zakona,
zaradi česar se nepotrebno zgolj podaljšuje ter zapleta upravni postopek.
To pomanjkljivost novele ZUP-C
(kot še marsikatero drugo) bi veljalo
popraviti ob prvi naslednji spremembi
zakona.
Zakonodajalec bi ob prihodnjih
posegih v poglavje pooblaščencev
(tako v upravnem kot v ostalih postopkih) lahko sledil tudi tujim ureditvam,
ki od odvetnika sploh ne zahtevajo
predložitve pisnega pooblastila stranke (to je seveda lahko veljavno dano
tudi ustno, kar je pomembno predvsem v nujnih primerih, ko je stranka
nedosegljiva ali v tujini), saj se šteje,
da odvetnik deluje po pooblastilu v
imenu in za račun stranke. Pri nas pa
nekateri upravni organi malodane
gredo v drugo skrajnost, saj celo od
odvetnika zahtevajo izrecno pooblastilo za vsako posamezno dejanje v
imenu in za račun stranke.13

13

Npr.: Upravna enota je zahtevala specialno
pooblastilo za prevzem strankinih osebnih dokumentov, davčni organ je zahteval izrecno pooblastilo za vpis tujca v imenik davčnih zavezancev
itd., čeprav jim je predloženo generalno odvetniško pooblastilo.

Upravljanje solastnine,
varstvo osebnih
podatkov in osebnostne
pravice
Jože Ilc

V letu 2004 je bil sprejet zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št.
86/04 – ZVOP), ki je začel veljati 1. januarja 2005. V zakonu je posebno
poglavje o videonadzoru.
Stvarnopravni zakonik (SPZ) pa ureja, kako solastniki upravljajo s
stvarjo.

P

o drugem odstavku 67. člena je za
odločitve v zvezi z rednim upravljanjem stvari potrebno soglasje
solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico njene vrednosti.
Za posle rednega upravljanja se štejejo
posli, ki so potrebni za obratovanje in
vzdrževanje stvari za doseganje njenega namena. Peti odstavek 67. člena SPZ
predpisuje soglasje vseh solastnikov za
posle, ki presegajo okvire rednega
upravljanja. Razmerja med etažnimi
lastniki so določena v členih od 115 do
120 SPZ. Člen 116 SPZ zahteva soglasje vseh etažnih lastnikov za sklenitev
pogodbe o medsebojnih razmerjih.
Po prvem odstavku 171. člena SZP
se smiselno uporabljajo določila tega
zakona, ki urejajo solastnino, razen če
pogodba o medsebojnih razmerjih določa drugače. Obstaja tudi možnost o
odločitvi sodišča v nepravdnem postopku, in sicer po primeru iz drugega
odstavka 117. člena SPZ, kadar gre za
zadevo, ki presega redno upravljanje.

Videonadzor v
večstanovanjski stavbi
Člen 76 ZVOP določa:
»Za uvedbo videonadzora v večstanovanjski stavbi je potrebna pisna
privolitev solastnikov, ki imajo v
lasti več kot 70 odstotkov solastniških deležev.
Videonadzor se lahko v večstanovanjski stavbi uvede le, kadar je to
potrebno za varnost ljudi in premoženja.
Z videonadzorom v večstanovanjski stavbi se lahko nadzoruje le
dostop do vhodov in izhodov večstanovanjskih stavb ter njihovi skupni prostori. Prepovedano je izvajati

videonadzor nad hišniškim stanovanjem ter delavnico za hišnika.
Prepovedano je omogočiti ali
izvajati sprotno ali naknadno pregledovanje posnetkov vodeonadzornega sistema preko interne kabelske
televizije, javne kabelske televizije,
interneta ali s pomočjo drugega
telekomunikacijskega sredstva, ki
lahko prenaša te posnetke.
Prepovedano je z videonadzornim sistemom snemati vhode v posamezna stanovanja.«
Moti me pogoj iz prvega odstavka
tega člena, saj zahteva več kot 70-odstotno soglasje za videonadzor. Zakaj
takšna večina? V obrazložitvi predloga
zakona iz Poročevalca Državnega zbora
RS, št. 47/2004, je zatrjevano (takrat 73.
člen), da je potrebna večina 70 odstotkov solastniških deležev, ker gre za
dokaj močan poseg v zasebnost posameznikov in je treba pridobiti čim širše
soglasje. Menim, da stališče nikakor ni
utemeljeno.
Predvsem določilo 70 odstotkov
solastniških deležev ni vsebinsko enako
drugemu odstavku 67. člena SPZ, ki
opredeljuje več kot polovico vrednosti
solastniških deležev. Poudarek je na
vrednosti deležev in številu solastnikov.
Argument – dokaj močan poseg v
zasebnost posameznikov – ni na mestu.
Stanovanje je nedotakljivo, kar določa prvi odstavek 36. člena ustave.
Stanovanje je po drugem odstavku 4.
člena stanovanjskega zakona (SZ) skupina prostorov, namenjenih za trajno
bivanje, ki so funkcionalna celota, praviloma z enim vhodom, ne glede na to,
ali so prostori v stanovalski stavbi ali v
drugi stavbi. Večstanovanjska stavba
ima po 3. členu SZ posamezne dele,

odvetnik st-31-prelom-ok:odvetnik st/31-prelom

11/7/06

4:49 PM

Page 9

med katere spadajo stanovanjske enote,
poslovni prostori ali drugi samostojni
prostori, in skupne dele. Skupni deli so
po prvem odstavku 5. člena SZ stopnišča, vhodi in drugo.
Vhod v stanovanjsko hišo nikakor ni
stanovanje oziroma del stanovanja.
Posneti osebo, ki vstopa v večstanovanjsko hišo s pločnika javne ulice, ni
noben poseg v zasebnost posameznika
v razmerju do nedotakljivosti stanovanja. Tako bi lahko že vstopanje v večstanovanjsko hišo ali hojo po strehi hiše
opredelili kot kršitev nedotakljivosti stanovanja po drugem odstavku 36. člena
ustave, kar je nesprejemljivo. Po drugem
odstavku 76. člena ZVOP se videonadzor v večstanovanjski hiši uvede le,
kadar je to potrebno za varnost ljudi in
premoženja. To je še dodatni pogoj, da
se videonadzor sploh uvede.

Zakaj je tako?
Solastniki samostojno odločajo o
upravljanju s svojo solastnino in skupnimi deli večstanovanjske hiše. Kdo pa
bo ocenjeval potrebno varnost ljudi in
premoženja? Ali se bo moralo zgoditi
več kaznivih dejanj, da se bo uvedel
videonadzor? Ali bo inšpektor za varstvo osebnih podatkov ocenjeval stopnjo
potrebne varnosti po drugem odstavku
76. člena tega zakona? Menim, da nima
take pristojnosti. Prav tako bi težko predlagal solastniku, ki se ni strinjal z videonadzorom, da vloži ustrezno tožbo na
razveljavitev sprejetega sklepa po prvem
odstavku 76. člena ZVOP. Voljo kvalificirane večine se mora spoštovati.
Pri videonadzoru se vsiljuje vprašanje, zakaj je potreben. Potreben je, da se
varuje večstanovanjska stavba kot celota, posamezna etažna lastnina in premoženje posameznih etažnih lastnikov,
najemnikov in drugih uporabnikov iste
hiše. Osnova je varovanje premoženja in
tudi ljudi, zbiranje osebnih podatkov ter
vodenje evidence.
Po 1. točki prvega odstavka 6. člena
ZVOP je osebni podatek katerikoli
podatek, ki se nanaša na posameznika,
ne glede na obliko, v kateri je izražen.
Posnetek osebe je vsekakor materialna
fiksacija videza osebe, to je vsekakor
podatek oziroma več podatkov, ki ohranijo značilnosti posamezne osebe in jo
tako konkretizirajo. Pri kategoriji osebnega podatka pa nikakor ne moremo
pretiravati, saj bi lahko zašli v skrajnost
in vsak osebni podatek razglasili kot
varovanega in zaupnega. Denimo ime in
priimek, brez katerega človek ne more
delovati v družbi, ali druge značilnosti
(npr. telesna višina).

Videonadzor ohrani na konkretni
materiji (filmu) sliko posameznika, ki je
stopil v večstanovanjsko hišo.
Izgled človeka je njegov značilni
videz. Tudi ta videz je varovan z osebnostno pravico na lastni podobi. Pravica
na lastni podobi kot pravica civilnega
prava je pravica vsakega, da se ga ne
sme fotografirati, filmsko snemati ali
portretirati brez njegovega soglasja, ne
glede na to, kje se nahaja. Pravico na
lastni podobi ima vsakdo, torej tako
etažni lastnik, ki prihaja v večstanovanjsko stavbo, kot vsaka druga oseba,
ki v to stavbo vstopa. Če je videonadzor
večstanovanjske stavbe namenjen varnosti ljudi in premoženja, je njegov cilj,
da se posnamejo predvsem tuje osebe,
in ne »domače«, ki stavbo uporabljajo
vsakodnevno. Tudi tem osebam pripada
pravica na lastni podobi. Njih nihče ne
vpraša, ali se jih lahko snema, in omenjene osebe niso sodelovale pri soglasju
po prvem odstavku 76. člena ZVOP.
Člen 76 ZVOP je bil utemeljen z
varovanjem oseb pred hudim posegom
v njihovo zasebnost. Kaj pa snemanje
istih oseb na ostalih krajih? Obstaja
videonadzor javnih in službenih prostorov.
Prvi odstavek 75. člena ZVOP pa
določa:
»Javni in zasebni sektor lahko
izvajata videonadzor dostopa v njihove uradne službene oziroma
poslovne prostore, če je to potrebno
za varnost ljudi ali premoženja,
zaradi zagotavljanja nadzora vstopa
ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali če zaradi narave dela obstaja možnost
ogrožanja zaposlenih. Odločitev
sprejme pristojni funkcionar, predstojnik, direktor ali drugi pristojni
oziroma pooblaščeni posameznik
osebe javnega sektorja ali osebe
zasebnega sektorja. V pisni odločitvi morajo biti obrazloženi razlogi za
uvedbo videonadzora. Uvedba
videonadzora se lahko določi tudi z
zakonom ali predpisom, sprejetim
na njegovi podlagi.«
Osebo se lahko posname pred večstanovanjsko hišo ali na bencinski črpalki ali v banki – v vsakem primeru gre
za isto osebo z enakim videzom in sliko.
Oboje pomeni poseg v njeno osebnostno
pravico na lastni podobi. Za posnetek
vstopa v večstanovanjsko hišo se zahteva soglasje nad 70 odstotkov solastnikov, v javnih prostorih pa za snemanje
zadostuje odločitev funkcionarja, predstojnika ali pooblačenega posameznika.
V prvem primeru izredno visoka stop-

nja soglasja, v drugem odločitev vsakega funkcionarja. V slednjem primeru
niti ni potrebno, da o tem odloči uprava, ampak gre za navaden akt poslovanja. Razlika je očitna in nesprejemljiva,
ker gre za isto pravico posameznika.
Videonadzor po 75. členu ZVOP
dopušča zlorabe. V času sprejemanja
zakona so časniki objavljali novice, da
so na bencinskih servisih z videonadzorom poleg drugega ugotovili tudi
PIN številko bančne kartice snemane
osebe. To je popolnoma zaseben podatek, ki ga videonadzor ne sme ugotavljati. Zato je bil v postopku priprave
zakona podan amandma, po katerem
videonadzor ne bi smel omogočiti izvajalcu videonadzora kontrole osebnih
dokumentov in listin, ki so potrebne za
posamezno osebo. Mislim, da je bil
predlog umesten, saj je videonadzor
omejeval do dopustnih okvirov in vnaprej prepovedoval zlorabe. Napake
obstojajo tudi drugje. Letos so mediji
objavili novico, da so kamere snemale
kupce v določenih trgovinah, ko so v
kabinah pomerjali oblačila. Tak nadzor
ni dovoljen in bi ga bilo treba izrecno
prepovedati.

Sklep
Sedanja ureditev po prvem in drugem odstavku 76. člena ZVOP ni primerna, saj vzpostavlja neko novo kategorijo upravljanja solastnine z večino
nad 70 odstotkov. Popolnoma bi zadostovalo uvrstiti videonadzor med posle
redne uprave večstanovanjske stavbe,
kot je denimo določitev upravnika.
Pogoj po 76. členu povzroči še dodatne
težave. Obstajajo sklenjene pogodbe z
upravnikom, ki je bil dolžan poskrbeti
za videonadzor. Določitev upravnika je
posel rednega upravljanja po drugem
odstavku 118. člena SPZ ter prvem
odstavku 49., 50. in 53. člena SZ. Da bo
potem za dopolnitev ali spremembe
videonadzora moral obstajati dogovor za
70-odstotno večino, ni sprejemljivo. Ni
smotrno, da bi obstajali dve pogodbi, ki
bi obravnavali isti objekt – upravljanje
hiše, vsaka pa bi zahtevala svojo večino soglasja.
Menim, da bi za določitev videonadzora zadoščala večina, ki se zahteva za
posel rednega upravljanja. Drugi odstavek 76. člena je nepotreben in naj bi se
črtal. Pri videonadzoru službenih in
poslovnih prostorov po 75. členu pa bi
moralo biti prepovedano tako nadzorovanje, ki bi preslikalo osebne dokumente in listine posameznikov ter prikazovalo ljudi pri osebnih ali celo intimnih opravilih.
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Svoboda gibanja
odvetnikov v luči
primera Morgenbesser
Petja Plauštajner

Evropska unija (EU) je predvsem ekonomska integracija, katere države članice so si, poleg carinske unije za namen vzpostavitve enotnega trga na območju evropskega kontinenta, zastavile za cilj tudi prost pretok produkcijskih
faktorjev. S Pogodbo o Evropskih skupnostih (PES) so tako zagotovljene štiri
temeljne svoboščine,1 med njimi tudi svoboda gibanja delavcev ter svoboda
ustanavljanja sedeža in svoboda opravljanja storitev.

1. Primarna in sekundarna
zakonodaja Evropskih
skupnosti, vezana na prosto
gibanje odvetnikov
1.1. Ureditev v Pogodbi o Evropskih
skupnostih
Svoboda gibanja delavcev znotraj
EU, zagotovljena v okviru določbe člena
39 PES, ne obsega le pravice do iskanja zaposlitve na celotnem ozemlju,
temveč je predvsem socialna kategorija. Na podlagi omenjenega člena naj bi
vse države članice (DČ) odpravile vsako
vrsto diskriminacije med delavci držav
članic, ki bi temeljila na njihovi nacionalnosti in bi se nanašala na vprašanja
zaposlovanja, nagrajevanja in drugih
pogojev dela ter zaposlitve.
Pravica ustanavljanja sedeža, opredeljena v členu 43 PES, je definirana kot
pravica izvrševanja ekonomske aktivnosti v drugi državi članici za nedoločeno časovno obdobje in pripadnikom vsake države članice zagotavlja
pravico, da ustanovijo sedež v katerikoli drugi državi članici, z namenom
opravljanja gospodarske dejavnosti.
Člen 43 PES se torej nanaša na stanje,
ko želijo pripadniki ene države članice
ustanoviti sedež svoje gospodarske dejavnosti v drugi državi članici kot je
država, katere državljani so.
Temeljna ureditev prostega opravljanja storitev2 pa je opredeljena v čle1

Štiri temeljne svoboščine po PES so: prost pretok blaga, prosto gibanje delavcev, svoboda ustanavljanja sedeža in opravljanja storitev, prost
pretok kapitala in plačil.
2 Čeprav se primer Morgenbesser ne dotika
področja opravljanja storitev (saj se je gospa
Morgenbesser želela habilitirati v Italiji in se tam
vpisati v imenik »practicanti«), omenjam to storitev in nadalje tudi sekundarno zakonodajo s tega
področja, ker je tudi ta pravica tesno povezana z
opravljanjem odvetniškega poklica v EU.

nih 49–55 PES. Svoboda opravljanja
storitev se nanaša na pravico do prostega gibanja in opravljanja storitev samozaposlenih oseb in gospodarskih družb,
ki imajo sedež v eni državi članici, vendar pa svojo dejavnost opravljajo tudi
preko meja te države.
1.2. Ureditev v sekundarni
zakonodaji
1.2.1. Za obravnavano tematiko je v
okviru sekundarne zakonodaje
predvsem pomembno, kako ta ureja
priznavanje poklicnih kvalifikacij
odvetnikov ter njihovo čezmejno
delovanje oziroma ustanavljanje
sedeža v različnih DČ
Priznavanje poklicnih kvalifikacij za
odvetnike je urejeno v Direktivi
89/48/ES o splošnem sistemu za medsebojno priznavanje diplom, izdanih na
podlagi najmanj triletnega visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja. Gre za direktivo t. i. splošne
narave, ki rešuje vprašanje medsebojnega priznavanja diplom in strokovne
izobrazbe, ki jo je posameznik pridobil
pred prihodom v sprejemno DČ. Pristop
direktive je horizontalni, kar pomeni, da
ureja priznavanje kvalifikacij za vse
regulirane poklice in se razteza na vsa
področja, za katera se zahteva ustrezna
visokošolska diploma. Sistem, zastavljen v direktivi, temelji na načelu medsebojnega priznavanja.
V členu 2 je opredeljeno, da se
direktiva nanaša na vse državljane DČ,
ki želijo opravljati reguliran poklic v
drugi DČ kot samozaposlena oseba ali
kot zaposlena oseba. V členu 1 so navedene definicije izrazov, ki se uporabljajo v direktivi, kot so definicija diplome,3
reguliran poklic, regulirana poklicna

aktivnost, poklicne izkušnje, prilagoditveno obdobje ter preizkus poklicne
usposobljenosti.
Če se pri uveljavljanju diplome
pojavijo očitne razlike v izobraževanju
in usposabljanju, predvideva direktiva
t. i. kompenzacijske mehanizme, in
sicer sta to (a) test sposobnosti ter (b)
obdobje prilagajanja, opredeljena v
členu 4 direktive. Namen teh dveh
kompenzacijskih mehanizmov je ugotavljati kandidatove sposobnosti za
opravljanje določenega poklica v sprejemni DČ.
Vodilno pravilo direktive 89/48/ES
je torej, da morajo biti »vrata odprta«,
vendar pa DČ lahko preveri, ali so pridobljena izobrazba in kvalifikacije
pomanjkljive.
Direktiva 98/5/ES o pravici do trajnega opravljanja odvetniškega poklica
v drugi državi članici kot je država,
kjer je bil pridobljen poklicni naziv, se
nanaša tako na samozaposlene kot zaposlene osebe, in sicer bolj konkretno, kot
samo ime direktive pove, izključno na
odvetnike.4 Namen direktive je namreč
vsakemu odvetniku, ki prihaja iz katerekoli DČ, podeliti pravico do trajnega
opravljanja odvetniškega poklica pod
njegovim domačim poklicnim nazivom
v drugi DČ. Hkrati direktiva postavlja
temelje pridobitve naziva odvetnika
gostujoče DČ. Na podlagi direktive je
odvetniku omogočeno takoj pridobiti
pravico trajno opravljati storitve v DČ
gostiteljici, ne da bi moral opraviti kakršenkoli preizkusni test. Pravice omenjene direktive lahko koristijo le kvalificirani odvetniki, kot izhaja iz 2. točke
uvodnih določb direktive.
Omeniti je treba tudi Direktivo
77/249/ES o pravici odvetnikov do
opravljanja storitev, t. i. direktivo o
opravljanju storitev, ki odvetnikom omogoča, da opravljajo storitve čezmejno.
Direktiva 77/249 je bila prva direktiva,
ki kakorkoli ureja odvetniški poklic, in
kot pove že njeno ime, ureja le čezmejno opravljanje odvetniških storitev. Do
tega pride v primerih, ko gre odvetnik
čez mejo k stranki na posvet oziroma
stranka iz druge DČ pride do odvetnika, ali če odvetnik in stranka iz druge
DČ komunicirata po elektronski pošti ali
po telefonu. Na podlagi te direktive
3

Kot diploma je tako razumljena diploma v smislu akademskega naslova in tudi kot potrdilo oz.
dokazilo, izdano s strani pristojnih organov v
DČ.
4 Po členu 1 točka 2 direktive je odvetnik vsaka
oseba, ki je državljan kake DČ in je pooblaščena
za opravljanje poklicnih dejavnosti pod enim od
poklicnih nazivov, ki so taksativno našteti v istem
členu.

odvetnik st-31-prelom-ok:odvetnik st/31-prelom

11/7/06

4:49 PM

Page 11

imajo pravico čezmejno opravljati storitve tisti pravniki, ki imajo pravico
zastopati ali zagovarjati stranke pred
sodišči ter drugimi državnimi organi, v
času začasnega opravljanja storitev pa
mora odvetnik uporabljati naziv, ki ga
uporablja v domači DČ.
Sekundarno ureditev obravnavane
tematike pa je dopolnila Direktiva
2005/36/ES5 o priznavanju poklicnih
kvalifikacij. Slednja predvsem na enem
mestu ureja področje, ki je bilo do zdaj
urejeno v več direktivah in se na odvetnike nanaša le v majhnem delu. Direktiva
sicer ne posega in v ničemer ne spreminja direktive o storitvah in direktive o
ustanavljanju sedeža. Za slednjo bi lahko
rekli, da dopolnjuje. Tako za namen
direktnega ustanavljanja pod imenom
DČ gostiteljice predpisuje pogoje za priznanje poklicne kvalifikacije, in sicer
najprej določa več ravni poklicnih kvalifikacij, nadalje pa v členu 13 določa, da
v primeru poklicev, kjer DČ gostiteljica
zahteva posebne poklicne kvalifikacije,
pristojni organ te DČ dovoli dostop pod
enakimi pogoji, kot veljajo za državljane te DČ. Vendar pa DČ lahko kljub
temu ob točno določenih okoliščinah od
prosilca zahteva, da opravi prilagoditveno obdobje do treh let ali preizkus poklicne usposobljenosti, ter pri tem prosilcu
zagotovi možnost izbire.
Odstop od tega načela direktiva
ponuja v členu 14, in sicer v primeru
poklicev, kjer je potrebno natančno poznavanje nacionalne zakonodaje. Takrat
DČ lahko določi bodisi prilagoditveno
obdobje bodisi preizkus poklicne usposobljenosti.

2. Primer Morgenbesser 6
Francozinja Christine Morgenbesser
je leta 1996 v Franciji diplomirala iz
prava (pridobila t. i. »maîtrise en droit«),
vendar še ni imela naziva »avocat«
(odvetnik), za kar je potrebovala dokazilo o sposobnostih (t. i. le certificat
d’aptitude ą la profession d’avocat –
CAPA). Ga. Morgenbesser se je za osem
mesecev zaposlila v francoski odvetniški pisarni kot pripravnica, v aprilu
1998 pa je začela delati v odvetniški
pisarni v Genovi. V času opravljanja pripravništva v Genovi se je ga. Morgenbesser odločila zaprositi za vpis v
imenik odvetniških pripravnikov (regi5

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta
2005/36/ES z dne 7. 9. 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, UL L 255 z dne 30. 9. 2005, str.
22.
6 Primer C-313/01 Christine Morgenbesser v.
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Genova,
UL C 7 z dne 10. 1. 2004, str. 11.

stro del practicanti), kar se zahteva v
procesu pridobivanja kvalifikacij za
odvetnika. Tako je oktobra 1999 zaprosila za vpis v imenik odvetniških pripravnikov. Genovska zbornica je novembra 1999 njen vpis zavrnila z navedbo,
da za vpis v imenik odvetniških pripravnikov lahko zaprosi le tisti, ki ima pridobljeno ali nostrificirano diplomo italijanske univerze.
Na takšno odločitev se je ga. Morgenbesser pritožila na t. i. »Consiglio Nazionale Forense«, ki je maja 2000 njeno
pritožbo zavrgel na temelju, da ga.
Morgenbesser še ni kvalificirana za
opravljanje odvetniškega poklica v Franciji, in tudi zato, ker hkrati ne razpolaga
s potrebno poklicno kvalifikacijo, ki bi ji
omogočala vpis v imenik odvetniških pripravnikov v Italiji. Ga. Morgenbesser se
je nato odločila nasloviti prošnjo za nostrificiranje njene diplome na Univerzo v
Genovi, kjer je ponovno naletela na prepreko. Univerza je bila pripravljena priznati njeno diplomo le pod pogojem, da ga.
Morgenbesser opravi dveletni tečaj, 13
izpitov in napiše diplomo.
Ga. Morgenbesser so se takšni pogoji zdeli nesprejemljivi, zaradi česar se je
zoper takšno odločitev ponovno neuspešno pritožila na »Tribonale Amministrativo Regionale della Liguria«. Ga.
Morgenbesser je izkoristila zadnjo
možnost, in sicer se je zoper odločitev
Consiglio Nazionale Forenze pritožila
na Corte suprema di cassazione (vrhovno sodišče) ter v svoji vlogi predlagala postavitev predhodnega vprašanja pri
Sodišču ES (SES).
Primer je kot predhodno vprašanje
na Sodišče ES naslovilo italijansko
kasacijsko sodišče, ki je od Sodišča ES
želelo pojasnila o interpretaciji 10., 12.,
14., 39., 43. in 149. člena PES. Hkrati
je kasacijsko sodišče na Sodišče ES
naslovilo predhodno vprašanje:
• ali pravo Evropske skupnosti daje
italijanskim oblastem pravico, da
zavrnejo vpis prosilcu, ki je diplomiral v drugi DČ zgolj na temelju,
da diploma ni bila pridobljena oziroma priznana na italijanski univerzi.
Generalni pravobranilec je v svojem
mnenju zavzel stališče, da v danem primeru ni možna ne aplikacija direktive
89/48/ES ne direktive 98/5/ES. Direktive 98/5/ES ni mogoče uporabiti
zato, ker zelo jasno določa, da se nanaša
le na odvetnike, in ne na pripravnike,
torej je ni mogoče uporabiti za osebe, ki
še niso izpolnile vseh pogojev za pridobitev naziva odvetnik, kakor je bilo to
v primeru ga. Morgenbesser.

Pri odgovoru na vprašanje, ali je vendarle moč uporabiti direktivo 98/48/ES,
generalni pravobranilec podaja odgovor,
da je to predvsem odvisno od tega, ali
območje aktivnosti oziroma nalog odvetniškega pripravnika v Italiji lahko predstavlja reguliran poklic v smislu te direktive. Pri tem se generalni pravobranilec
najprej opredeli do analize, ali je moč
govoriti o »regulirani aktivnosti« (regulated activity). Generalni pravobranilec
ugotavlja, da je skladno s prakso Sodišča
ES mogoče aktivnost odvetniškega pripravnika v Italiji uvrstiti v to kategorijo,
saj je opravljanje nalog pripravnika predmet določenih pravnih predpisov. Vendar
pa generalni pravobranilec hkrati ugotavlja, da regulirana aktivnost (regulated
activity) ni enako kot reguliran poklic,
zaradi česar zaključi, da direktive ni
mogoče uporabiti.
Sodišče ES je v sodbi sledilo mnenju generalnega pravobranilca in zaključilo, da predmetna zadeva ne sodi v
sklop nobene od predmetnih direktiv.
Vendar pa Sodišče ES ni sledilo mnenju
generalnega pravobranilca tudi v delu,
kjer poziva, da je treba člen 43 PES razlagati tako, da morajo pristojne oblasti v
DČ gostiteljici upoštevati vso pridobljeno izobrazbo in izkušnje, pridobljene v
domači DČ, ter jih primerjati s pogoji,
postavljenimi v DČ gostiteljici. Sodišče
je tako zavzelo stališče, da bi italijanske
oblasti morale preučiti vso pridobljeno
znanje in praktične izkušnje, ne glede na
to, kje so bile pridobljene.

3. Pravna analiza primera
Morgenbesser
Ga. Morgenbesser je menila, da bi
italijanski pristojni organi njeno izobrazbo, diplomo, morali priznati avtomatično in da niso ravnali pravilno, ko
so zavrnili njeno vlogo za vpis v imenik odvetniških pripravnikov, ker nima
italijanske diplome. Napačno je ravnala tudi univerza, ki je bila pripravljena
diplomo priznati le pod zelo zahtevnimi pogoji. Ga. Morgenbesser se je sklicevala na direktivo 89/48 ter zatrjevala,
da odvetniško pripravništvo predstavlja
poklic v smislu te direktive tudi, ko je
aktivnost sestavljena iz poklicnega
usposabljanja z namenom postati odvetnik v prihodnosti.
Ga. Mogenbesser je tako menila na
podlagi člena 8 Decree Law No 1578,7
saj na podlagi dikcije tega člena delo
odvetniškega pripravnika obsega ne7 Pristop do poklica odvetnika je v Italiji urejen v
t. i. Regio decreto Legge No 1578 Ordinamento
delle professioni di avvocato e procuratore.
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odvisno obravnavanje pravnega primera s svetovanjem strankam, predstavljanjem strank, zagovarjanjem strank, in
tudi zato, ker je pripravnik subjekt
poklicnih pravil, ki se nanašajo na odvetnike. Po njenem mnenju nujnost predhodne priznave njene diplome tako ni v
skladu s direktivo 89/48 oziroma jo krši.
Upoštevajoč sodbo v zadevi Fernandez de Bobadilla8 se je ge. Morgenbesser zdelo nelogično zahtevati od
odvetniškega pripravnika pridobitev
priznanja diplome ter ob tem še, da
opravi določene izpite, glede na to, da
je sklop pripravnikovih aktivnosti bolj
omejen kot spekter odvetnikovih aktivnosti.
Če Sodišče ES ne bi moglo uporabiti direktive 89/48, pa je ga. Morgenbesser navajala, da je bil z ravnanjem
italijanskih oblasti kršen člen 43 PES,
saj po njenem mnenju slednji daje
podlago, da bi pristojne oblasti morale
preveriti, ali pridobljena diplomska izobrazba ustreza pogojem po direktivi
89/48, upoštevajoč vso pridobljeno izobrazbo in izkušnje. Če bi pristojne oblasti ugotovile, da pridobljena izobrazba
zadovoljuje pogoje, bi torej moralo slediti priznanje diplome ter odobritev
vpisa v »poklicni« register.
Sodišče ES je v sodbi v točki 72 zavzelo jasno stališče, da komunitarno
pravo pristojnim oblastem v določeni
DČ prepoveduje zavrnitev dostopa do
zbornice za namen opravljanja pripravništva kandidatu, ki ima pridobljeno
diplomo pravne fakultete v drugi DČ,
zgolj zaradi tega, ker ta ni izdana ali
nostrificirana v prvi DČ.
Izhodišča in osnovo za takšne
zaključke je sodišče iskalo v svoji dosedanji praksi, konkretneje v primerih
Vlassopoulou,9 Thieffry,10 ter Fernandez de Bobadilla,11 v primerih, kjer se
8 Primer Fernandez de Bobadilla, C 234/97, ZOdl

1999, str. 4773, kjer ge. Fernandez pristojne oblasti v Španiji niso želele priznati podiplomsko izobrazbo, pridobljeno v Veliki Britaniji, ampak so
zahtevale, da opravi izpite iz 24 predmetov. Ga.
Fernandez de Bobadila je bila zaradi tega neuspešna na razpisu za delovno mesto strokovnjaka za
obnovo umetnin v muzeju za nedoločen čas, kjer
je na tem istem mestu delala začasno, saj španska zakonodaja določa, da je treba imeti izobrazbo, pridobljeno v Španiji. Sodišče je ugotovilo, da takšna zahteva v konkretnem primeru ne
krši člena 39 PES, ker poklic ni zajet z direktivo
89/48, vendar pa morajo pristojne oblasti kljub
temu oceniti pridobljeno izobrazbo.
9 Primer Vlassopoulou C 340/89, ZOdl 1991, str.
2357; ga. Vlassopoulou je diplomirala iz prava v
Atenah ter se vpisala v grško odvetniško zbornico, delno pa je delovala tudi v Mannheimu
(Nemčija). Njena prošnja za vpis v manheimško
odvetniško zbornico je bila zavrnjena zaradi razloga, da nima opravljenega državnega izpita oz.
»Staatsexamen«.

je Sodišče ES že ukvarjalo s problematiko priznanja izobrazbe in kvalifikacij.
Na podlagi primera Vlassopoulou je
Sodišče ES ugotovilo, da so pristojne
oblasti dolžne primerjati izobrazbo in
praktične izkušnje, pridobljene v domači DČ, s tistimi, ki se zahtevajo v DČ
gostiteljici, upoštevati je treba vsa dokazila o kakršnikoli izobrazbi, ne glede na
to, kje so bila pridobljena.
Vendar se primer Morgenbesser v
dejanskem stanju bistveno razlikuje od
do zdaj obravnavanih primerov. Tokrat
Sodišče ES ni obravnavalo primera že
kvalificiranega delavca, kot v omenjenih
primerih, temveč primer pripravnice, ki
se je šele usposabljala za namen pridobitve vseh potrebnih kvalifikacij za sprejem med kvalificiran poklic, poklic
odvetnika. Kljub temu je Sodišče ES
ugotovilo, da je na podlagi sodb v zadevah Vlassopoulou in Fernandez de
Bobadilla bila kršena pravica do ustanavljanja, torej člen 43 PES, čeprav
Sodišče ES v sodbi ugotavlja, da gre
nesporno tudi za kršenje člena 39 PES,
še posebej če pripravniki za svoje delo
prejemajo nagrado v obliki plače.
Italijanske oblasti se seveda niso
mogle strinjati z navedbami gospe Morgenbesser. Po njihovem mnenju odvetniških pripravnikov ni mogoče uvrstiti
v okvir reguliranega poklica v smislu
direktive 89/48 ter je treba razlikovati
med priznanjem akademskih kvalifikacij in priznanjem poklicnih kvalifikacij.
Danska je kot stranski intervenient s
svojim mnenjem šla še dlje, in sicer je
zavzela stališče, da se odvetniški pripravnik ne more avtomatično sklicevati na diplomo druge DČ z namenom
vpisa v poklicni register.
Komisija pa je v svojem stališču
opozorila, da čeprav ni mogoče uporabiti ne direktive 89/48 ne direktive 98/5,
ne gre pozabiti interpretacije člena 43
PES v okviru temeljnih načel, postavljenih s primerom Vlassopoulou. Člen
43 PES državam članicam prepoveduje
določena dejanja.
Sodba Sodišča ES v primeru Morgenbesser je tako bistveno spremenila
dosedanjo prakso Sodišča ES. Primer
zdaj osebam, ki še niso zaključile pripravništva v svoji DČ, dejansko omogoča in tudi dovoljuje prehajanje in
10

Primer Thieffry C 71/76, ZOdl 1977, str. 765;
belgijski državljan je opravil doktorat v Belgiji in
je nekaj let deloval kot odvetnik v Bruslju. Čeprav
je v Franciji doktorat nostrificiral in pridobil
potrdilo, da ima vsa znanja za opravljanje odvetniškega poklica, v Franciji ni smel začeti opravljati odvetniškega pripravništva, ker ni imel francoske diplome.
11 Glej op. št. 7.

zaključek pripravništva v drugi DČ.
Opomnim naj, da je pred tem evropsko
pravo od posameznika terjalo, da je ta
t. i. »končni produkt«, kar pomeni, da
je posameznik že moral biti registriran
kot odvetnik.
Ključni del sodbe torej obsega te
zaključke:
(a) Sodba nalaga težko nalogo predvsem odvetniškim zbornicam v
DČ, saj bodo te zdaj morale same
odločiti o kvalifikacijah, te naloge ne morejo prenesti na univerzo oziroma pristojno ministrstvo
za visoko šolstvo.12
(b) Sodišče ES je s sodbo razširilo že
uveljavljeno sodno prakso na
delno izobražene pravnike oziroma odvetnike, da prehajajo v
druge DČ in pristopajo do pripravništva.
(c) In nazadnje, pristojne oblasti
morajo oceniti vsa dokazila o
izobrazbi in pridobljenih izkušnjah, vsa priporočila ter ugotoviti, kaj manjka – če pridobljena
izobrazba ni pomanjkljiva, je prosilcu treba dovoliti opravljanje
pripravništva, v nasprotnem primeru mora prosilec »manjkajoče« nadoknaditi.

4. Sklep
Stališče Sodišča ES, ki ga je to zavzelo v zadevi Morgenbesser, bo za mlade
pravnike, ki preizkušajo izzive, ki jim jih
nudi Evropska unija, ugodno, a na drugi
strani pristojnim oblastem v vsaki državi članici – to pa so v glavnem odvetniške zbornice – nalaga težko nalogo.
Lahko bi tudi rekli, da Sodišče ES
ob sprejemanju odločitve ni bilo dovolj
natančno in je spregledalo pisan sistem
dostopa do poklica odvetnika v različnih DČ Evropske unije. Sodišče ES je
tako popolnoma spregledalo primer
Španije, kjer se za sprejem v odvetniško
zbornico kot odvetnik zahteva le diploma pravne fakultete, pridobljena v Španiji, brez opravljanja kakšne pripravniške prakse ali kakšnega izpita.
Nenazadnje bi ga. Morgenbesser pri
nas naletela še na dodatne probleme, saj
mora prosilec za vpis v imenik odvetniških pripravnikov pridobiti tudi soglasje območnega odvetniškega zbora, na
območju katerega ima prosilec stalno
12

Takšen zaključek oziroma posledica sodbe, na
katero CCBE opozarja svoje članice, izhaja iz že
omenjene točke 72 sodbe.
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bivališče – le kdo bi to bil v primeru
Morgenbesser, z domnevo, da bi ga.
Morgenbesser imela v Sloveniji urejeno
le začasno bivališče?
Zakon o odvetništvu (ZOdv)13 primera Morgenbesser še vedno ne povzema, vendar pa to za morebitne gospe
Mogenbesser ne predstavlja nikakršne
ovire, saj so organi (in s tem tudi
Odvetniška zbornica Slovenije) zavezani upoštevati odločitve Sodišča ES.
Določba 45. člena ZOdv določa, kdo je
pripravnik.14 V skladu s to določbo je za
vpis v imenik odvetniških pripravnikov
med drugim potrebno državljanstvo
Slovenije in tudi pridobljena diploma
pravne fakultete na eni izmed slovenskih
univerz oziroma v Sloveniji nostrificirana diploma. Pogoj slovenskega državljanstva postavlja ZOdv tudi za odvetniške kandidate.
Primer Morgenbesser je dobrodošel
za številne mlade in ambiciozne pravnike, ki se želijo podati na pot proti
odvetniškemu poklicu, vendar pa je pričakovati, da bodo zaključki Sodišča ES
ob uveljavljanju v praksi v mavrici različnih pravnih sistemov naleteli na številne probleme. Lahko bi rekli, da je
Sodišče ES s svojo sodbo rešilo le problem ga. Morgenbesser, hkrati pa postavilo odprte poti za nastanek številnih
drugih problemov, ki se bodo pojavljali ob čezmejnem prehajanju mladih
diplomiranih pravnikov, ki še nimajo
potrebnih poklicnih kvalifikacij za
opravljanje poklica odvetnika.
Najtežjo nalogo pri reševanju problemov bodo imele odvetniške zbornice. Zato se ni čuditi, da je CCBE15 –
zazrt v prihodnost odvetništva – sodbo
sprejel z zaskrbljujočimi očmi. Pozdravil
jo je sicer v delu, kjer ugotavlja, da ni
moč uporabiti nobene od direktiv, in se
čudil nad ugotovitvijo Sodišča ES, da sta
kljub temu bili kršeni pravici po 39. in
43. členu PES. Hkrati pa je CCBE svoje
članice opozoril, da v nasprotju z direktivo o storitvah in direktivo o ustanavljanju sedeža, ki v bistvu temeljita na
že kvalificiranem odvetniku, zadeva
Morgenbesser nalaga odvetniškim zbornicam težko nalogo oceniti kvalifikacije prosilca, ki še ni odvetnik, ampak šele
pridobiva znanje in praktične izkušnje,
da to postane.
13 Ur. l. RS, št. 18/93, z nadaljnjimi spremembami.
14 Odvetniški pripravnik je oseba, ki v odvetniški
pisarni opravlja pripravništvo za namen pridobitve pravniškega državnega poklica na podlagi
ZOdv in posebnega zakona.
15 Conseil des Barreaux européens oz. Svet odvetniških organizacij v Evropski uniji.

Zakaj je mediacija dobra
za odvetnike in njihove
stranke?
mag. Srđan Šimac1

Že lani, na srečanju mediatorjev jugovzhodne Evrope v Sarajevu, je bilo zaslediti izredno kvaliteten prispevek mag. Srđana Šimca. Prispevek je že takrat
vzbudil pozornost, kasneje pa še z objavo v reviji HOK (Hrvatska odvjetnička komora), zato smo v uredništvu sklenili, da ob soglasju avtorja in izdajatelja mutatis mutandis (s potrebnimi prilagoditvami) objavimo skrajšani prevod tega strokovnega članka.2

1. Vloga odvetnika v sporu
med strankama
Enakost pred zakonom, ki je splošno
razglašena, se lahko udejanji samo, če
se pravnim subjektom omogoči kompenzacija pomanjkljivosti, s čimer se
omogoči dejansko enakopravni položaj
nasproti druge stranke v sodnem postopku. Eno izmed sredstev za dosego tega
cilja je družbeno priznanje pravice do
poklicne pravne pomoči ter njeno organiziranje.3
Hrvaška ustava definira odvetništvo4
kot samostojno in neodvisno službo, ki
vsakomur zagotavlja pravno pomoč, v
skladu z zakonom.5
Pravna pomoč, ki jo nudi odvetništvo,6 zajema predvsem: pravne
nasvete, sestavljanje vlog (pogodb, oporok, izjav itd.), sestavljanje tožb, pritožb,
predlogov, zahtev, prošenj, izrednih
1

Avtor je predsednik Visokog trgovačkog suda
(gospodarskega sodišča) RH v Zagrebu.
2 Članek objavljamo s soglasjem sodnika mag.
Srđana Šimca in dovoljenjem HOK (objavljen je
bil v Odvjetniku št. 5-6/2006). Ni nepomembno,
da avtor obširno povzema slovenske izkušnje
enega od najuspešnejših evropskih projektov na
sodiščih, ki se vodi že peto leto na Okrožnem
sodišču v Ljubljani, ter tudi obširno citira slovenske avtorje v zvezi s problematiko (npr. Aleš
Zalar, mag. Nina Betteto, Gordana Ristin).
3 Gerškovič L. (1968): Advokatura u političkom
sistemu Jugoslavije, Odvjetnik, 100. godina advokature u Hrvatskoj, 1868–1968, str. 17, kjer se med
drugim navaja: »…državljan se pred politično
oblastjo pojavi kot svoboden in enakopraven človek. Da bi to resnično bil, se mora spoznati na
norme pravnega sistema. Zato išče nekoga, ki
takšen pravni sistem pozna in ki je sposoben
popraviti s svojim strokovnim znanjem narušeno
enakopravnost. Pa ne samo to. Ta, ki nastopa v
njegovem imenu in zanj, mora biti ne zgolj poznavalec prava, ampak tudi njegov drugi jaz (»alter
ego«). Zato mora biti tudi ta »alter ego« svoboden in neodvisen, da lahko s svojo osebnostjo
postane druga osebnost državljana. Tako je nastalo odvetništvo kot dosežek borbe za svobodo in
enakopravnost osebnosti.«

pravnih sredstev in drugih vlog ter
zastopanje.7 Odvetniki so dolžni nuditi
pravno pomoč vestno ter skladno z ustavo in zakonom, statutom in drugimi akti
zbornice oziroma v skladu s kodeksom
odvetniške poklicne etike.8
Odvetniki imajo pravico in dolžnost
v okviru zakona in pooblastil storiti
katerokoli dejanje, ki bi po njihovi oceni
bilo v korist njihove stranke.9 Pri opravljanju svojega poklica se mora odvetnik
obnašati tako, da pridobi in učvrsti zaupanje svoje stranke in istočasno pravosodnih in drugih organov, pred katerimi
nastopa.10
Zvestoba stranki je dolžnost odvetnika.11 Važnejša je od interesov odvetnika in kolegialnih zadev.12 Odvetnik se
mora tudi proti nasprotni stranki
obnašati obzirno in objektivno ter si
prizadevati ustvariti pogoje za čimprejšnjo rešitev spora v obojestransko
korist.13 Obveznost vsakega odvetnika je
redno in učinkovito opravljati odvetniško dejavnost.14 Prav v vestnem, rednem in učinkovitem opravljanju odve4 Triva S. (1983): Građansko parnično pravo,
Narodne novine, Zagreb, str. 3.
5 Člen 27 ustave RH (Narodne novine, v nadaljevanju NN, št. 56/90, 8/98, 124/00 in 41/01).
6 Kapardis A. (2003): Psychology and Law, II.
edition, Cambridge, University press, str. 211.
7 Člen 3 zakona o odvetništvu RH (NN, št. 9/94 –
ZO).
8 Prvi odstavek 7. člena ZO.
9 Drugi odstavek 7. člena ZO.
10 Točka 5 splošnih načel kodeksa odvetniške
poklicne etike (1995, spremembe in dopolnitve
1999 – KPE).
11 Zitrin R. Langford (1997): Ballatines books,
New York, str. 53.
12 Točka 40 KPE HOK.
13 Točka 73 KPE HOK.
14 Matič T. (1999): Odvjetnik, št. 7-8, str. 6.
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tniške dejavnosti se skriva odgovor na
vprašanje: »Zakaj je mediacija (posredovanje) dobra za odvetnike?«
Obstajata dve vrsti odvetnikov, celo
taki, ki odlični družbeni položaj pravnikov nedostojno izpostavljajo posmehu
ljudstva. Najprej tisti, ki jih žene pohlep za dobičkom in zato izmenično
zastopajo pravične in nepravične, po
načelu: »Če si nekaj zakrivil, mi povej.«
To pa je eno od osnovnih pravil nepravičnosti. Drugi so sodni gofljači (hrv.
brbljavci), ki ne poznajo prava in ki jim
razen drznosti ter vpitja manjka marsikaj – učenost in poznavanje prava,
modrost in poštenje, pa tudi vest. To so
nevešči sprožitelji pravd, ki svojim
klientom hudobno prodajajo meglo s
ciljem, da odebelijo svoje denarnice, ter
hkrati kvarijo kliente. Medtem ko morajo biti odvetniki ne samo pošteni, marveč tudi učeni, dobro podkovani in vešči
v zakonodaji, da ne bi svojega poklica
izrabljali za neresnice in za povečanje
števila pravd, temveč za prosvetljevanje
in preprečevanje velikega števila sodnih
postopkov.
»Odvetnikom je prepovedano objestno pravdanje, torej zavestno začenjanje pravd brez razloga, prenašanje sodnih sporov na drugega sodnika (verjetno je mišljeno izločanje sodnikov, op.
prev.), zavlačevanje sodnih postopkov z
nepotrebnimi vlogami in vlaganjem
pravnih sredstev brez izgleda za uspeh.«
Tako denimo navaja Odvetniški statut
(Statutum per advocatos cavsarum seu
procuratores Regni observandum) iz
leta 1694, ki ga je podpisal kralj
Leopold. Že naslednje leto je hrvaški
Sabor potrdil ta statut.15
In odgovor na vprašanje:
»Zakaj je mediacija dobra za
odvetnike?«
Ker je to v interesu njihovih
strank! Torej, če je prva najpomembnejša dolžnost odvetnikov delovati
skladno in za interes stranke in če je
dosega sporazumnega reševanja spora v
najboljšem interesu stranke, potem je
tudi etična dolžnost odvetnika ne zgolj
opozoriti stranko na takšno možnost,
temveč tudi storiti vse, kar je v njegovi
moči, da do realizacije take možnosti
pride. In obratno. Če je možnost poravnave v interesu stranke, potem mora
biti to tudi v interesu odvetnika, o čemer
bo več govora v nadaljevanju.
15

Ferakov S. (1968): Slobodan prijevod odvjetničkog statuta iz 1694 godine prema izvornom
latinskom tekstu, Zagreb, str. 32.

2. Splošno o mediaciji
(posredovanju)16
Za tiste, ki se prvič srečujejo z
mediacijo,17 naj zapišem, da je mediacija18 specifična oblika posredovanja, v
katerem stranke rešujejo lastne spore
pod vodstvom in ob pomoči neodvisne
tretje osebe – mediatorja.
V postopku mediacije se išče rešitev,
ki je v interesu obeh strank. Pri tem
mora mediator najprej biti pozoren na
ponovno vzpostavitev komunikacije
med strankama, da se bodo sploh lahko
pogajale. V nasprotju s sodnim postopkom se tu predočijo vsi detajli spora, ne
samo njihova pravna interpretacija.19
Cilj mediacije ni ugotoviti, kdo od
pravdnih strank ima prav, temveč najti
rešitev, ki bi bila sprejemljiva s stališča
interesov obeh strank.20
Mediacija je postopek, s pomočjo
katerega se rešujejo že obstoječi spori,
poskuša ublažiti negativne učinke pravdanja, pomaga pa tudi izogniti se
bodočim podobnim sporom. Mediatorji
pomagajo strankam pri pogajanjih skozi
niz skupnih sestankov in srečanj ali pa
celo posameznih ločenih srečanj z vsako
od strank posebej. Pomagajo strankam
spoznati njihov položaj, določiti njihove interese, najti mogoče rešitve ter
preučiti vse možnosti in alternative za
dosego sporazuma.21 Mediacija je torej
prostovoljni, neobvezni in zasebni
(zaupni) postopek. Odločitev o tem, ali
bodo stranke pristale na postopek
mediacije in vztrajale pri njem, je
izključno v njihovih rokah, neodvisno
16

Hrvaška zakonodaja ne loči med različnimi
načini posredovanja, mediacije (pomirjanja) in
konciliacije, zato vse te postopke imenuje »mirenje«, pri čemer je po zakonski definiciji »mirenje«:
vsak pravdni postopek, v katerem, ne glede na njegov naziv oziroma ime, stranke sporazumno želijo rešiti svoj spor s pomočjo enega ali več mediatorjev, ki strankam pomagajo doseči poravnavo,
brez pristojnosti, da jim vsilijo obvezno rešitev
spora (Zakon o mirenju, NN, št. 163/2003, veljati je začel 24. 8. 2003 – ZM).
17 Podrobneje glej Šimac S. (2003): Mediacija –
alternativni način riješavanja sporova, Hrvatska
pravna revija, št. 5/III, Inženerski biro d.d.,
Zagreb, str. 126–135.
18 Betteto N. (2002): Metode in tehnike mediacije v pravdnem postopku, Pravna praksa, št. 1-2,
str. 1.
19 Op. prev.: Po slovenski mediatorski doktrini celo
ni zaželeno, da bi se mediator pred strankami
opredeljeval o pravnih vprašanjih.
20 Pel M. (2002): Usmerjanje v mediacijo v pravdnem postopku: dodatna zasluga ali nedoslednost
poklica?, Apelacijsko sodišče v Anhajmu,
Nizozemska, pisni referat na Reki, brez oznake
strani.
21 Petar S. (2002): Pregovaranjem do cilja, Tko
ispunio očekivanja drugih, postiči če što i sam želi.
Menađment, Poslovni tjednik, Zagreb, št. 42, str.
50–51.

od tega, ali je že pred pristojnimi organi sprožen postopek za razrešitev njihovega spora.
Če stranke med postopkom mediacije uspešno dosežejo poravnavo, se bo
sodni spor najpogosteje končal z umikom tožbe. Na drugi strani pa, če stranke ne dosežejo poravnave med postopkom mediacije, o tem obvestijo sodišče
in se sodni postopek nadaljuje tam, kjer
je bil prekinjen.
Prednosti takšnega postopanja so
očitne:
• Strankam za nadaljevanje pravdnega postopka ni treba ponovno čakati na razpored njihove zadeve pri
sodniku.
• Komunikacija med pravdnima strankama je dosegla višji nivo, četudi je
potekala med neuspelo mediacijo,
pri čemer se zoži število spornih
vprašanj, kar praviloma prispeva k
hitrejšemu končanju nadaljevane
zadeve.22

3. Vloga odvetnika v
mediaciji23
V mediacijskem postopku najpogosteje sodelujejo tri osebe, dve stranki in
mediator. Neposredno sodelovanje odvetnika v postopku mediacije ni nujno, in
sicer zato, ker je mediacija neformalni
postopek in ne zahteva poznavanja procesnih določb, ki se denimo uporabljajo v sodnem pravdnem postopku, po
drugi strani pa zato, ker nihče bolje ne
pozna tako dobro interesov strank kot one
same, vključujoč tudi njihove odvetnike.24 Če stranke zastopajo odvetniki, v
postopku mediacije neposredno sodeluje
najmanj pet oseb. Pravilo je, da mediator
stranko, ki ni angažirala odvetnika, obvesti, da je nasprotna stranka to storila, da
ne bi že na začetku mediacije prišlo do
neenakopravnega položaja strank.
Zastopanje strank s strani odvetnikov
v mediacijskih postopkih je treba priporočiti zlasti v zapletenih pravnih sporih, ki zahtevajo posebna specialistična
pravna znanja, v sporih, kjer gre za zahtevek po povrnitvi škod, da bi stranka
svoj zahtevek v mediaciji postavila realno, ali pa v vseh sporih, kjer stranka
čuti, da ni dovolj sposobna samostojno
sodelovati ali artikulirati lastnih pozicij
in zahtev. Najpomembnejša vloga odvet22

Zalar A. (2003): Early Settlement of Disputes
and the Role of Judges, Strasbourg, 24–25. 11.
2003, Delovni material, str. 51 in 71.
23 Pel M. (2002): Odvjetnici i mirenje, Rijeka,
okrogla miza o ADR, december 2002, str. 1–9.
24 Loverheim P. (1996): How to mediate your dispute, Nolo press, Berkley, str. 123.
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nika25 v mediaciji pa je svetovalna,
bodisi stranki svetuje pred, med ali po
postopku mediacije.
3.1. Priprava stranke na postopek
mediacije
Odvetnik ima pomembno vlogo:
stranko, ki je pristala na mediacijo, mora
pripraviti nanjo. Predvsem bo moral
odvetnik stranko podrobno seznaniti s
postopkom mediacije, vlogo mediatorja,
o pomenu sporazuma strank v mediaciji, pravicami in obveznostmi strank v
teku mediacijskega postopka, njihovi
vlogi ter vlogi samega odvetnika v tem
postopku ipd.
Po tem, ko bodo stranke seznanjene
s temelji mediacije, bo sledila njihova
nadaljnja priprava, ki bo usmerjena k
določitvi resničnega položaja in iskanju
resničnih interesov tako svoje kot nasprotne stranke. Pri tem je pomembno, da
se ne usmeri na iskanje napak obeh strani iz preteklosti, ki so pripeljale do skalitve njihovih odnosov, niti ne na iskanje
odgovora na vprašanje, kdo ima prav in
kdo ne, temveč je treba uperiti pogled v
interese strank v prihodnosti. Že v tem
trenutku lahko odvetnik s svojo stranko
opredeli emocije, ki jih ta izkaže v sporu,
in skupaj z njo naredi vse potrebno za
ublažitev teh emocij, da bi dosegli ugodnejše okolje za razgovore in sporazum.
Pri pripravi na postopek mediacije lahko odvetnik stranki postavi
naslednja vprašanja:
• Kaj je bil razlog za odnos z nasprotno stranko (npr. za začetek
skupnega poslovanja, dela)?
• Kakšna je razlika med vajinim
odnosom na začetku sodelovanja
in današnjim stanjem?
• Kaj je bilo odločujoče za poslabšanje vajinega odnosa?
• Kaj bi se po vašem mnenju lahko
zgodilo, če bi pozabili na ta spor?
• Ali obstaja kakšna ovira za to,
kako jo odpraviti in kaj vi lahko k
temu prispevate?
• Kaj mislite, kako bi druga stran v
sporu odgovorila na ista vprašanja?
• Če si zamislite, da bi sodišče v
pravdi ugodilo vašemu zahtevku v
celoti, ali bi bil s tem vaš spor
rešen?
• Kaj vam lahko prinese mediacija v
razmerju do tistega, kar pričakujete od sodbe v pravdi?
• Kakšna rešitev spora bi vas zadovoljila?

25

Loverheim P.: prav tam, str. 139.

Vsekakor mora odvetnik za svojo
stranko preučiti zanjo najugodnejšo
rešitev spora,26 ki jo stranka pričakuje in
želi doseči med postopkom mediacije,
oziroma s stranko pripraviti »najboljšo
rezervno varianto« ali »najboljšo drugo
možnost«.27 Tu gre v bistvu za najnižjo
mejo, do katere gre stranka v pogajanjih
med mediacijo. Odvetnik pa mora s
stranko tudi preučiti, katere so alternative v primeru, da do poravnave z nasprotno stranko ne pride. Pravzaprav gre za
najnižjo mejo, do katere je zastopana
stranka pripravljena soglašati v času
pogajanj.28 Poleg že omenjenega mora
odvetnik s stranko preučiti, kakšne so
alternative v primeru, da do poravnave z
nasprotno stranko v postopku mediacije
ne pride. V takšnem primeru je še zlasti
pomembno, da se realno oceni, kakšne so
možnosti stranke v sodnem postopku,29
pri tem pa je treba upoštevati čas, stroške
in emocionalno obremenitev za stranke
med sodnim postopkom.
Odvetnik je tudi oseba, ki bo pomagala svoji stranki izbrati mediatorja. On
je tisti, ki bo pridobil podatke o mediatorju, ki bo svetoval, koga naj stranka
izbere, vendar je na koncu odločitev glede
izbora vedno strankina.30 Gre za to, da
mora stranka na svojevrsten način »intelektualno in emocionalno investirati v
mediatorja«. Mediator je namreč oseba,
kateri morata stranki v sporu polno zaupati, šele nato se stranke spustijo v postopek mediacije v prepričanju, da bo prav
izbrani mediator kot tretja nevtralna
oseba tisti, ki bo pomagal rešiti spor.
Od tod tudi največja moč mediatorja pri opravljanju njegove naloge.
Prevedel: dr. B. K.
26

Fisher R., W. Bury & Patton P. (2003):
Neretva, drugo izdanje, Zagreb, str. 81.
27 Angleško: Best Alternative to a Negotiated
Agreement; skrajšano: BATNA, prav tam, str.
125–135.
28 Brunet E., Carver C. B.: prav tam, str. 67.
29 »Prejšnji teden je po desetih letih sodnega
pravdanja Partner banka dobila 36.000 evrov od
prodaje dolžnikove nepremičnine v izvršbi zaradi plačila terjatve 50.000 evrov. Odvetniške in
sodne stroške je banka v tem sporu plačala v znesku 31.000 evrov (240.000 HKn).« Kako rešiti
poslovni spor? Namesto poravnave so Hrvati še
vedno naklonjeni sojenju. Globalne gospodarske
družbe bežijo od reševanja sporov pred sodiščem.
Glede na stanje v hrvaškem sodstvu bi bilo logično, da njihovemu zgledu sledijo tudi hrvaški
podjetniki. Tako Grčar I., povzetek članka iz
Poslovnog tjednika, brez št. in datuma, str. 26.
30 V tem delu se hrvaška rešitev razlikuje od slovenske, kajti v Sloveniji stranke ne izbirajo mediatorjev, ker gre za sodišču pridruženo obliko reševanja sporov, na miren način. Iz primerjalnega
prava pa je znana rešitev (ki se že predvideva tudi
za Slovenijo), da stranke že pred vložitvijo tožbe
iščejo alternativno rešitev spora. V takšnem primeru
seveda lahko izbirajo tudi mediatorja (op. prev.).

Družinska
mediacija
Slovenska filantropija je na Inštitut RS za rehabilitacijo povabila
slovenske prostovoljske organizacije ter centre za socialno delo,
da bi jim pred sta vi li pro jekt
Mind. Nje gov na men je ši ri ti
družinsko mediacijo v Evropi ter
povezati izvajalce te metode v
na ci o nal ne in tran sna ci o nal ne
mreže.
Udeleženci srečanja so se seznanili z modelom družinske mediacije, ki ga izvajajo v Belgiji,
kjer je družinski mediator že priznan poklic, ter izmenjali informacije in izkušnje s slovenskimi
stro kov nja ki na tem po droč ju.
Kajti tudi v Sloveniji predvsem
nevladne organizacije in nekateri javni zavodi že ponujajo neko
vrsto družinske mediacije, je povedala izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak. Po nje nih be se dah je
družinska mediacija čedalje bolj
iskana oblika družinske pomoči,
je zelo nevsiljiva, namen pa ni
re kon stru i ra ti od no se, am pak
zgolj vzpostaviti stike med starši,
da po morebitni ločitvi ostanejo s
svojim otrokom.
Ker ima mediator v povezovanju sprtih strani glavno vlogo,
mora biti strokovno usposobljen.
Projekt Mind bo tako ponudilo
tu di tri te den sko iz ob ra že va nje
mediatorjev v italijanskem kraju
Lucca, kjer de lu je Na ci o nal ni
prostovoljski center, iz Slovenije
pa se ga bo udeležilo pet posameznikov.
Projekt Mind poteka v okviru
štiriletnega programa Daphne, ki
ga financira Evropska komisija.
Namenjen je preprečevanju nasilja
nad otroki, mladostniki in ženskami ter zaščiti žrtev.
Več informacij je na voljo na
<http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm>.
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Društvo mediatorjev
Slovenije
dr. Bojan Kukec

Na ustanovnem zboru na Pravni fakulteti v Ljubljani je bilo 5. septembra
2006 ustanovljeno društvo mediatorjev Slovenije. Društvo bo združevalo
posameznike z znanjem in izkušnjami na področju mediacij ter si bo prizadevalo za kvalitetno in etično delo mediatorjev. Pobudniki ustanovitve društva smo mediatorji, ki na Okrožnem sodišču v Ljubljani že peto leto, na drugih sodiščih pa malce manj, uspešno izvajamo mediacije. Društvo je še zlasti pomembno za slovensko odvetništvo.

U

stanovitev društva mediatorjev
Slovenije so pozdravili predsednik republike, dekan ljubljanske PF (ki je prijazno odstopila prostor, kjer bo tudi sedež društva), minister za delo, družino in socialne zadeve. Udeležili pa so se ga še predstavniki ministrstva za pravosodje, ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve,
sodnega sveta, vrhovnega državnega
tožilstva, notarske zbornice, predstavniki stalnih arbitraž, ki že delujejo v
Sloveniji (npr. pri GZS, slovenskem
zavarovalnem združenju, združenju
bank Slovenije, zvezi potrošnikov Slovenije), urada za varstvo potrošnikov,
urada za intelektualno lastnino, PiC,
predstavniki sorodnih (tudi nevladnih)
organizacij iz Slovenije in tujine, predsednik OZS in namestnik varuha človekovih pravic. Še zlasti smo bili veseli
tujih gostov, in sicer predsednika hrvaškega društva mediatorjev (skupaj z
avtorjem strokovnega članka v tej reviji Odvetnika, predsednikom Višjega
gospodarskega sodišča v Zagrebu) ter
predsednika društva mediatorjev BiH.
Naloge društva so promocija mediacij in drugih načinov alternativnega
reševanja sporov (ARS), izmenjava
znanj in izkušenj, izobraževanje za
mediacije in druge oblike ARS, organiziranje posvetov in seminarjev, izdajanje strokovne literature, sodelovanje z
domačimi in tujimi institucijami ter društvi, dajanje sugestij in predlogov zakonodajalcu pri sprejemanju in izvajanju
predpisov na področju ARS, organiziranje in izvajanje mediacij ter vseh drugih oblik ARS med sprtimi stranmi in
uveljavljanje visokih standardov ter etičnega kodeksa za delo mediatorjev. Člani
društva smo zavezani ideji mediacije, ki
je tesno povezana z idejo medčloveške
tolerance, z graditvijo boljših medso-

sedskih odnosov, kar posledično pomeni preprečevanje nasilja in sovraštva.
Ustanovnega zbora se je udeležilo
več kot 30 mediatorjev, od katerih jih je
vsaj polovica iz odvetniških vrst. Člani
društva smo sprejeli konstitutivni akt
(pravila) društva ter izvolili organe
društva – prva predsednica je tako
postala višja sodnica Gordana Ristin,
podpredsednik pa mag. Rudi Tavčar
– člane upravnega in nadzornega
odbora ter tudi etično komisijo, ki si
bo prizadevala za spoštovanje etičnega
kodeksa ter mednarodnih standardov
dela mediatorjev. Sedež društva bo v
prostorih ljubljanske pravne fakultete.

Člani društva smo sprejeli sklep, da
društvo podpiše in deponira posebno
izjavo pri Evropski komisiji v Bruslju,
s katero sprejema in se zavezuje spoštovati etični kodeks vedenja in ravnanja za mediatorje, ki ga je pripravila
Evropska komisija. Poleg tega pa smo
člani društva podprli pobudo, da se
vsem slovenskim poslancem v
Evropskem parlamentu predlaga, naj
podprejo sprejem direktive o določenih
vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah.
Kot izhaja iz ustanovitvenih aktov
društva, je mediacija oblika ARS (v
civilnih, družinskih, osebnih, potrošniških, upravnih, delovnih sporih) s pomočjo nevtralne tretje osebe, ki o zadevi ne
more odločati, ampak s svojim delovanjem v neformalnem postopku udeležencem pomaga doseči sporazum, ki
spor razrešuje in na novo ureja medsebojne pravice in obveznosti.
Ustanovni zbor članstva se je končal
z zaključnim pozdravnim govorom
novoizvoljene predsednice društva
Gordane Ristin. Za primer mediacije,
ki je bil na dan zbora aktualen, je predsednica omenila reševanje Toma
Križnarja, kjer je vlogo mediatorja odigral predsednik republike. Da mediacija ni zgolj domena sodstva, kaže lista
prisotnih na ustanovnem zboru, kajti
podporo ustanovitvi je bilo slišati iz ust
vseh gostov.

Pozdravno pismo predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška.
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Pozdravni govor
predsednice Društva mediatorjev Slovenije Gordane Ristin
Hvala za zaupanje.
V veliko veselje in čast mi je biti
predsednica Društva mediatorjev
Slovenije. Ustanovni zbor društva je
tako članom organov društva in meni
izkazal veliko zaupanje in vsi se bomo
trudili, da ga opravičimo.
Prepričana sem, da je ustanovitev
našega društva pomembna za vse državljane naše države. Razvoj mediacij bo
prinesel ljudem določeno korist, ki ni le
v tem, da imajo možnost sami izbirati
način reševanja sporov. Pri tem ne
mislim le na cilje društva, ki so zapisani v naših pravilih: razširjanje, izvajanje,
razvijanje in promocije mediacij… Vsi
vemo, kaj je postopek mediacije, kaj so
alternativni načini reševanja sporov.
Mislim pa odgovoriti na vprašanje,
kaj je ideja mediacije in zakaj smo se
zavezali širiti to idejo?
Kot dolgoletna sodnica vem, da so
spori normalni del življenja, da pa jih je
včasih nemogoče rešiti in je treba na
sodišče. Vendar sodniki sodijo po zakonu. Da sodnik opravi svoje delo, se
mora usmeriti na pravno odločilna dejstva in ne sme videti, kaj je psihološko
ozadje spora ali celo ozadje konflikta

znotraj enega človeka. Takšen način
reševanja sporov pa včasih pomeni, da
se na tej poti lahko izgubi globja, človeška in komunikacijska dimenzija
spora. S še tako perfektno sodbo včasih
ne moremo rešiti psihološkega ozadja
spora med strankama, kaj šele izboljšati odnosov in preprečiti nove spore. Iz
izkušenj vemo, da se ljudje odzivajo na
sodbo subjektivno, torej kako sami razlagajo sodbo kot objektivno dejstvo.
Vsak sodnik je javni funkcionar; torej
služi javnosti (ljudem) na način, ki je
splošno sprejet.
Pa je sojenje edini možni način reševanja spora ali lahko ljudem pomagamo
tudi drugače?
Nils Christie, norveški profesor
sociologije, je v članku Spor kot lastnina (Conflict as property) institucijam in
državam očital, da so spore »odvzeli«
ljudem in jih rešujejo na način, katerega določa zakon, ki pa ni nujno za njih
najboljši. Meni, da je treba vrniti spore
ljudem, da pa naj država pri tem pomaga.
Vsi poznamo tudi sentenco iz evropskega prava, ki pravi:« Dostop do pravice ni le dostop do sodišča (Access to

justice is not just access to court). Kako
torej zagotoviti učinkovit dostop do rešitve sporov?
Ideja mediacije in vseh drugih načinov reševanja sporov pomeni zame dati
ljudem možnost izbire načina, ki je za
njih najboljši za rešitev njihovega spora
in jim pri tem pomagati. Izbira pa lahko
le tista oseba, ki je seznanjena z možnostmi in se lahko svobodno odloči. In
ravno seznanjanje ljudi s temi možnostmi, izvajanje mediacij v praksi, predlaganje zakonodajalcu in vsem, ki v družbi lahko pri tem pomagajo, so cilji našega društva. Mediacije torej lahko potekajo na področju civilnih sporov, družinskih sporov, med šolarji, na področju
potrošniških sporov, delovnih sporov,
na področju medkulturalih sporov, v
mednacionalnih sporih in celo v meddržavnih sporih.
V najširšem pomenu pa je ideja
mediacije povezana z idejo medčloveške
tolerance, z graditvijo boljših medsebojnih odnosov, z idejo zmanjševanja
nestrpnosti, proti nasilju in sovraštvu.
Gre za dolgotrajen proces in člani
Društva mediatorjev Slovenije si bomo
prizadevali sooblikovati ta proces, da
bodo ljudje več vedeli, kaj spori so,
kako jih lahko rešujemo in kako jih
lahko preprečujemo. Mediacija je tako
poleg sodnega in drugih načinov reševanja sporov pomemben sestavni del
pravne in socialne države.

Na ustanovnem zboru na Pravni fakulteti v Ljubljani 5. 9. 2006 je bilo jasno, da je veliko število mediatorjev iz odvetniških vrst: (od
leve proti desni) odvetnice Sonja Puppis, Dragica Papež, Nada Burič, ko-mediator Franci Bratkovič, odvetnik Andrej Razdrih, vodja
službe ARS na ljubljanskem okrožnem sodišču Maša Kociper, vrhovna sodnica mag. Nina Betetto, predsednica društva višja sodnica
Gordana Ristin, podpredsednik društva mag. Rudi Tavčar, vodja pravdnega oddelka Okrožnega sodišča v Ljubljani ter začetnik ideje
mediacij v Sloveniji sodnik Aleš Zalar, svetovalka službe ARS Mojca Kobal, odvetnik dr. Bojan Kukec, predsednica arbitraže združenja
bank RS Bojana Kahmi, predsednica zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin.
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»Prostitucija« med odvetniki
Odpovedovanje načelom zaradi materialnih koristi
Branko Resnik

K pisanju me je vzpodbudilo mnenje predsednice disciplinske komisije prve stopnje, ki je na letošnji skupščini Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) v poročilu
o delu podvomila, da je disciplinski postopek proti odvetnikom, ki sodelujejo z
odškodninskimi družbami, prava pot za rešitev te sramote odvetništva.

N

a skupščini je predsednik navedel
znano dejstvo, da odškodninske
družbe delajo izključno prek
odvetnikov, in tudi značilen podatek, da
je neka odvetniška družba v letu dni vložila 4000 zahtevkov. Znano je, da gre za
povečanje števila zahtevkov s prej neznatnega števila, in to v kratkem času.
Navedena dejstva kažejo, da gre za sodelovanje z odškodninskimi družbami, ki z
agresivno in lažno reklamo privabljajo
stranke ter jim pobirajo 10-odstotno provizijo s pomočjo nekaterih nepoštenih
odvetnikov. Mariborski primer takega
sodelovanja, ki ga obravnava disciplinska
komisija OZS, kaže, da odvetniki za
posredovanje strank plačujejo še polovico odvetniških stroškov, ki jih dobijo od
zavarovalnic.
Najprej sem podvomil v lastno
trdno prepričanje o moralni sprevrženosti takega početja. Mogoče pa je tako
ravnanje samo po sebi vendarle sprejemljivo? Nadaljnje razmišljanje, zlasti
način dela in razlogi za nečedno ravnanje, pa so me utrdili v prepričanju, da
gre za osramotitev odvetniškega poklica, ki ima lahko daljnosežne posledice.
Razlog, da odškodninske družbe
delajo prek nemoralnih odvetnikov, je
izključno v tem, da imamo odvetniki
zakonsko možnost, da dobimo storitve,
ki jih opravimo za lastno stranko, plačane s strani nasprotne stranke.
Tak položaj odvetništva je možen le
zaradi predpostavke, da so odvetniki zave-

zani zvestobi stranki, da zastopajo njene
interese in da ravnajo po strogih načelih
vestnosti in poštenja, ki so zapisana v
Kodeksu odvetniške etike.
Iz številnih primerov delovanja z
odškodninskimi družbami povezanih
odvetnikov izhaja zloraba temeljnih
moralnih principov odvetništva.
Analiza njihovega ravnanja kaže:
• Da so ti odvetniki namesto koristim
svoje stranke zavezani koristim
odškodninske družbe. To dejstvo se
kaže v načinu izplačila odškodnine.
Odvetniki prejmejo, na osnovi pooblastila stranke, odškodnino na lastni
račun. Namesto da bi odškodnino
izplačali stranki, kot je pravno edino
upravičeno, izročijo denar odškodninski družbi z edinim razlogom, da
ta stranki odtegne provizijo, preden
izplača odškodnino.
• Da ti odvetniki stranke niti ne vidijo
in dejansko ne zastopajo njenih interesov, ampak le interese odškodninske
družbe in lastne interese. To se kaže
v odmevnih primerih, znanih iz medijev, ki kažejo, da sprejmejo tako rekoč
vsako odškodnino, ki jim je ponujena,
medtem ko normalnem odvetniku
zavarovalnica ponudi tudi nekajkrat
višjo odškodnino.
Opisano razmerje povsem ustreza
pojmu prostitucije, kot ga opredeljuje
Veliki slovar tujk (Cankarjeva založba,
Ljubljana, 2002) in ki je tudi v podnaslovu tega prispevka.

Odvetniki smo si v Sloveniji priborili izjemno avtonomijo, položaj ustavne
kategorije v pravosodju in ugled, ki je
med vsemi vejami pravosodja največji ter
v očeh javnosti in oblasti neomadeževan.
Zlasti je organom OZS v celoti prepuščena skrb za nadzor nad pravilnim
delovanjem njenih članov, ki se izvaja
prek izobraževanja in preko disciplinskega kaznovanja. Odvetniku, ki ne ravna
zakonito ali moralno (v nasprotju s
Kodeksom), lahko disciplinsko sodišče
odvzame pravico opravljati odvetniški
poklic.
Po prejšnjih procesnih predpisih je
imelo sodišče pristojnost poseči v neprimerno vedenje ali zastopanje odvetnika,
po sedanjih predpisih pa tudi te možnosti
nima več. Opisani položaj odvetnika v
sistemu pravosodja je dragocen, zanj se
imamo dolžnost zahvaliti številnim prodornim, sposobnim in visoko moralnim
odvetnikom v preteklosti ter nimamo pravice, da bi ta izjemni položaj zaradi nekaj
kolegov, ki se prostituirajo odškodninskim družbam, odpihnila afera, kot je
denimo Zbiljski gaj.
Ne zavzemam se za denuncianstvo
med odvetniki, trdim pa, da smo v primerih, ko gre za ogrožanje položaja in
ugleda odvetništva kot celote, dolžni ukrepati in prijaviti primere sramotnega ravnanja organom OZS. Ta pa mora ukrepati
dosledno in trdo, ker je povsem mogoče,
da bo sicer OZS odvzeta avtonomija in
bodo ukrepali državni organi sami, mogoča je tudi izguba posebnega položaja
odvetništva pri odmeri stroškov.
Pozivam vse, ki naletijo na nečedno
sodelovanje kolegov z odškodninskimi
družbami, da zberejo dokaze o tem in
sprožijo postopek. Ni mogoče biti solidaren s tistimi, ki na sramoten način
novačijo stranke in jih zlorabljajo za
polovično plačilo, saj tudi oni do
poštenih odvetnikov nimajo nobenega
ozira.
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Odvetniki na
barikadah
dr. Karlo Primožič

Levosredinska vlada, ki je v Italiji prevzela oblast po zelo tesnem porazu,
ki ga je na aprilskih volitvah doživela desnosredinska koalicija Berlusconija
(ta je vladala v Italiji celo petletno zakonodajno dobo), je 4. julija 2006 izdala zakonski odlok. Tega je potem parlament spremenil v zakon št. 248/2006,
ki vsebuje »nujne predpise za gospodarski in socialni razvoj«.

V

lada je želela okrepiti konkurenco na področju prostih
poklicev, sklicujoč se na evropsko načelo o svobodni konkurenci in o
prostem pretoku oseb in storitev. Zato
je v 2. členu zakona preklicala vse
(zakonske in podzakonske) predpise.
Ti predvidevajo:
a) minimalne tarife in prepoved sklenitve dogovorov o nagradah,
b) prepoved informativnega reklamiranja o poklicni dejavnosti z navajanjem poklicnih naslovov in specializacij, višine nagrad in stroškov,
c) prepoved ustanavljanja meddisciplinskih družb ali združenj (it. profesionistov).
Nadalje; 2-bis člen spreminja
(delno) člen 2233 civilnega zakonika in
določa, da so nični dogovori o višini
poklicnih nagrad med odvetniki in
strankami, če niso sklenjeni v pisni
obliki.
In končno, 3. člen predpisuje, da se
morajo določila, ki jih vsebujejo kodeksi poklicne etike, ki niso v skladu z
načeli, ki jih navaja prvi odstavek, prilagoditi citiranim načelom, in sicer do
1. januarja 2007.
Na navedene zakonske predpise, ki
jih je vlada izdala v obliki zakonskega
odloka (ki ga ustava dopušča samo v
nujnih primerih), so odvetniki reagirali zelo energično in napovedali vladi
boj, dokler ne bo prišlo do sporazumne rešitve.
Italijanski odvetniki menijo, da so
predpisi protiustavni tako po metodi kot
po vsebini (odvetništvo je namreč edini
poklic, ki mu ustava postavlja temelje
v 24. členu). Nasprotujejo določilom
civilnega zakonika in posebnim zakonom ter celo evropskemu pravu in
predvsem Resoluciji Evropskega parlamenta o pravniških poklicih.
Odvetniki očitajo vladi, da je brez
kakršnegakoli predhodnega posvetova-

nja izdala odlok, ki bo imel ravno
nasprotne učinke od tistih, ki si jih je
vlada zastavila – to je večjo konkurenčnost in tako nižje stroške za
potrošnika. Nova pravila so po mnenju
odvetnikov v korist velikemu kapitalu.
Odvetniki bi postali nova oblika proletariata v službi velikih grupacij, ki bi
jim bilo varstvo pravic državljanov
deveta briga.
Odvetniki še menijo, da je nagrada
prepuščena dogovoru s stranko, v škodo
socialno najbolj ogroženih, ki lahko
postanejo žrtev zlorab, medtem ko z
druge strani omogoča kapitalu, da
pogojuje odvetnike, tudi kar se nagrade tiče.
Nadalje menijo, da gredo predpisi
glede reklamiranja v smer popolne
liberalizacije, kar spet favorizira monopolne skupine in obenem ne jamči kvalitete poklicne dejavnosti.
Zoper nove predpise so odvetniki
takoj energično protestirali, in sicer sta
enotno predstavništvo odvetnikov (ki
je nekakšno sindikalno združenje) ter
državni odvetniški svet (ki predstavlja odvetniške zbornice) razglasila
stavko odvetnikov (točneje: »kolektivno vzdržanje od sodne dejavnosti«), in
sicer od 18. do 23. septembra, ki je
popolnoma uspela (pravico do stavke,
tudi svobodnih poklicev, predvideva
zakon št. 146 z dne 12. 6. 1990; glej članek z naslovom Tudi odvetniki stavkamo v Odvetniku št. 9 – december
2000).
Od 21. do 24. septembra je bil v
Rimu vsedržavni kongres odvetnikov,
ki je (med drugim) potrdil »mobilizacijsko stanje odvetništva« in napovedal
novo stavko za 12. oktobra ter sklenil,
da bodo odvetniki v novembru in
decembru po en dan nudili strankam
brezplačno svetovanje. Pozval je odvetniške zbornice, da prek medijev informirajo javnost o razlogih, ki so prisili-

li odvetnike, da uporabijo take protestne prijeme.
Kongres je sklical vse »komponente
odvetništva« na sestanek v Rim sredi
decembra, da se ugotovi, v kolikšni
meri namerava vlada upoštevati zahteve odvetnikov, in predvsem, da se ureditev odvetniškega poklica (zakon o
odvetništvu sega v leto 1933 in je do
zdaj doživel le marginalne reforme)
reformira ob upoštevanju načel, kot so
specifičnost funkcije in vloge odvetnika, neodvisnost odvetništva, družbe
samo med odvetniki, ureditev dostopa
do poklica (od študija na pravni fakulteti in potem s stalnim izobraževanjem
med pripravniško dobo ter kasneje med
poklicem), uvedba in ureditev specializacij, priznanje izključne pristojnosti
odvetnikov na področju pravnega svetovanja in pravne pomoči, nagrajevanje
po tarifah (z obvezno spodnjo in zgornjo mejo) ter potrditev osrednje vloge
odvetniških zbornic.
Odvetniki, ki jih je v Italiji približno 160.000, od katerih nas 112.000
opravlja prosti poklic, smo tokrat končno strnili vrste in smo odločni vztrajati pri svojih stališčih.

Verjetno se bodo morali tudi
kolegi v Sloveniji v kratkem spoprijeti s podobnimi poskusi omejevanja njihove vloge, vsaj tako
berem v julijski številki revije
Odvetnik (na str. 39), ki iz Pravne
prakse (12. 5. 2006, str. 28) povzema novico o napovedih ministrstva za pravosodje o sprejemu
novele zakona o odvetništvu v
začetku leta 2007.
Zato naj se tudi tukaj sklicujem
na Jenullov uvodnik v isti številki
Odvetnika, kjer se vprašuje, ali bo
»…ob takem razvoju dogodkov
odvetništvo lahko obdržalo, kar je
pridobilo na podlagi ustavnega
položaja ‘samostojne in neodvisne
službe’? Koliko časa še in v kolikšnem obsegu?«
Italijani pravijo »al buon intenditore poche parole«.

Kritični zapis
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Seja, 11. julij 2006
4. Zaprosilo Okrožnega sodišča v
Celju za mnenje – tretji odstavek
73. člena statuta

Iz dela UO OZS
Seja, 1. junij 2006
1. Mirovanje statusa odvetniškega
pripravnika oziroma odvetniškega
kandidata
Upravni odbor je obravnaval vprašanje, ali je dopustno mirovanje statusa odvetniškega pripravnika. Glede na
to, da zakon o odvetništvu in podzakonski akti tega statusa za odvetniške
pripravnike ali odvetniške kandidate v
nasprotju z odvetniki ne predvidevajo, je upravni odbor sprejel naslednji
sklep.
Sklep:
Mirovanje statusa odvetniškega pripravnika oziroma odvetniškega kandidata v času opravljanja odvetniškega
pripravništva ali odvetniške kandidature ni dopustno.
2. Prošnja odvetnika za
posredovanje na sodiščih
– Odvetnik je prosil Odvetniško zbornico Slovenije, da posreduje pri
sodiščih
glede
problematike
obveščanja o preklicu obravnav.
Kadar se zgodi, da glavna obravnava zaradi bolezni sodnika odpade,
naj sodišča pooblaščenca obveščajo
tudi po telefonu, kar bi bilo ekonomično, zlasti ko je narok za obravnavo razpisan na bolj oddaljenih
sodiščih.
Tudi člani upravnega odbora so se
strinjali, da sodišča ne obveščajo ažurno o preklicih obravnav, zato je OZS z
dopisom z dne 6. 6. 2006 Vrhovnemu
sodišču RS predlagala, naj pozove sodišča, da z uporabo telekomunikacijskih
sredstev ažurno obveščajo odvetnike o

preklicih obravnav, da ne prihaja do
nepotrebnih stroškov in zapletov.
– Prav tako je Odvetniška zbornica
Slovenije posredovala pri Višjem
sodišču v Ljubljani glede obstoja
navodil sodnikom, da ne prestavljajo obravnav. Opozorila je na 16. člen
zakona o odvetništvu in na morebitne posledice takih navodil.
Višje sodišče v Ljubljani je v odgovoru z dne 18. 5. 2006 zapisalo, da je
praksa sodišč, ki le v izjemnih primerih
preložijo narok zaradi razloga, ker je
odvetnik kot pooblaščenec oziroma
zagovornik že prejel vabilo za narok v
drugi sodni zadevi, pravilna.
Dopis OZS in odgovor Višjega
sodišča v Ljubljani sta objavljena na
spletni strani www.odv-zb.si
3. Obvezna razlaga odvetniške
tarife
Odvetnik iz Kranja sprašuje, ali je
ravnal korektno, ko je stranki v postopku za izterjavo preživninske terjatve
zaračunal svoje storitve po tar. št. 27 v
zvezi s prvim odstavkom tar. št. 18 (po
vrednosti), in ne v zvezi s točko e)
drugega odstavka tar. št. 18 (po vrsti
spora).
Člani upravnega odbora menijo, da
je odvetnik ravnal pravilno. Upravni
odbor je skladno z 22. členom odvetniške tarife sprejel obvezno razlago.
Obvezna razlaga:
V izvršilnih postopkih, v katerih se
uveljavljajo denarne terjatve, se v zvezi
s tar. št. 27 uporablja prvi odstavek tar.
št. 18 odvetniške tarife.

Okrožna sodnica sodišča v Celju je
prosila za tolmačenje tretjega odstavka
73. člena statuta. Meni, da v primeru, ko
pooblaščenec, ki je odvetnik, umre,
zaradi prenehanja pooblastilnega razmerja nastane situacija, ko je stranka
brez pooblaščenca in se v pravdnem
postopku vsa pisanja vročajo neposredno stranki. To potrjuje tudi drugi odstavek 73. člena statuta.
Sporen pa je tretji odstavek, da lahko
prevzemnik pisarne določeno obdobje
zastopa korist stranke tudi brez posebnega pooblastila. Statut ne govori o
zastopanju stranke, po zakonu o pravdnem postopku pa oseba pridobi status
pooblaščenca šele s pooblastilom in šele
tedaj lahko za stranko opravlja pravdna
dejanja. Poleg tega bi bile možne zlorabe, saj kako naj sodišče ugotavlja, ali je
stranka dala izjavo ali ne.
Sodnica je vprašanje zastavila zato,
ker sta prevzemnika pisarne po pokojnem odvetniku na pravdni oddelek
poslala predlog, da se, čeprav nimata
pooblastil strank, pisanja v zadevah po
pokojnem odvetniku vročajo njima.
Stališče sodnice je po mnenju upravnega odbora pravilno, zato je bil sprejet sklep.
Sklep:
S smrtjo preneha pooblastilno razmerje in v tem primeru se vroča neposredno strankam. Prevzemnik pisarne
mora opravljati nujna dejanja v korist
stranke. Vročanje prevzemnikom ne
spada v okvir zastopanja koristi strank
po določbi tretjega odstavka 73. člena
Statuta OZS.
5. Kršitve dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica
Okrajno sodišče na Ptuju je prosilo
za mnenje, ali gre v postopku, ki se vodi
pred sodiščem pod opr. št. P 29/99, za
nemoralno zastopanje odvetnice oziroma ali je podana kršitev 11. člena zakona o odvetništvu in 16. točke 77.b člena
statuta. Odvetnica zastopa toženo stranko, po naročilu katere je sestavila sporazum o višini deleža na skupnem premoženju, pridobljenem med trajanjem
zunajzakonske skupnosti. Ta sporazum
se v pravdi izpodbija. Tožnik je med
svojimi dokazi predlagal, da se odvet-

odvetnik st-31-prelom-ok:odvetnik st/31-prelom

11/7/06

4:49 PM

Page 21

nico, ki je sestavljala sporazum, zasliši
kot pričo.
Po podaji tega predloga je odvetnica toženki preklicala pooblastilo, toženki je bila dodeljena brezplačna pravna
pomoč, v okviru katere pa je bila toženki na njeno željo ponovno dodeljena
imenovana odvetnica. Ker želijo v
postopku razčistiti, ali je dejanje odvetnice nemoralno in v nasprotju z odvetniško etiko, prosijo za mnenje.
Sklep:
Sporazum predstavlja pravni posel,
pri katerem je odvetnica zastopala obe
stranki. 48. pravilo kodeksa prepoveduje tako ravnanje, saj določa, da naj
odvetnik, če je obravnaval kak pravni
posel za dve stranki ali za več strank,
odkloni sprejem zastopanja katerekoli
teh strank v sporu med njimi o pravnem
poslu. Enako velja tudi za zastopanje, ki
je bilo dodeljeno v okviru brezplačne
pravne pomoči.
6. Izjava o osnovnih načelih
odvetniškega poklica
Upravni odbor podpira osnovna
načela, sprejeta na srečanju predsednikov odvetniških zbornic v Parizu dne 19.
11. 2005:
»Pravni poklici vsega sveta so ob
upoštevanju javnega interesa zavezani
naslednjim temeljnim načelom:
1. Nepristransko, neodvisno sodstvo,
brez katerega ni vladavine prava.
2. Neodvisni pravni poklici, brez katerih ni vladavine prava niti svobode
za ljudi.
3. Pravica do sodnega varstva za vse
ljudi sveta, ki je mogoča samo ob
neodvisnih pravnih poklicih in
nepristranskem ter neodvisnem sodstvu.
Ta osnovna načela se morajo upoštevati v vseh, tudi kriznih razmerah.«

Statistika

Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 30. september 2006
1086 odvetnikov, 163 kandidatov, 368 pripravnikov, 45
odvetniških družb in tri civilne odvetniške družbe
Odvetnice/ki
– vpisanih 1086 – med njimi 687 odvetnikov in 399 odvetnic
– v obdobju od 7. 6. 2006 do 30. 9. 2006 se jih je vpisalo 22 – 14 odvetnikov
in 8 odvetnic
– izbrisalo pa so se 3 odvetniki
Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 163 – med njimi 61 kandidatov in 102 kandidatk
– v obdobju od 7. 6. 2006 do 30. 9. 2006 se jih je vpisalo 29 – 12 kandidatov
in 17 kandidatk
– izbrisalo pa se jih je 15 – 11 kandidatov in 4 kandidatke
Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 368 – med njimi 120 pripravnikov in 248 pripravnic
– v obdobju od 7. 6. 2006 do 30. 9. 2006 se jih je vpisalo 28 – 5 pripravnikov
in 23 pripravnic
– izbrisalo pa se jih je 21 – 7 pripravnikov in 14 pripravnic
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 45 odvetniških družb in tri civilne odvetniške družbe
– na seji 11. 7. 2006 je upravni odbor podal soglasje k ustanovitvi:
Odvetniška družba KRAINER in partnerji o.p., d.n.o., Radovljica
Imenik tujih odvetnikov
– Po 34.b členu zakona o odvetništvu se je vpisal:
Matthias Wahl, Rechtsanwalt, s pisarno v Ljubljani, Tomšičeva 3
– Priglasitev po 34.d členu zakona o odvetništvu:
Rechtsanwalt mag. Katja Tautscher, s pisarno v Ljubljani, Tivolska cesta 30

Poslovili so se od nas:
Smiljan Sancin, upokojeni odvetnik iz Lenarta
Vlado Beranič, upokojeni odvetnik iz Maribora
Mitja Stupan, odvetnik iz Ljubljane

Pripravila: Tanja Sedušak

Priznanja Zveze društev pravnikov za leto 2006
Nada Pogorelčnik – priznanje za delo v zvezi ali njenih članih
Odvetnica iz Slovenj Gradca je bila vrsto leta aktivna
pravnica v gospodarstvu na Koroškem. Koroški pravniki
so se do leta 1988 vključevali v društva gospodarskih pravnikov v Celju ali Mariboru. Zaradi njihove oddaljenosti
je bila dana pobuda, da se društvo ustanovi tudi na
Koroškem. Nada Pogorelčnik je bila v letu 1988 pobud-

nica in soorganizatorka ustanovitve Društva pravnikov v
gospodarstvu Koroške, leta 1997 pa se je društvo preimenovalo v Društvo za gospodarsko pravo Koroške. Nada
Pogorelčnik vodi društvo kot predsednica že 18 let. V tem
času je močno zaznamovala njegovo uspešno delovanje.
(iz utemeljitve, prebrane na podelitvi priznanj 12. oktobra 2006 na Dnevih slovenskih pravnikov)
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www.sodnapraksa.si
Jernej Podlipnik

Informacijska tehnologija je postala vse bolj pomembna tudi pri delu odvetnikov in drugih, ki delamo v odvetniških pisarnah. Pomanjkanje časa je že
kar kronično, zato je vsak pripomoček, ki nam kaj prihrani, še kako dobrodošel. Eden izmed boljših, ki se je pojavil v zadnjem letu (pa je v pravniško-uporabnih publikacijah ostal prezrt), je gotovo internetni portal
http://www.sodnapraksa.si. Poleg odličnega iskalnika ga odlikuje tudi brezplačnost. Dostopen je torej vsem, ki imajo internetno povezavo.

T

akšno »orodje« nedvomno pripomore h kakovosti vlog, ki jih
sestavljajo odvetniki, na ta način
pa tudi k zmanjšanju sodnih zaostankov,
kar ugotavlja že vodja evidenčnega
oddelka Vrhovnega sodišča RS, vrhovna
sodnica svetnica Alenka Jelenc
Puklavec: »Sodobna informacijska tehnologija lahko pomembno prispeva k
zagotavljanju javnosti in učinkovitosti
dela sodišč.« K temu bi dodal tudi to,
da se ob pomoči takšnega informacijskega iskalnika po labirintu sodne prakse lahko izboljšajo tudi odvetniške
vloge, kar dodatno pripomore k učinkovitosti dela pravosodja kot celote in na
ta način k zmanjševanju sodnih zaostankov.

Kaj vse lahko najdemo na
portalu?
Gregor Strojin, svetovalec vrhovnega sodišča in glavni urednik spletišč
slovenskega sodstva, navede:
»Na spletišču slovenske sodne prakse se nahajajo načelna pravna mnenja
Vrhovnega sodišča RS (in primerljivih
sodišč republik, s katerimi smo delili kos
pravne zgodovine), judikati Vrhovnega
sodišča RS, odločbe vseh višjih sodišč,
Višjega delovnega in socialnega sodišča RS ter Upravnega sodišča RS, izbor
odločb o odmeri pravične denarne
odškodnine za nepremoženjsko škodo
ter s strani evidenčnega oddelka
Vrhovnega sodišča RS pripravljen izbor
strokovnih člankov.«
Glede člankov je treba pripomniti,
da so dostopni zgolj podatki o naslovu
in avtorjih ter publikaciji, kjer so izšli,
saj sodišče ni pridobilo dovoljenja imetnikov avtorskih pravic, kot je pojasnil
Strojin.

Kako aktualne so odločbe in
kako je s starejšo sodno
prakso?
Odločbe so v sistem vnesene približno dva meseca po odpravi sodbe strankam. Sodnik poročevalec je dolžan
sodbo, ki jo sprejme posamezni sodni
senat, praviloma pripraviti za odpravo v
30 dneh od dneva seje senata. Strojepiska mora do konca meseca obdelati tiste odločbe, ki jih prejme do 20. v
tem mesecu.
Glede starejše sodne prakse pa portal www.sodnapraksa.si vsebuje:
• judikate vrhovnega sodišča od 1. 1.
1993 dalje;
• vsa pravna mnenja občnih sej vrhovnega sodišča o vprašanjih sodne
prakse ter vsa načelna pravna mnenja o vprašanjih, ki so pomembna za
enotno uporabo zakonov,1 od leta
1946 dalje, saj je mogoče dostopati
tudi do izvlečkov pravnih mnenj
primerljivih sodišč republik, s katerimi smo delili kos pravne zgodovine;
• odločbe vseh štirih višjih sodišč
splošne pristojnosti (od leta 1993
dalje), odločbe obeh specializiranih
sodišč (višjega delovnega in socialnega sodišča od leta 1996 dalje in
odločbe upravnega sodišča od leta
2002 dalje). V baze teh sodišč se
odločbe vnašajo v skladu z osnovnimi smernicami evidenčnega oddelka vrhovnega sodišča, navodili
predsednikov teh sodišč ter presojo
senata, ki je odločal v konkretni
zadevi;
• v bazo nepremoženjska škoda se
vnašajo izvlečki iz odločb v
1 Občno sejo sestavljajo predsednik in vsi sodniki vrhovnega sodišča. Ta pravna mnenja so obvezna za senate vrhovnega sodišča in se lahko spremenijo samo na novi občni seji. Po črki zakona
(110. člen zakona o sodiščih) gre za edino obliko
splošno zavezujoče sodne prakse.

•

odškodninskih sporih, ki jih je obravnavalo vrhovno sodišče in so
bili merodajni za določitev višine
odškodnine za nepremoženjsko
škodo. Elektronski dokument pripravi dodeljeni sodnik, potem ko
pregleda celoten spis. Dokumenti se
v bazo vnašajo od leta 1990 naprej;
v bazo strokovnih člankov se vnašajo evidenčni podatki o pravno zanimivih člankih iz omejenega nabora
pravno relevantnih publikacij.
Posamezne članke obdelujejo dodeljeni sodniki pri vrhovnem sodišču,
ki so zadolženi za posamezna področja. V bazi so dokumenti od leta
1946 naprej.

Varstvo osebnih podatkov
Dokumenti so prečiščeni in anonimni. Anonimizacija je namenjena varstvu osebnih podatkov udeležencev in
drugih imenovanih v postopku. Posamezne odločbe v neanonimizirani in
neelektronski obliki so dosegljive na
podlagi pravice vpogleda in prepisa
spisa skladno s postopkovno zakonodajo. Anonimizacija predstavlja tehniko
varovanja osebnih podatkov, s katero se
ščiti zasebnost strank in drugih udeležencev v postopku. Anonimizacija se
opravlja pri imenih pravnih ali fizičnih
oseb (kratičenje), pa tudi v zvezi z opredeljevanjem nepremičnin (npr. naslovi,
parcelne številke), pri varstvu poslovnih
skrivnosti ali v drugih podobnih primerih.
Z namenom, da se strankam in drugim udeležencem ne bi povzročila nepotrebna in nedopustna škoda, so iz obrazložitve odločbe izpuščeni ali pa z
ustreznim novim besedilom nadomeščeni tisti podatki, ki bi lahko naredili
stranke ali dejansko situacijo prepoznavno, vendar tako, da odločba ne izgubi
svojega smisla.

Kako lahko najdem iskano?
Po podatkovnih bazah lahko uporabniki iščejo s pomočjo iskalnikov.
Omogočeno je iskanje po vsebini, po
opravilni številki in po členu zakona. Pri
tem lahko iskanje omejimo glede na
sodišče, katerega odločbe iščemo, ali po
drugih kriterijih. Na voljo so: vrhovno
sodišče, višja sodišča, višje delovno in
socialno sodišče, upravno sodišče ter
odmera nepremoženjske škode, strokovni članki in pravna mnenja vrhovnega
sodišča. Znotraj vsake kategorije lahko
iskanje zožimo glede na pravno področje, krajevno pristojnost, pravni institut
ter oddelke posameznega sodišča ipd.
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Pri kategoriji odmera nepremoženjske
škode lahko iščemo glede na poškodbene skupine, datum in klasifikacijo po
Fischerju.
Možnosti je torej zelo veliko, kar
omogoča, da v množici odločb najdemo
želeno.
Res da je sodna praksa v Sloveniji
neformalni pravni vir, vendar pa se je
treba zavedati, da ustaljena sodna praksa temelji na ustavnem načelu enakosti pred zakonom (14. člen ustave) in
temeljni pravici do enakega varstva pravic (22. člen ustave), ki je poseben izraz
splošne pravice do enakosti pred zakonom v postopku pred sodišči in drugimi (državnimi organi)2 ter je zato še
kako pomembna.
S pomočjo predstavljenega internetnega portala www.sodnapraksa.si, ki je za odvetnike
nadvse uporaben pripomoček in ga
poleg odlične preglednosti ter
aktualnosti odlikuje tudi brezplačnost, je vsakdanje delo odvetnikov
gotovo lažje in bolj kvalitetno. Do
teh strani lahko dostopa vsak, ki
ima računalnik in internetni dostop,
ta pa sta danes tako ali tako nepogrešljiva.3

2 M. Pavčnik (2004): Argumentacija v pravu (Od
življenjskega primera do pravne odločitve),
Ljubljana, Pravna fakulteta in Cankarjeva založba, str. 172.
3 Ob tej priložnosti bi Odvetniški zbornici predlagal, da poleg podatkov o naslovu, telefonskih
in fax številkah odvetnikov začne na internetni
strani objavljati tudi elektronsko pošto kolegov.
Ti podatki pa bi se lahko nato objavili tudi v imeniku odvetnikov v Pravnem rokovniku GV
Založbe.

Da tuji jezik ne bo
več ovira
»Vstopili ste v knjižnico z več kot
500 prosto dostopnimi slovarji za
70 jezikov,« je zapisano na vrhu
spletne strani <www.sigov.si/
slovar.html>. Tako je na najkrajši
način predstavljena spletna stran, ki
pa ponuja še precej več, za kar že
od leta 1995 skrbi Miran Željko iz
prevajalske službe Vlade RS: »Ali
povezave delujejo, preverjamo enkrat na teden, prvi pogoj za vključitev v seznam pa je brezplačnost
uporabe orodja.«

Odpravnina od bruto ali
neto zneskov – končno
jasno!
Vrhovno sodišče RS je reviziji ugodilo in izpodbijano sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani spremenilo tako, da je pritožbo tožene stranke zavrnilo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter toženi stranki
naložilo dodatne stroške pritožbenega in revizijskega postopka.1

Iz obrazložitve
Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenemu zahtevku za plačilo iz naslova razlike odpravnine z zakonskimi zamudnimi
obrestmi. Kot nesporno je ugotovilo, da je
tožena stranka podala tožniku odpoved
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ter da mu je na podlagi te odpovedi
delovno razmerje prenehalo leta 2004. V
neprekinjenem delovnem razmerju je bil
torej 33 let, zato mu je tožena stranka že
izplačala 3.385.772 SIT, upoštevaje trimesečno povprečje neto plače pred odpovedjo.
Prvo sodišče je presodilo, da gre
tožniku vtoževana razlika (do bruto osnove), upoštevaje določbe kolektivne pogodbe panoge,2 ki je veljala tudi za toženo
stranko in na podlagi katere znaša odpravnina ob prenehanju delovnega razmerja
trajno presežnega delavca 60 odstotkov
povprečne delavčeve plače v zadnjih treh
mesecih za vsako leto dela v organizaciji, upoštevaje pri tem bruto znesek ugotovljene povprečne plače v višini
256.917,60 SIT. Pri tem se je sklicevalo
na veljavnost obstoječih kolektivnih
pogodb (KP), tudi po uveljavitvi ZDR
(Ur. l. RS, št. 42/02), oziroma na veljavnost ugodnejših določb KP dejavnosti
glede višine odpravnine, ker takšne
določbe ne nasprotujejo določbam ZDR.3
Da je treba določbe o višini odpravnine
ob prenehanju delovnega razmerja trajno
presežnemu delavcu po določbah prej
veljavnega ZDR/90 upoštevati tudi za primer odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz
poslovnega razloga po določbah ZDR, je
utemeljilo tudi na podlagi določb Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delov1 Sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VIII Ips
84/2006 z dne 9. 5. 2006.
2 Četrti odstavek 24. člena kolektivne pogodbe za
špedicijsko, skladiščno in pomorsko dejavnost
(Ur. l. RS, št. 14/99 – 69/02).
3 Uveljavilo se je torej eno od specialnih načel
delovnega prava in favorem laboratoris.

nega razmerja na pobudo delodajalca ter
upoštevaje namen odpravnine, kot ga je
opredelilo Ustavno sodišče RS,4 ki se ob
novi opredelitvi odpovedi pogodbe o
zaposlitvi iz poslovnega razloga v ZDR
ni spremenil. Upoštevanje bruto zneska
plače kot osnove za izračun odpravnine pa
je dodatno utemeljilo s prikazom oblikovanja enotne sodne prakse Vrhovnega
sodišča RS glede tega vprašanja.5
Na pritožbo tožene stranke je sodišče
druge stopnje sodbo sodišča prve stopnje
spremenilo tako, da je tožnikov zahtevek
kot neutemeljen zavrnilo. Ob ugotovitvi,
da je bila KP dejavnosti, na katero se sklicuje sodišče prve stopnje, sprejeta na
podlagi določb ZDR/90, je zavzelo stališče, da je sodišče glede pravice do
odpravnine, ki je bila po njenem sprejemu
na novo urejena v ZDR, ne bi smelo uporabiti oziroma da bi bile glede višje
odpravnine upoštevne le takšne določbe
KP, ki bi bile sprejete na podlagi določb
ZDR. Čeprav lahko znaša najvišja odpravnina v skladu s četrtim odstavkom 109.
člena ZDR le 10 delavčevih (bruto) plač,
kar bi v tožnikovem primeru zneslo
2.569.176 SIT, zgolj zaradi izplačila višjega zneska 3.385.772 SIT tožnik ne more
zahtevati še dodatne razlike do zneska
5.086.968,48 SIT.6

4 V odločbi US RS, Up št. 63/203 z dne 27. 1. 2005.
5 Tudi novejša teorija, L. Koman Perenič (2004):

Škoda in odškodnina, Ljubljana: DZS, str. 107,
pravi: »Pojem osebni dohodek oziroma plača
načeloma pomeni bruto znesek, ki je seštevek
čistega (neto) osebnega dohodka oziroma plače in
zneskov akontacije dohodnine in prispevka za
socialno varnost. Zato tudi pojem ‘izplačani osebni dohodek’ v 44. členu Kolektivne pogodbe za
črno in barvasto metalurgijo in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije pomeni bruto
znesek plače oziroma osebnega dohodka.« Tako
sodba Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VIII Ips
270/98 z dne 12. 1. 1999, objavljena v Zbirki
odločb Delovno-socialnega oddelka VS RS,
1998–2000, GV Založba, Ljubljana 2001, št.
odločbe 46, str. 194.
6 Kolikor bi znašala odpravnina za 33 let dela.
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Revizija je bila utemeljena.
sodišča,7

Stališče
da sodišče prve
stopnje ne bi smelo uporabiti določb KP
dejavnosti, ker je bila sprejeta na podlagi
določb ZDR/90, ni pravilno. ZDR ob njegovi uveljavitvi veljavnih KP ni razveljavil. Sodišče prve stopnje pravilno ugotavlja, da ZDR tudi podlage za sklepanje
KP ni na novo uredil, saj je v 245. členu
izrecno ohranil v veljavi določbe ZDR/90
in določbe ZTPDR, ki urejajo KP. Pravna
podlaga za sklepanje KP se torej z uveljavitvijo ZDR ni spremenila in dotlej
veljavne KP so ostale še naprej v veljavi,
kolikor niso v nasprotju s prisilnimi
določbami zakona, zlasti določbami o
minimalnih pravicah delavca.8
ZDR je v 109. členu na novo uredil
višino odpravnine, ki jo je delodajalec
dolžan plačati delavcu ob odpovedi
pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga (pa tudi razloga nesposobnosti). Kot
osnovo je določil povprečno mesečno
plačo delavca v zadnjih treh mesecih
pred odpovedjo, s tem da je za zaposlitev delavca pri delodajalcu do pet let
določena odpravnina v višini petine osnove za vsako leto zaposlitve, za zaposlitev
od 5 do 15 let odpravnina v višini četrtine osnove za vsako leto zaposlitve in za
zaposlitev delavca nad 15 let v višini tretjine osnove za vsako leto zaposlitve. Pri
tem je v četrtem odstavku navedenega
člena določeno, da odpravnina ne sme
7

Očitno Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.
8 Drugi odstavek 7. člena ZDR in tretji odstavek
86. člena ZTPDR.

presegati 10-kratnika osnove, razen če v
KP dejavnosti ni določeno drugače.
To sodišče je že v sodbi VIII Ipd
358/2005 z dne 31. 1. 2006 ugotovilo, da
ta določba kaže, da ZDR ni določil najvišjih zneskov odpravnin, tako da je tudi
glede odpravnin treba upoštevati drugi
odstavek 7. člena ZDR, da se s pogodbo
o zaposlitvi (PZ) oziroma s KP lahko
določijo pravice, ki so za delavca ugodnejše, kot jih določa zakon – torej višje
odpravnine.
Ker ZDR (v 1. alinei prvega odstavka 88. člena) poslovni razlog za odpoved
PZ opredeljuje podobno, kot je ZDR/90
v 29. členu opredelil operativne razloge,
zaradi katerih je lahko delavcu zaradi prenehanja potreb po njegovem delu prenehalo delavno razmerje, se tudi značaj
odpravnine trajno presežnemu delavcu
glede odpovedi PZ iz poslovnega razloga
ni spremenil. Določbe četrtega odstavka
24. člena za toženo stranko veljavne KP
dejavnosti o višini odpravnine trajno presežnega delavca v višini 60 odstotkov
povprečne delavčeve mesečne plače v
zadnjih treh mesecih za vsako leto dela v
organizaciji oziroma pri delodajalcu so
tako upoštevne tudi za primer odpovedi
PZ iz poslovnega razloga, saj niso v
nasprotju z določbami 109. člena ZDR in
pomenijo zakonito ugodnejšo rešitev pravice do odpravnine.9
Revizija utemeljeno opozarja, da je
že tožena stranka ob izplačilu nespornega zneska odpravnine izhajala iz oprede-

litve višine odpravnine v četrtem odstavku 24. člena KP dejavnosti, le da je to
določbo zmotno razlagala, da je v njej
kot osnova za izračun odpravnine
določen ustrezen delež povprečne neto
plače delavca. Ker gre za osnovo, opredeljeno v KP, je poleg opredelitve sodne
prakse do zakonskega pojma plače
pomembna določba prvega odstavka 70.
člena KP dejavnosti, ki izrecno opredeljuje, da so vsi zneski v tej KP, ki se
nanašajo na plače in na nadomestila
plače, v bruto zneskih.
Tudi določba o 60 odstotkih povprečne plače, ki je osnova za določitev
višine odpravnine, torej lahko pomeni
le 60 odstotkov povprečne bruto plače,
kot je pravilno ugotovilo sodišče prve
stopnje.
Glede na povedano je sodišče
druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo, ko pri odločanju o tožnikovem zahtevku za plačilo razlike
odpravnine ni upoštevalo določb četrtega odstavka 24. člena za toženo stranko veljavne KP dejavnosti in je zato
neutemeljeno spremenilo pravilno ugodilno sodbo sodišča prve stopnje v
zavrnilno. Zato je revizijsko sodišče na
podlagi prvega odstavka 380. člena
ZPP reviziji ugodilo, izpodbijano sodbo
pa spremenilo tako, da je pritožbo
tožene stranke kot neutemeljeno zavrnilo in kot pravilno ter zakonito potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

9

Spet uveljavitev načela in favorem laboratoris
(op. av.).

Pripravil: dr. B. K.
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Italija – odvetniki spet v
šolskih klopeh
dr. Karlo Primožič
V Odvetniku št. 30/2006 je bil objavljen članek o Reformi kodeksa poklicne etike italijanskih odvetnikov, ki jo je državni odvetniški svet odobril 27. 1. 2006 in ki v 13. členu1 predvideva tudi dolžnost odvetnikov, da
»nenehno skrbijo za svoje poklicno izobraževanje«.
Naknadno je bil sprejet tudi Pravilnik o stalnem strokovnem izobraževanju, in sicer kot priloga k 13. členu kodeksa.

P

ravilnik precej podrobno ureja
problematiko v zvezi z izobraževanjem (sad dolgoletnih diskusij v
zbornicah in v odvetniških združenjih),
ki se sicer v praksi izvaja že več let,
čeprav do sedaj odvetniške zbornice
niso zahtevale dokazov.
Tudi statut Odvetniške zbornice
Slovenije (OZS) v 7. členu predvideva, da OZS »skrbi za strokovno izpopolnjevanje odvetnikov in odvetniških
kandidatov«.
V tej zvezi si dovoljujem pripomniti, da bi morali tudi kolegi v
Sloveniji posvečati vse večjo skrb
poklicnemu izobraževanju v okviru
točno začrtanih obvezujočih pravil.2
Pravilnik o stalnem strokovnem
izobraževanju predvideva:
1. Subjekti
Program stalnega strokovnega izobraževanja je obvezen za vse odvetnike,
ki so vpisani v imenik odvetnikov. Za
tuje odvetnike, ki opravljajo poklic v
državi, je program obvezen od datuma
vpisa.
2. Način izvajanja
Vsak odvetnik po lastni presoji izvaja program stalnega strokovnega izobraževanja, ob upoštevanju določenih
pravil.
Stalno izobraževanje se izvaja po
teh pravilih:

1

Člen 13 – dolžnost poklicnega izpopolnjevanja.
Odvetnik je dolžan stalno skrbeti za lastno poklicno izobraževanje z ohranjanjem in bogatenjem
znanja, s posebnim poudarkom na področjih, ki
so predmet njegove dejavnosti.
I. Odvetnik opravlja stalno izobraževanje s študijem in z udeležbo pri kulturnih izobraževalnih iniciativah na področju prava ter ureditve poklica.
II. Šteje se za deontološko dolžnost odvetnika
spoštovati pravilnike državnega odvetniškega
sveta in sveta zbornice, kateri pripada, ki predvidevajo dolžnost do izobraževanja in tovrstne programe.
2 Tudi to se uvršča med »odvetniške njive«, ki so
tako pri srcu kolegu Hinku Jenullu.

– obiskovanje tečajev, seminarjev, srečanj in konferenc na pravnem področju ter sodelovanje na teh kot predavatelj,
– udeležba na zborovanjih odvetnikov,
– pisanje člankov, esejev ter knjig s
področja prava in sodelovanje s
pravnimi revijami,
– poučevanje pravnih predmetov,
– udeležba v komisijah za odvetniški
izpit.
Za predmete s pravnega področja se
štejejo vse tematike, ki se nanašajo na
ureditev poklica (odvetniško pravo) in
sodstva, pa tudi dejavnosti, ki so koristne pri izvajanju poklica (npr. nove tehnologije, meddisciplinski predmeti,
vodenje pisarn, poklicne tehnike).
3. Veljavnost tečajev
V smislu tega pravilnika se štejejo za
veljavne vsi tečaji, seminarji, srečanja,
konference in zborovanja, ki jih prirejajo ali jim nudijo pokroviteljstvo državni
odvetniški svet, center za poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje pri državnem odvetniškem svetu, odvetniške
zbornice, najbolj reprezentativna združenja odvetnikov ter univerze.
Veljavni so tudi tečaji, seminarji,
srečanja in konference, ki jih za take
priznavajo državni odvetniški svet, center za poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje ter odvetniške zbornice.
4. Čas izvajanja
Stalno strokovno izobraževanje se
šteje za opravljeno, ko se ga odvetnik
udeleži vsaj 20 ur letno. Ne upoštevajo
se obdobja, krajša od enega leta. Manjše
število ur se sme nadoknaditi v prvem
naslednjem letu.
V ta namen:
– udeležba na konferenci velja za eno
uro izobraževanja,
– udeležba na zborovanju velja za dve
uri (dnevno) izobraževanja,
– udeležba na seminarjih, srečanjih ali

tečajih velja za tri ure (dnevno) izobraževanja,
– sodelovanje na konferencah, zasedanjih, srečanjih ali tečajih kot predavatelj velja za štiri ure izobraževanja,
– sestava člankov in esejev na pravnem področju ter sodelovanje v
pravnih revijah veljajo za pet ur izobraževanja,
– poučevanje na univerzi ali pisanje
knjig na pravnih področjih ter sodelovanje v komisijah za odvetniški
izpit zadovoljuje letni program izobraževanja.
Štiri ure izobraževanja morajo biti
namenjene ureditvi odvetniškega poklica in poklicni deontologiji.
5. Preverjanje
Udeležba posameznih odvetnikov
pri različnih iniciativah se priznava na
podlagi potrdila o obisku ali udeležbi, ki
ga izda organizator. Odvetnik je dolžan
hraniti za dobo vsaj pet let potrdila in
vsak drug dokument, ki služi kot dokaz
za opravljeno izobraževanje.
Vsak odvetnik lahko od centra za
poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje na podlagi predložene dokumentacije zahteva potrdilo o opravljenem
stalnem izobraževanju v prejšnjih letih.
6. Nadzor
Odvetniška zbornica kraja, kjer je
odvetnik vpisan, lahko vedno zahteva
predložitev potrdila, ki ga je izdal center
za poklicno izobraževanje in izpopolnjevanje, ter dokaze o opravljenem stalnem izobraževanju v zadnjih petih letih.
Če odvetnik zahtevku ne ugodi, se zoper
njega lahko sproži disciplinski postopek.
Odvetniška zbornica lahko oprosti
odvetnika te dolžnosti, če obstajajo utemeljeni razlogi, lahko odgodi roke ter
lahko odvetnika delno ali v celoti za
določen čas oprosti obveze do strokovnega izobraževanja.
7. Sankcije
Svet odvetniške zbornice lahko od
odvetnika zahteva dokaz o opravljenem
strokovnem izobraževanju tudi takrat, ko
odvetnik zaprosi zbornico za storitve, ki
jih ta nudi. V tem primeru pomanjkanje
dokazov ne pomeni, da svet zbornice ne
sme nuditi zaprošenih storitev, ima pa za
posledico, da se uvede disciplinski
postopek zaradi kršitve 13. člena odvetniškega deontološkega kodeksa.
Od odvetnika se obvezno zahteva
dokazovanje o nenehnem strokovnem
izobraževanju, ko se zoper njega vodi
disciplinski postopek. Če ne nudi dokazov, svet zbornice, ki vsekakor presoja
avtonomno, to upošteva pri določitvi
sankcije.

Iz tujih odvetniških zbornic
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Pravdni postopek –
zakon s komentarjem
2. knjiga (151.–305. člen)
dr. Bojan Kukec

Človek je prijetno presenečen, kadar avtorji in založnik držijo napovedano
obljubo, saj je druga knjiga pravdnega postopka s komentarjem resnično izšla
letos pomladi (tretja knjiga naj bi izšla do Dnevov slovenskih pravnikov 2006).

T

a knjiga je v primerjavi s prvo
nekoliko obsežnejša, tako po številu komentiranih členov (154)
kot po obsegu (670 strani). Druga knjiga, prav tako kot prva, ne vsebuje stvarnega kazala, ki ga nekako nadomesti s
kazalom, kjer so naslovi členov opredeljeni z njihovo vsebino, tako da je preglednejša. Upam pa, da bo na koncu tretje knjige tudi stvarno kazalo. Bralcu so
v pomoč (v vsebinskem kazalu) prikazi poglavij ZPP (npr. poglavje XII –
Stroški postopka, XXI – Glavna obravnava, ki je predmet te druge knjige) ter
dodani pojmovni naslovi k členom ZPP,
kadar v zakonu nimajo podnaslovov.
Šest najvidnejših slovenskih strokovnjakov s področja civilnega procesnega
prava si je na zanimiv način razdelilo
znanstveno-raziskovalno delo. Tako je
opaziti, da sta dva najbolj izkušena (dr.
Lojze Ude in dr. Dragica Wedam Lukič) komentirala sorazmerno majhno število členov, pri čemer pa praktiki
z veseljem ugotavljamo, da sta avtorja
največjega števila členov praktika – sodnika Vrhovnega sodišča RS mag. Nina
Betetto in Jan Zobec (vsak izmed njiju
je komentiral več kot 50 členov ZPP). H
kvaliteti komentarja so odločilno prispevali tudi drugi univerzitetni učitelji,
vključno z dr. Alešem Galičem in dr.
Vesno Rijavec.
Nasploh velja, da se značilnost prve
knjige (prikaz je objavljen v Odvetniku
št. 29, december 2005, str. 33–35) nadaljuje, kar pomeni, da mora dober
komentator povezovati razmišljanja
pravne teorije in stališča sodne prakse,
saj procesni zakoni (ob uporabi materialnega prava) pravzaprav zaživijo šele
s sodno prakso. Zato je teoretična
podlaga ureditve civilnega prava mnogo
bolj prikrita in pride bolj do veljave le
pri zakonskem urejanju posameznih
institutov. Avtorji (tako v predgovoru
pojasni dr. Ude, ki je z dr. Galičem
opravil zahtevno delo redaktorja tako

prve kot tudi druge knjige) so se dogovorili za notranjo zgradbo komentarja,
ki ne vsebuje povzetkov (abstraktov)
sodnih odločb, ker menijo, da bi bil s
tem komentar nesorazmerno obsežen,
bolj ali manj pa bi v delu o sodni praksi povzemal odločbe, ki jih lahko vsak
uporabnik najde v vseh popolnejših
pravnoinformacijskih sistemih. Pri pisanju se je pokazalo, da bo obseg komentarja tolikšen, da ga ne bo mogoče zajeti v eni knjigi, zato bo komentar izšel v
treh knjigah.
Po pregledu strukture komentarja
druge knjige ZPP lahko ugotovimo, da
na začetku vsebuje podatek, ki pove,
kateri izmed šestih soavtorjev je komentiral posamezni člen (str. 5). Sledi splošno kazalo, ki pove, da je knjiga strukturirana v štiri zaključene vsebinske
celote: kratice (teh je kar 71), kazalo
ZPP s komentarjem (od 151. do 305.
člena), to je 10 poglavij (pri čemer je
dobrodošlo v oklepaju navedeno ime
avtorja, ki je posamezni člen komentiral), sledi ZPP s komentarjem, kjer
ugaja neke vrste splošni »uvod k poglavju« (ki pa ni dosledno uporabljan prav
pri vsakem poglavju).
Knjigo zaključujejo viri, pri čemer
so avtorji (glede strokovne literature)
uporabili in citirali kar 228 naslovov, od
tega 120 tujih virov. Poleg literature se
navajajo tudi pravni viri (65 po številu),
ki jih avtorji členijo na 56 citiranih
zakonov in 9 drugih pravnih virov (konvencije, odredba, Pogodba o ustanovitvi
ES, trije pravilniki, sodni red in ustavni
zakon za izvedbo itd.).
Glede uporabljene literature bo za
odvetniške kroge še zlasti zanimivo, da
so avtorji petkrat uporabili (kot vir)
Glasnik advokatske komore za AP
Vojvodino avtorjev Barat, Bazala,
Građanski, Mitić in Vukčević. Res gre
za starejše strokovne članke (od leta
1957 do 1971), vendar pa bo strokovnjak, ki bo želel poglobiti znanje, lahko

Avtorji:
dr. Lojze Ude, mag. Nina Betetto,
dr. Aleš Galič, dr. Vesna Rijavec,
dr. Dragica Wedam - Lukić, Jan
Zobec
Založnika: Javno podjetje Uradni list
RS, d.o.o., GV Založba, založniško
podjetje, d.o.o., Ljubljana
Izid: spomladi 2006, 670 strani

preveril tudi odvetniška stališča, objavljena v cehovskih glasilih. Enako velja
za oba hrvaška avtorja: Radoman,
(Onus pro bandi – breme dokazovanja),
ter Vičić, objavljeno v hrvaškem Odvjetniku 1974–1994.
Preseneča le, da člankov s civilno
procesnopravno problematiko iz revije
Odvetnik ni zaslediti, čeprav smo jih v
sedmih letih izhajanja objavili že
kar nekaj. Pa naj to ne zveni kot užaljenost.
Naj izpostavim komentar h poglavju
o pravdnih stroških (mag. N. Betetto),
temi, ki med odvetniki pogosto povzroča veliko »hude krvi«, kadar nismo
zadovoljni z odločitvami sodišč.
Pogosto pa imamo težave tudi v naši
vsakdanji odvetniški praksi. Komentar
poudarja (str. 24–30), da pravdni stroški (151. in 154. člen ZPP) niso našteti
taksativno, temveč jih zakon zgolj opisno določa. Odgovarja tudi na vprašanje, kako ravnati, kadar za stranko izdatke založi odvetnik (tretji odstavek 13.
člena odvetniške tarife). Pravila mediacije v civilnih sporih Okrožnega sodišča v Ljubljani denimo izrecno določajo, da stroški mediacije niso stroški
pravdnega postopka, kar mnogi kolegi
pogosto spregledajo. Dragoceno je opozorilo na sodno prakso (poročilo VSS
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3/73, str. 25), da so stroški izvedenca,
nastali med pravdo, del pravdnih stroškov. Zato ne morejo biti predmet samostojnega tožbenega zahtevka, na kar
odvetniki pogosto nismo pozorni.
Zahtevka za povrnitev stroškov za
zastopanje po odvetniški tarifi ni mogoče priznati stečajnemu dolžniku, ki ga
zastopa stečajni upravitelj – odvetnik
(pri čemer se opozarja, da temelj za
priznanje nagrade lahko vsebujejo tudi
drugi zakoni, ne zgolj ZPP, npr. ZASP
ali ZIL-1).
Sodišče je že odločilo, da odvetnik
ni upravičen do povrnitve stroškov, ki
pomenijo odvetniško nagrado, če ga je
na naroku zastopal njegov odvetniški
pripravnik (sklep VSL II Cp 1033/94, z
dne 9. 11. 1994).
Bralec komentarja, ki bi posebej
tolmačil vsak člen, bi bil na krivi poti.
Člene je treba razlagati in razumeti
v medsebojni odvisnosti.
Tako so denimo dragocena opozorila komentatorke o uporabi dveh metod
pri analizi sodne prakse, in sicer v zvezi
z načinom uporabe načela uspeha ob
odločanju o povračilu pravdnih stroškov (proporcionalno merilo – s pobotanjem; metodo tako imenuje vrhovni
sodnik Vlaj), ali drugo metodo, ki jo
pogosteje kot sodišča prve stopnje uporabljajo višja sodišča in vrhovno sodišče.
Zato komentatorka kritično ugotavlja, da »… ni se mogoče v celoti strinjati z mnenjem, da so določbe 154.
člena ZPP ustrezna materialnopravna
podlaga za uporabo obeh prikazanih
metod«. No, glede razrešitve tega pravnega vprašanja si bo bralec lastno sodbo
ustvaril sam, še zlasti ker komentar v
opombah plastično prikaže rezultate in
posledice izračuna po prvi in drugi
metodi (str. 30).
Zato naj na koncu uporabim besede
dr. Konrada Plauštajnerja, ki je že v
recenziji (Pravna praksa, št. 47/2005, str.
22) prve knjige ZPP duhovito zapisal:
»Zato tistemu, ki bo kot uporabnik občasno jemal to delo v roke, da bi z njegovo pomočjo našel konkretno rešitev za
svoje potrebe, ne bo težko ugotoviti, ali
je avtorjem uspelo priti do enega od
naših strokovnih vrhov in se upravičeno sončiti v znakih pohval … ta uspešna sinteza po načelu vsi za enega in
eden za vse daje delu posebno vrednost,
knjiga ima zato dušo in vizijo.«
Takšni afirmativni oceni ni ničesar
dodati. Ali pač?
Pričakujemo zadnjo knjigo komentarja.

Preizkus znanja jezikov
evropskega odvetnika
nasprotuje pravu
Skupnosti
C-506/04 in C-193/05 – opravljanja odvetniškega dela na
področju ES
mag. Pavla Sladič Zemljak
Sodišče ES je odločilo:
Določbe luksemburškega prava o jezikovnem znanju, ki ga morajo imeti
evropski odvetniki, da bi se lahko registrirali v njihovo odvetniško zbornico, so v nasprotju s pravom Skupnosti.
Vsak odvetnik ima pravico trajno opravljati dejavnosti v katerikoli državi članici pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, brez predhodnega preizkusa znanja jezikov.

Iz obrazložitve
Luksemburška zakonodaja je za
opravljanje poklica odvetnika v Luksemburgu postavljala pogoj obvladovanja zakonodajnega jezika in upravnih ter
sodnih jezikov in nalagala tudi predhodni preizkus teh znanj.
Barrister, državljan Združenega kraljestva, je bil član Odvetniške zbornice
Anglije in Walesa in opravljal poklic
odvetnika v Luksemburgu od leta 1994.
Leta 2003 je odklonil pogovor s Svetom
odvetniške zbornice, s katerim bi se
preverilo njegovo znanje jezikov. Posledično je Svet zbornice zavrnil njegovo registracijo v imenik odvetnikov, ki
opravljajo poklic pod poklicnim nazivom iz matične države. Barrister iz
Združenega kraljestva je zoper to
odločbo vložil ničnostno tožbo na Cour
administrative d’appel.
To je Sodišču ES postavilo vprašanje:
• ali direktiva o opravljanju poklica
odvetnika v državi članici gostiteljici omogoča, da pravico odvetnika,
da v tej državi članici trajno opravlja svoj poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, pogojuje s preverjanjem obvladovanja
jezikov te države članice (direktiva
št. 98/5/ES Evropskega parlamenta
in Sveta z dne 16. 2. 998 za olajšanje
trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kot tisti,
v kateri je bila kvalifikacija pridobljena – UL 177 z dne 14. 3. 1998, str.
36–43).

Sodišče poudarja, da je cilj direktive olajšati izvajanje temeljne svobode
opravljanja poklica za odvetnike in da
nasprotuje a priori preizkusu znanja jezikov. Za registracijo v odvetniško zbornico države članice gostiteljice je potrebno samo potrdilo, ki dokazuje registracijo evropskega odvetnika pri pristojnem organu v matični državi članici. V
nadomestilo za odrek temu predhodnemu preizkusu obstajajo pravila poklicnega ravnanja, ki zagotavljajo varstvo
posameznikov in pravilno izvajanje
sodne oblasti. Tako mora evropski odvetnik upoštevati pravila matične države
članice in tudi pravila države članice
gostiteljice, sicer mu grozijo disciplinske
sankcije. Med temi obveznostmi je med
drugim tudi obveznost odvetnika, da se
ne ukvarja s primeri, ki zahtevajo znanje jezikov, ki jih ne obvlada.
Poleg tega mora v skladu z direktivo
evropski odvetnik, ki se želi vključiti v
poklic v državi članici gostiteljici, dokazati, da je dejansko in redno najmanj tri
leta opravljal dejavnost v državi članici
na področju prava te države članice.
Sodišče je torej odločilo, da
direktiva št. 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v
drugi državi članici kakor tisti, v
kateri je bila kvalifikacija pridobljena, nasprotuje nacionalni zakonodaji, ki registracijo evropskega odvetnika v odvetniško zbornico države
članice gostiteljice pogojuje s preizkusom znanja jezika.

Sodna praksa Sodišča ES
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dr. Anton Marovič, mag Lujo Medvidović, Siniša Štimac

Varstvo
osebnostnih pravic
dr. Bojan Kukec

V hrvaški civilnopravni zakonodaji je prišlo do korenitega zasuka, vsaj v delu,
ki se nanaša na nepremoženjsko škodo. Po novem se vse oblike nepremoženjske škode ne naštevajo več, torej ne velja več numerus clausus kot denimo v Sloveniji (19. člen v zvezi s 1046. členom zakona o obveznim odnosima, Narodne novine št. 55/05 – ZOO/05), temveč gre le za primerjalno
naštevanje, upoštevajoč že uveljavljene Orientacijske kriterije Vrhovnega
sodišča Republike Hrvaške z dne 29. 11. 2002, ki so jih sprejeli in se uporabljajo za zneske in določanje višine pravičnega denarnega nadomestila za
nematerialno škodo (orientacijski kriteriji).

P

ojavi se bistveno vprašanje, ki je na
področju obligacijskega prava na
Hrvaškem aktualno od začetka
tega leta:
Ali v hrvaški zakonodaji (po
novem) še velja numerus clausus za
opredeljevanje priznanih oblik nematerialne škode ali ne?
Menim, da je odgovor negativen.
Avtorji knjige so poskušali, vsak iz svojega zornega kota, na vprašanje podati
relevantne odgovore.
Ne le avtorji te knjige, temveč tudi
novejša pravna teorija na Hrvaškem (npr.
vrhovni sodnik Ivica Crnić, Odvjetnik
št. 7-8/2006, str. 14–17) zastopa stališče,
da se ob uporabi pravnega standarda pravičnosti pri odmerjevanju denarnega
nadomestila oziroma odškodnine orientacijski kriteriji Vrhovnega sodišča
RH/2002 uporabljajo zgolj kot napotilo
(hr. orientir), da ne bi prišlo do ekstremnih odstopanj in da bi se omogočilo v
situacijah, ki odstopajo od povprečnih
življenjskih dogodkov, da bi bili oškodovanci v (vsaj približno) enakem pravnem položaju. Zato orientacijski kriteriji niso matematična formula, s katero bi
se z golim avtomatizmom prišlo do izračuna in ugotavljanja pravične odškodnine za nematerialno škodo (kar tudi sicer
izrecno piše in je poudarjeno v uvodnem
delu načelnega pravnega mnenja VS
RH).
Ko sem pred nekako letom dni v prostorih HOK (Hrvatska odvjetnička
komora) v Zagrebu prikazal knjigo
Siniše Štimca z naslovom Pravni in
medicinski aspekti nematerialne škode,
sem izrazil željo, da naj bi se knjižno
delo skozi leta dopolnjevalo z najnovejšimi spoznanji vsakodnevne odvetniške
prakse in komparativne – evropske prav-

ne teorije ter (seveda) hrvaške sodne prakse. Ni bilo treba dolgo čakati. Tako je
letos izšla že četrta knjiga iz zbirke
Tragom poličkog statuta, ki nadaljuje
hrvaško pravno tradicijo s področja
nepremoženjske škode, in sicer tako, kot
jo je opredelil že Polički statut iz leta
1440 (še zlasti novela iz leta 1686), ki
določa: »Če bi se zgodil primer, da človek človeku na kakršenkoli način hote ali
nehote povzroči škodo…. vsak zakon
zahteva, da se mu le-to poplača ter nadomesti, s tem da tisti, ki je škodo povzročil nehote ali iz malomarnosti, nosi blažjo, tisti, ki pa je škodo storil hote, pa težjo
kazen.« (85. člen poličkega statuta).
Ob uporabi ZOO v sodni praksi je
torej očitno, da se že četrto leto uporabljajo pravni kriteriji VS RH. Zato je
nujno, da se zaradi enake uporabe in
položaja ter enakopravnosti oškodovancev pred zakonom, ustavo in sodiščem
obravnava pravična odškodnina po enakih kriterijih. Zato avtorji zelo kritično in
realno menijo, da bi se moralo vzpodbuditi spremembe zakona o pravdnem
postopku (ZPP), s katerim bi se omogočilo, da VS RH tudi dejansko odigra
svojo nalogo izenačevanja sodne prakse
in uporabe enakih kriterijev pri enakovrstnih primerih, ki je predvidena z ustavo. To je eno izmed vodilnih stališč
avtorjev v prikazani knjigi, ko govorijo
o reševanju problematike zaščite osebnostnih pravic in izenačevanja kriterijev
za plačilo te de lege ferenda na
Hrvaškem (str. 175).
Osnovni odgovor na vprašanje, ali še
velja numerus clausus, je negativen. Novi
ZOO (1046. člen) je sprejel objektivno
koncepcijo pojma nepremoženjske škode
v smislu, da se ta škoda zrcali v kršitvi
osebnostnih pravic. V starem ZOO/91

Avtorji: dr. Anton Marovič, specialist nevrolog iz Splita, mag. Lujo
Medvidović, odvetnik v Osijeku,
Siniša Štimac, odvetnik v Splitu
Urednik zbirke: mag. Lujo
Medvidović, dipl. iur.
Urednik knjige: Vladimir Domac,
dipl. iur
Založnik: Evropski pokret Split in
Grafika, d.o.o., Osijek
Zbirka: Tragom Poličkog statuta, 4.
knjiga, Osijek 2006, 304 strani
(155. in 200. člen) se je uporabljala subjektivna koncepcija nepremoženjske
škode, pod katero se je razumelo povzročanje fizičnih in psihičnih bolečin ali
strahu drugemu. Sedanja koncepcija je
torej odgovornost za škodo brez krivde.
Govora je torej o objektivni odgovornosti. Zato pravo osebnosti ni novost v
novem ZOO. Gre le za razliko formalne
narave, kjer novi ZOO/05 (npr. v 19.
členu) primerjalno navaja nekatere osebnostne pravice (npr. pravico do življenja,
telesnega in duševnega zdravja, ugleda,
časti, dostojanstva, dobrega imena,
zasebnega in družinskega življenja, svobode), medtem ko starejši ZOO/91 tega
primeroma ni navajal.
Zato avtorji (str. 35) ponudijo konkreten odgovor na odločilno vprašanje,
ko zapišejo: »Zato običajno tolmačenje
o numerus clausus, to je ob taksativno
določenem (zaprtem) številu oblik ter
vrst nepremoženjske škode iz Z00/91,
lahko sprejmemo samo pogojno, to je,
da se je mislilo izključno na tiste, ki jih
je sodna praksa že sprejela, in ne na
one druge, ki se niso afirmirale v sodni
praksi, pa jih je lahko zakon predvidel.«
Novo razširjeno pojmovanje nepremoženjske škode in objektivna koncep-
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cija kršitve osebnostnih pravic ter očitna
opustitev numerus clausus bodo po mnenju avtorjev imeli negativni vpliv na že
tako obremenjeno pravosodje (hrvaško
sodstvo), in sicer s še večjim številom
sodnih zaostankov zaradi večjega priliva
pravdnih zadev. To je še zlasti pomembno zato, ker še do danes niso sprejeti
skupni (objektivni) medicinski kriteriji
za določanje nepremoženjske škode.
Zato se v delu o pravični denarni odškodnini, kot pri kršitvi osebnostnih pravic po
novem ZOO/05, upravičeno opozarja
(str. 29) na nekatere avtorje (npr. odvetnica V. Aliburić), ki so že v preteklosti
opozarjali na niz problemov, s katerimi
se hrvaško pravosodje srečuje pred vstopom v Evropsko unijo, zaradi česar se je
upravičeno vprašati: »Ali nam preti
kolaps sodstva?«
V nadaljevanju tega miselnega loka
zato avtorji ponujajo kritično obravnavo
s praktičnim prikazom odločitev
Ustavnega sodišča RH (str. 163–167),
kjer se navaja osupljiv podatek, da se je
v zadnjih petih letih (od leta 1997) število nerešenih sodnih zadev v RH povečalo za 83 odstotkov. Samo proti zavarovalnim društvom (zavarovanje avtomobilske odgovornosti) se letno vloži
več kot 10.000 tožb. Ti konkretni podatki in pravni problemi, ki iz tega izhajajo (že danes) ter se bodo verjetno ponavljali še dosti časa, povzročajo dualizem
sodne prakse, na kar avtorji še posebej
opozarjajo.
Knjiga ima 304 strani in 9 zaključenih vsebinskih celot: pravična denarna odškodnina pri kršitvi osebnostnih
pravic po novem ZOO/05, medicinsko
izvedenstvo nepremoženjske škode v
pravdnem postopku (200. člen ZOO/91
in 1100. člen ZOO/05), medicinsko izvedenstvo nepremoženjske škode pri osebah, ki jim je odvzeta prostost (neupravičeno obsojeni ali priprti), o medicinskem izvedenstvu pri posebej težki invalidnosti (201. in 1101. člen ZOO), zastaranje pri pravični denarni odškodnini,
možnost alternativnega reševanja sporov v zadevah pravične denarne odškodnine, pomen revizije v izenačevanju
sodne prakse, pomen delitve na lahke in
hude telesne poškodbe (posledice) in na
koncu zaključna stališča.
Knjiga se začne s predgovorom
urednika, ki poudarja pravne okvire pravice do poštenega sojenja v razumnem
roku, kot (tudi) eno od osebnostnih pravic in pravnih standardov v evropski
skupnosti narodov (med katerimi je med
46 evropskimi državami tudi Hrvaška),
ki je ratificirala Evropsko konvencijo za
človekove pravice že 5. 11. 1997, skladno
s 140. členom ustave RH.

Na skoraj stotih straneh (v zadnjem
delu knjige) so dodatki (str. 191–295), in
sicer v obliki 8 prilog, ki praktiku zagotovo pridejo prav (od relevantnih določb
ustave RH, ESČP, zakona o varstvu pri
delu, zakona o medijih, zakona o seznamu telesnih poškodb, zakona o seznamu
profesionalnih bolezni, orientacijskih
medicinskih kriterijev, kot temeljev
postopka za določanje zmanjšanja splošne življenjske aktivnosti, ki predstavljajo
izhodišče izvedenstva v pravdnem
postopku, ter do orientacijskih kriterijev
za zneske ugotavljanja višine pravičnega denarnega nadomestila nepremoženjske škode VS RH).
Zaradi teh dodatkov in prilog ima
knjiga tudi naravo priročnika, ne zgolj
teoretično naravnanega znanstveno-raziskovalnega dela. Dragocena so opozorila o nadomestilu škode po drugih predpisih (22. člen zakona o medijih, 494. in
498. člen ZKP in 249.–253. člen zakona
o prekrških idr.).
Posebna kakovost knjige je zagotovo
njen peti del z naslovom Zastaranje pri
pravični denarni odškodnini (str.
147–160) s preglednico zastaralnih rokov
v 12 evropskih državah.
Avtorji niso spregledali niti možnosti alternativnega reševanja tovrstnih
sporov (ADR), ki se na Hrvaškem uporablja od 24. 10. 2003, ko je bil sprejet
zakon o mediacijah (hrv. zakon o mirenju). Morda bi v prihodnjih izdajah knjige bilo pametno poudariti razlikovanje
(distinkcijo) med mediacijo, konciliacijo in arbitražo, kajti v primerjalnopravni
teoriji (npr. ameriški, francoski in angleški) so ti trije pravni instituti različne kvalitete predvsem po vlogi posrednika in
intenziteti njegovega posredovanja med
strankami.
Knjiga ima tudi precej koristnih
podatkov. Ali ste vedeli, da je Hrvaška
prva država v Evropi in enajsta v svetu
(leta 1999) po številu zadev nadomestila avtomobilske odgovornosti, ki so
se zaključile na sodišču in katerih posledica je bila zahtevek za nematerialno
škodo iz naslova varstva osebnostnih
pravic?
Za konec pa še dve kritični pripombi.
Prva je bolj tehnične narave, saj se
napak citirajo pravni viri ZOO (npr. ZOO
95, ki ne obstaja, na str. 129 in 301).
Druga nedoslednost pa je v načinu citiranja v poglavju Literatura (str.
291–295), saj način citiranja ni uporabljen po nobeni znani metodi in ga ocenjujem kot contra lege artis, zato je v tem
delu nepregleden, kajti od 48 naslovov
uporabljene literature ni ločenih ostalih
pravnih virov, ki niso literatura, kot denimo štiri citirane odločitve sodišč, 18 citi-

ranih zakonov, uporabljena sodna praksa
itd. Pa tudi članki iz dnevnega tiska (npr.
Jutarnji list) niso literatura, temveč kvečjemu vir.
Vsi trije avtorji, se pravi zdravnik –
nevrolog ter dva odvetnika, so že več let
(separatno) objavljali problematiko obravnavane knjige, zato se je moč strinjati s
stališčem urednika v uvodu, da je knjiga prvenec, ki načelno in konkretno, na
konceptualno novi način, obravnava
posamezne vidike varstva osebnostnih
pravic fizičnih oseb. Razumljivo je, da
knjiga že po naravi stvari ni mogla zajeti vse problematike, zato so avtorji zapisali, da so odprti za dobronamerne pripombe.
Menim, da je temeljni cilj knjige
dosežen, saj so avtorji odgovorili na
osnovno vprašanje, kako doseči pošteno sojenje v razumnem roku v primerih nepremoženjske škode zaradi
kršitve osebnostnih pravic, opozarjajoč na številne težave, ki jih je moč
pričakovati zaradi nove koncepcije z
delno opustitvijo načela numerus
clausus pri opredeljevanju števila in
oblik nepremoženjske škode po
ZOO/05 RH. Samo sodna praksa
(ter morda še kakšen teoretični prispevek) bo lahko odgovorila na vprašanje, ali so bila ta opozorila avtorjev
utemeljena ali ne.
Kdor bo prvič bral strokovna dela
avtorjev, bo morda radoveden, v katerih
delih je kdo izmed njih napisal posamezna strokovna mnenja. No, ta enigma je
zgolj navidezna. Poznavalci strokovnega
znanstveno-raziskovalnega dela vseh treh
avtorjev (brez resne bojazni glede večje
napake) lahko z lahkoto ugotovimo, kdo
je avtor posameznih delov knjige, pri
čemer pa je občudovanja vredna sposobnost timskega dela, pri čemer niti ni
vidna večja koncepcijska razlika pri pristopu, kar je sicer pogosto problem soavtorstva strokovnih knjig.
Menim, da ima knjiga vse odlike Temidine (grška boginja pravičnosti) sposobnosti razlikovanja
dobrega in zlega (vaga), pa tudi
njene nepristranosti in pravičnosti
(preveza prek oči). In če še nadaljujem z metaforami, lahko ugotovim, da vsako nadomestilo nepremoženjske škode simbolizira v enem
delu pravično denarno nadomestilo,
v drugem delu pa kazen ter tako
izpostavi še tretji simbol Temide, to
je meč v drugi roki. Morda so nam
prav to sporočilo želeli posredovati
s sliko na naslovnici knjige, saj je na
njej prav boginja Temida.
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El Camino –
s kolesom od Pirenejev
do Atlantika
Andrej Razdrih

Letošnje kolesarsko potovanje nas je pripeljalo na znameniti španski Camino
(šp. pot), ki mu mnogi pripisujejo mistične razsežnosti. Odprave so se poleg
podpisanega udeležili preizkušeni člani, in sicer Miha Tratnik - Trato (notarski namestnik in najmlajši udeleženec – 42 let), Vanja Martinčič - Kosta
(zgodovinar, kustos Muzeja novejše zgodovine), Boštjan Vrhovec - Bošt
(režiser – nadaljevanka Balkan inc.), Marko Špiler - Doc (kirurg, ki je izrezal največji tumor v srednji Evropi), Tomaž Šaunik - Lomax (novinar, skrbel je za logistiko in vozil avtodom).

E

l Camino de Santiago, kot se
glasi polni naziv v originalu, v
prevodu Pot svetega Jakoba, je
ena najstarejših romarskih poti v Evropi,
ki je menda nastala že v 9. stoletju in
poteka od Francije do španskega mesta
Santiago de Compostela ter leži nedaleč
od atlantske obale. Verni romarji so stoletja potovali na grob svetega Jakoba, ki
je bil eden od apostolov, poleg tega še
brat sv. Janeza in Jezusov bratranec.
Legenda, po kateri je nastala romarska pot: Jakoba so leta 44 obglavili v
Jeruzalemu, njegova učenca sta truplo in
glavo odnesla v Jaffo. Tam sta se vkrcala na kamnit čoln (dobesedno: čoln,
narejen iz kamna) in odplula v Španijo,
kamor sta prispela že čez teden dni.
Truplo sta odnesla 90 km v notranjost
(na lokacijo sedanjega mesta Santiago
de Compostela) in ga zakopala na polju.
Potem je minilo osem stoletij, ko je neki
puščavnik naenkrat nad tem poljem
zagledal žarečo zvezdo (campus stella =
Compostela). Takoj je začel kopati in
odkopal je grob z okostjem. Lokalni
kralj je hitro ugotovil, kako dragocena
je najdba, in je nad njo velel postaviti
cerkvico. Naslednji velikaš je cerkev
povečal ter polepšal in tako je šlo naprej
do sedanje impozantne katedrale, ki je
pravi biser arhitekture. Bila bi še lepša,
če ji ne bi v 18. stoletju odstranili čudovite romanske fasade in jo nadomestili
z (vsaj zame) ne tako atraktivno neoklasicistično.
Zgodbi o prihodu sv. Jakoba nekateri niso povsem verjeli niti v srednjem
veku, kar kaže zapis v dnevniku romarja Arnolda von Harfa iz tistega časa:
»Ponujajoč bogata darila sem vztrajal, da mi pokažejo sveto relikvijo.
Odgovorili so mi, da bo tisti, kdor trdno

ne zaupa, da pod cerkvenim oltarjem
leži sveto telo sv. Jakoba in v dvomu želi
videti truplo, v trenutku znorel liki stekli pes.«
Ob zatonu srednjega veka je zatonilo tudi romanje v Santiago, vendar povsem zamrlo ni nikoli. V času po 2. svetovni vojni je dobilo nov zamah, zlasti
po izidu knjižne uspešnice znane igralke Shirley MacLain z naslovom
Camino. Ugotovila je, da pot poteka po
t. i. »zmajevih črtah«, ki so v povezavi
z zvezdami na nebu, in da zato ta pot
oddaja neko posebno energijo, ki jo
začutiš zlasti, če po njej hodiš bos.
Kakorkoli že, množice romarjev so
tako danes kot v srednjem veku vasem
in mestom ter deželam ob poti prinašale lep dohodek. Ni čudno, da je ob celotni 1.000 km dolgi poti zraslo nešteto
cerkva, katedral, samostanov, mostov,
hotelov, bolnišnic, zavetišč in seveda
gostiln in trgovin. Podatek, da je v času
od 11. do 15. stoletja tudi do pol milijona romarjev letno prehodilo pot, je osupljiv. Romali so reveži ter meščani in
bogati fevdalci (med njimi tudi eden od
naših celjskih grofov s 40-članskim
spremstvom!), saj sta v srednjem veku
romanje vzpodbujali francoska in španska cerkev.
Danes to počne tudi španska država,
ki precej sredstev za obnovo infrastrukture ob poti dobiva iz evropskih sredstev.
To kažejo gosto posejane informacijske
table ob celotni trasi Camina, ki pripovedujejo, da gre za Evropsko kulturno
dediščino. In res, ohranjeni ali obnovljeni samostani, cerkve in drugi objekti
so nedvomno izjemni spomeniki kulture ter izraz človeške ustvarjalnosti (tudi
pri izmišljanju turističnih mikov in vab).

Novodobni romarji po poti hodijo,
jahajo, se vozijo s kolesom, pa tudi z
avtomobili in avtobusi. Bosonogih
nismo srečali, imajo pa skoraj vsi potohodci v ušesih slušalke svojih MP3 in
zamaknjeno poslušajo kdo ve kakšno
glasbo. V cerkve ob poti ne zahajajo
prav veliko, čeprav se ljudje romanja
udeležujejo iz različnih razlogov, kot
denimo religioznih, umetniških, zgodovinskih, turističnih ali športnih. V to
zadnjo skupino je sodila naša mala
odprava, ki se je odločila prekolesariti
razdaljo od Pirenejev do atlantske obale.
Med več možnostmi, kje začeti potovanje, smo izbrali Camino Frances, to je
klasična pot, ki je najbolj priljubljena in
omogoča kolesarjem uporabo lepih in
praznih regionalnih cest, ki tečejo ves
čas ob Caminu (pešpoti) in vodijo v vse
pomembne kraje in mimo vseh znamenitosti.
Za pot, ki jo romarji peš premagajo
v 30 do 60 dneh, smo imeli na voljo 8
dni in pol, pri čemer smo želeli doseči
atlantsko obalo približno 90 km naprej
od Santiaga.
Začetek Camina Frances je v majhnem francoskem mestecu St. Jean-Piedde-Port ob vznožju Pirenejev, kjer smo
se opremili z znamenito školjko pokrovačo, ki je zaščitni znak sv. Jakoba, in
dobili romarsko izkaznico (Carnet de
Pelegrin), v katero je treba pritisniti čim
več žigov krajev ob poti, ker predstavljajo dokaz, da si Camino res prehodil
oziroma prekolesaril. Ob poti ima žige
vsaka cerkev in vsaka gostilna. So
bistveno cenejši od naših notarskih, saj
so zastonj. Zadeva je nekoliko podobna
naši planinski transverzali: hodiš po hribovitem terenu, spiš na skupnih ležiščih
v skromnih kočah in nabiraš štemplje
kot dokaz prehojene poti.
Avtodom, ki se je po dolgotrajnem
tuhtanju o možnosti dostopa do štartnega mesta pokazal kot najhitrejše in najbolj ekonomično prevozno sredstvo, nas
je po celonočni vožnji (1.600 km) izkrcal na osrednjem trgu lepo ohranjenega
srednjeveškega mesteca. Skozi znamenita španska vrata (Porte d‘Espagne)
smo se na svojih jekleno-aluminijastih
konjičkih zagnali v klanec Pirenejev
proti prelazu Ibaneta na višini 1.057 m.
Celotna tura od St. Jeana do Finisterre na atlantski obali je dolga
930 km in je, česar nismo pričakovali,
v veliki meri hribovska. Začne se z dvajsetkilometrskim klancem na Ibaneto,
nadaljuje z Montes de Oca (1135 m),
Montes de Leon (1515 m) in na koncu
pride znameniti O‘Cebreirom (1300 m),
če omenim samo najvišje prelaze.
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Vremenske razmere na teh prelazih so
zelo nepredvidljive: srečali smo se z
»londonsko« meglo, kot oreh debelo
točo, nevihtami in snegom, čeprav je bil
na koledarju začetek meseca julija.
Tudi vožnja po t. i. meseti (od
Burgosa do Leona) je bila zelo naporna, kljub temu da je praktično povsem
ravna. Sredi dneva se temperature v tem
delu Španije dvignejo na 40 stopinj, ob
15. uri se začne dobro znana siesta, ko
domačini zbežijo v senco in počivajo.
Do večera so ulice in ceste prazne, vasi
in mesta so kot izumrla, nikjer ni nikogar, razen petih Slovenčkov, ki gonijo
kolesa, se nalivajo in polivajo z vodo ter
se tolažijo, da »na kolesu ni nikoli vroče,
kajti vselej lepo pihlja«.
V tem času dneva ni na Caminu
nobenih romarjev, vsi so že dosegli refugije (kot pravijo zavetiščem s skupnimi
ležišči in skromno hrano), ki so namenjeni samo njim. Res pa je, da so romarji (v nasprotju z nami) vstajali ob prvem
svitu in niso gledali tekem Mundiala
pozno v noč ob obilni spremljavi odličnega španskega piva, da »vina tinta« niti
ne omenjam.
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gali svoja romarska oblačila, se tako
dokončno očistili vseh grehov in se nato
brezmadežni vrnili domov. Tudi mi smo
poskušali s takim čiščenjem, vendar
nam je močan veter preprečil, da bi sežgali vsaj kolesarske rokavice, tako da
smo vse grehe prinesli nazaj domov.

Camino smo prevozili v teh etapah:

Če strnem vtise …

1. dan: St. Jean PDP – Pamplona 80 km
2. dan: Pamplona – Najera 136 km
3. dan: Najera – Villanueva de R. 116
km
4. dan: Piedras – Sahagun 119 km
5. dan: Sahagun – Astorga 111 km
6. dan: Astorga – Vega del Valcarce 92
km
7. dan: Vega de Valcarce – Palas de rei
112 km
8. dan: Palas de Rei – Santiago 73 km
9. dan: Santiago – Finisterra 90 km

Vožnja po dobro označenih regionalnih cestah je udobna, saj imajo dober
asfalt in skoraj nič prometa. Španci so
s pomočjo sredstev EU zgradili in še
gradijo praktično ob vsaki regionalki še
avtocesto, ki prevzame tudi lokalni promet. Včasih pa kako regionalno cesto
tako na hitro predelajo v avtocesto, da
je za kolesarja neprijetno presenečenje.
Pri izhodu iz Pamplone so regionalko
čez noč spremenili v avtocesto. Ko smo
na črpalki spraševali, kako naj pridemo
v naslednje mesto, so nam pojasnili, da
kar po avtocesti. Ker ni druge povezave, je še niso uradno razglasili za cesto,
namenjeno zgolj avtomobilistom, in
smo se tako 5 km peljali po odstavnem
pasu avtoceste, pri čemer smo le čakali, kdaj nas bo odpihnil piš mimo brzečega tovornjaka. Pred tem se nam je to
zgodilo samo v Albaniji.
Sporazumevanje v Španiji je lahko
težavno, ker domačini ne znajo niti
enega tujega jezika. Če razumeš, da ne
znajo angleško in nemško (da o slovanskih jezikih niti ne govorim), pa je nerazumljivo, da niti malo ne razumejo
sorodnih romanskih jezikov, kot sta italijanščina in francoščina. Vendar prijaznost in gostoljubnost odtehtata njihovo neznanje.
Hrana in prenočišča ob poti so lahko
dostopna in sorazmerno poceni, ljudje
so dobre volje in še zlasti naklonjeni

skupaj

930 km

V Santiagu smo prejeli romarsko
diplomo, ki nam jo je podelil urad za
romarje, saj smo z žigi v izkaznici
(resda je bil več gostilniških kot cerkvenih) nedvoumno dokazali, da smo
prekolesarili celotni Camino.
A bolj kot Santiago, ki je tipično versko turistično središče (podobno npr.
Lurdu, Medjugorju), je name naredil
vtis Finisterre (konec zemlje) ob obali
Atlantika, ki je najbolj zahodna točka
Španije, kamnit pomol, ki sega v
Atlantik. Na njem sta cerkvica in svetilnik, pred njim pa neverjetnih 5000 km
oceana, ki se širi do Amerik. Kraj je res
videti kot konec Zemlje, zato ni čudno,
da so ga v davnih časih tako poimenovali, ko so še mislili, da je Zemlja ravna.
Najbolj zagrizeni romarji so po Santiagu
prehodili še pot do Finisterre in tu sež-

romarjem. Camino je poln zgodovine –
od Karla Velikega, Rolanda, El Cida do
španske državljanske vojne.
Camino brez usmiljenja vsakemu
romarju nastavi zrcalo. Tudi če nisi
ljubitelj metafizike, je osemdnevno
kolesarjenje v težkih pogojih (dolgi
vzponi, velika vročina, dehidracija)
preizkušnja za telo in dušo. Utrujenost
in izčrpanost zniža prag tolerantnosti,
zato vsakdo pokaže svoje šibke točke,
ki se počasi potencirajo, kar v skupini
ljudi, ki se dobro poznajo, sproži zanimivo dinamiko. Moram priznati, da so
mi nekajkrat izobrazba in izkušnje, ki
sem jih dobil kot mediator, prišle zelo
prav.
Na vsak način pa tako potovanje
pomeni pravi odklop od vsakodnevnih
skrbi in pehanja, pri čemer je treba čim
prej in brez odlašanja ugasniti tisti mali
čudež tehnike, ki se mu reče mobitel.
O Caminu obstaja množica najrazličnejših vodnikov in literature nasploh,
nam sta najbolj prav prišla dva, ki ju tudi
priporočam:
– A practical guide for pilgrims, avtor
Millan Bravo Lozano (Editorial
Everest). Knjiga je nabita z vsemi
mogočimi podatki, zemljevidi poti
in koristnimi nasveti za pešce in
kolesarje. Pri tem opozarjam, da je
kolesarski del namenjen kolesarjem,
ki vozijo po Caminu. Za tako kolesarjenje je nujno gorsko kolo, kajti
Camino je velikokrat kolovoz, ki gre
čez drn in strn, z vzponi kot denimo
na Šmarno goro. Mi smo uporabljali treking kolesa in vozili po cestah
ob Caminu.
– The Way of St. James, avtor John
Higginson (Cicerone). Knjiga je
odličen kolesarski vodnik za tiste, ki
kolesarijo po cestah ob Caminu.
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Codex Maximilianeus
Bavaricus civilis
dr. Janez Kranjc

Letos obhajamo dve obletnici, ki sta povezani z evropskimi kodifikacijami
civilnega prava, kar bo zagotovo zanimalo tudi odvetništvo. Prva je okrogla
in zaznamuje sprejem Maksimilijanovega civilnega zakonika (Codex
Maximilianeus Bavaricus civilis) kot prvega evropskega civilnega zakonika
leta 1756. Druga obletnica je nekoliko manj okrogla in se nanaša na nemški
civilni zakonik (BGB), ki je bil sprejet pred 110 leti, veljati pa je začel štiri
leta kasneje.
Ker bomo obletnico nemškega BGB obhajali čez štiri leta, velja na kratko omeniti le prvega.

B

avarski civilni zakonik je bil del
širokega zakonodajnega projekta, katerega namen sta bili uzakonitev in ureditev kazenskega in civilnega prava ter ustreznih postopkov. Že
leta 1751 je bil objavljen zakonik kazenskega prava (Codex iuris Bavarici criminalis), ki je enotno uredil področje
materialnega in procesnega kazenskega
prava. Leta 1753 je sledil civilni postopnik (Codex iuris Bavarici iudiciarii),
katerega namen je bil skrajšati dolgotrajni in zapleteni občepravni civilni
postopek. Zakonodajni projekt je leta
1756 sklenil že omenjeni civilni zakonik (Codex Maximilianeus Bavaricus
civilis), ki je sicer uredil področje civilnega prava, vendar je dopuščal subsidiarno uporabo občega prava.
Razlogov za obsežno zakonodajno
reformo je bilo več. Za samo izvedbo so
bili brez dvoma odločilni politični razlogi. Bavarski volilni knez Maksimilijan
III. Jožef je prišel za svojim očetom
Karlom Albrehtom na čelo od vojn obubožane države. Z obsežnimi reformami
je skušal izboljšati njeno delovanje in ji
s tem tudi povečati ugled. Vladarjeva
misel je bila značilno razsvetljenska. V
izboljšavi in poenotenju pravnega reda
je videl vzvod za nadzor nad politično
oblastjo in hkrati instrument za njeno
učinkovito delovanje.
Drugi povod za zakonodajno reformo je bila povezava med razsvetljenstvom, idejo naravnega prava in racionalizmom. Iz te povezave je nastalo
prepričanje, da lahko racionalno in
moralno ravnanje vladarja ali skupne
volje ljudi že samo po sebi pripelje do
boljše družbe. Zdelo se je, da je mogoče po razumski poti odkriti vsebinsko
pravilno pravo, ki bo veljalo enkrat za

vselej. V luči prepričanja, da je mogoče zasnovati moralno-razumsko družbo,
je treba razumeti tudi znameniti
Leibnizov projekt reforme občega
prava, ki bi temeljil na splošnem logičnemu izračunu, ta pa bi bil skupna
podlaga vseh znanosti.1
Tretji povod za nastanek zakonikov
je bila seveda želja po reformi, ki je bila
logičen nasledek in spremljevalka razsvetljenstva. Reforme je omogočala
predvsem nova podoba vladarja. Namesto nekdanjega očeta naroda je bil
sodobni vladar vrhovni uradnik. Deloval je prek svojih sodelavcev, ki jim
je dajal obsežna pooblastila in jim zaupal ogromne in za obstoj ter delovanje
države usodne projekte.
Tak sodelavec bavarskega volilnega
kneza je bil Wiguläus Xaverius
Aloysius Kreittmayr (1705–1790),2 ki ni
bil le avtor vseh treh zakonikov, marveč
je objavil tudi njihove obsežne komentarje in pojasnila.
Kreittmayr je bil široko izobražen.
V Salzburgu je študiral filozofijo, v Ingolstadtu pravo, v Leydenu in Utrechtu pa zgodovino. Nekaj časa je deloval
na državnem komornem sodišču v
Wetzlarju. Volilni knez Maksimilijan
1 Gre za t. i. Corups juris reconcinnatum, 1672 im

Auftrage des kurmainzischen Kanzlers und patrioten von Boyneburg abgefaßt.
2 Podobno vlogo so igrali Carl Gottlieb Svarez
(1746–1798) in Ernst Ferdinand Klein
(1744–1810), ki sta bila glavna avtorja Splošnega
deželnega zakonika za pruske dežele (ALR), nadalje oče ODZ Franz v. Zeiller (1753–1828),
Napoleonov pravosodni minister in drugi konzul
Jean-Jacques Régis de Cambacérès (1753–1824)
ter seveda štirje redaktorji francoskega Code civil
Jean-Étienne-Marie Portalis (1746–1807),
François Denis Tronchet (1726–1806), FélixJulien-Jean Bigot de Preameneu (1747–1825) in
Jacques Maleville (1741–1824).

III. Jožef ga je imenoval za tajnega
svetnika in dvornega kanclerja, kasneje pa za državnega kanclerja, ki je bil
spiritus rector celotnega bavarskega
pravosodja.
Kreittmayr je s svojim zakonikom
ustvaril ogromno delo. V kazenskem
zakoniku, ki je ohranil kazniva dejanja
čarovništva, krivoverstva itd. kot tudi
torturo in barbarske kazni, sicer še ni
opaziti njegove razsvetljenske usmeritve, ki pa je očitna v civilnem postopniku in v civilnem zakoniku. Zlasti v
njegovih komentarjih zakonikov je prišel do izraza njegov pogosto zabavni stil
pisanja, v katerem ne manjka klenih primerjav in robatega humorja.
Bavarski civilni zakonik je za današnje predstave o zakoniku vsekakor zelo
nenavaden. Zakonik sledi razdelitvi
Gajevih Institucij, ki so jo povzeli tudi
kasnejši civilni zakoniki. Jezik je stvaren in sistematičen. Kljub temu pa zaradi številnih latinskih besed in fraz bolj
spominja na učeno razpravo kot pa na
zakonsko besedilo.3
Čeprav je glede na prostor, ki nam
je na voljo, nemogoče ustrezno prikazati celotni zakonik, si kljub temu oglejmo nekaj morda značilnih določil.
Zakonik na začetku (I, 1 § 1) opredeljuje pravoznanstvo. To ne obstaja le
v temeljitem poznavanju zakonov,4 marveč tudi v njihovi pravilni uporabi v
konkretnem primeru.
Zanimiva je tudi opredelitev pravičnosti, ki jo najdemo v drugem paragrafu prvega poglavja prvega dela.
Zakonik pravi, da je pravičnost skladnost ravnanja s pravom oziroma zakonom. To je vsekakor lep primer razsvetljenske in racionalistične ideje o pravilnem in trajno veljavnem pravu, ki ga
je mogoče zapisati in razglasiti kot
zakon. Ker je tak zakon nujno usklajen
s širšim načelom pravičnosti in pravilnosti, je skladnost konkretnega ravnanja
z zakonom potemtakem konkretno uresničevanje pravičnosti.
3 Kot primer vzemimo IV, 3 § 17: In dem Kaufs
Contracte wird beyderseits regulariter nur Dolus,
Culpa lata et levis, und sofern der Käufer in
Mora ist, von Seite des Verkäufers gar nur Dolus,
et Culpa lata, sonst aber weiter nichts prästiert.
V dobesednem prevodu bi se to morda glasilo: Pri
kupnem kontraktu prestirata regulariter obe strani le dolus, culpa lata et levis, in če je kupec in
mora, s strani prodajalca sploh samo dolus et
culpa lata, sicer pa nič več.
4 I, 1 § 1 sicer uporablja besedo Rechte, ki pa jo
v I, 1 § 3 opredeli kot zakon: Das Recht hat zwar
unterschiedliche Bedeutungen, hier aber bedeutet es ein Gesetz … Gl. Codex Maximilianeus
Bavaricus Civilis oder: Baierisches Landrecht,
Neue unveränderte Auflage, München 1821.

odvetnik st-31-prelom-ok:odvetnik st/31-prelom

11/7/06

4:50 PM

Page 33

Od sodobnega zakonika se Maksimilijanov Kodeks najbolj razlikuje
predvsem na področju osebnega prava,
kjer pač ohranja takratne družbene in
vedenjske standarde.
Kljub temu je zanimivo, da (verjetno tudi pod vplivom rimskega prava)
izhaja iz osebe posameznika in načela
enakosti. Zakonik (I, 3 § 2) tako npr.
določa, da so ljudje po svojem naravnem statusu moškega ali ženskega
spola, s tem da nima nobeden od obeh
spolov prednosti pred drugim, če ni to
z zakonom posebej predpisano. Spol
hermafroditov se določi po prevladujoči prvini, ki jo opredelijo izvedenci.
Če v konkretnem primeru ne prevladuje nobena od obeh prvin, potem se
lahko hermafrodit sam odloči za svoj
spol, ki pa se ga mora držati sub poena
falsi.
Zakonik (I, 5) ureja očetovsko oblast
povsem v duhu rimskega prava, katerega (latinske) izraze tudi uporablja.
Oblast se kaže predvsem v premoženjski sposobnosti očeta, s tem da imajo
lahko otroci različne oblike pekulija.
Zakonik opredeljuje zakonsko
zvezo (I, 6, § 1) kot nerazdružljivo
družbo (Gesellschaft) med moško in
žensko osebo, namenjeno rojevanju
otrok in vzajemni pomoči. Starostna
meja za sklenitev zakonske zveze je bila
rimska – 12 let za deklice in 14 let za
dečke (I, 6 §10). Zakonca imata vzajemne pravice in dolžnosti (I, 6 § 12),
ki se kažejo predvsem v tem, da si
drug drugemu izkazujeta ljubezen in
zvestobo, da skupaj bivata in si po

potrebi pomagata oziroma da sta drug
drugemu na voljo za telesne odnose, ki
jih nobeden od njiju ne sme drugemu
odreči brez pravno utemeljenega razloga (rechtserhebliche Ursache). Mož
je po zakonu glava družine. Žena mu je
podrejena (subordiniert und untergeben) in mož jo sme, če je to nujno, tudi
zmerno kaznovati.5
Seveda pa je vtis, da je šlo za nazadnjaški zakonik, napačen. Zgoraj omenjena določila so morda šokantna za
današnja ušesa, v času, ko je zakonik
nastal, pa so bila verjetno zelo liberalna. To vsekakor velja za načelno enakost
med spoloma in med zakoncema, pa
tudi za priznavanje zakonskih zvez med
osebami različnih stanov (I, 6 § 45), za
možnost ločitve od mize in postelje
zaradi moževe krutosti ali varanja žene
(I, 6 § 43) ipd. Če namreč Maksimilijanov civilni zakonik primerjamo z
nekaj let starejšim kazenskim zakonikom, potem šele vidimo, kakšne so bile
takratne razmere oziroma da gre pri
civilnem zakoniku v resnici za besedilo, ki so ga navdihovale razsvetljenske
in racionalistične ideje.
Maksimilijanov civilni zakonik je
veljal na Bavarskem do uveljavitve
nemškega civilnega zakonika (BGB)
leta 1900. V zgodovino ni prišel kot svetel, posnemanja vreden zgled. Kljub
temu ni bil brez pomena. Predstavlja
namreč eno od stopenj na poti k sodobnim civilnim zakonikom. Ko gledamo
5

CMBC I, 6 § 12: sie von ihrem Mann … benöthigen Falls mit Mäßigkeit gezüchtiget werden
mag.

»Ameriški bar exam«
Melita Trop

V Odvetniku št. 10 (31) – julij 2006 sem med čestitkami na strani 27 zasledila podatek o opravljenem »ameriškem bar examu« v New Yorku kolegice Katje Plauštajner. V zvezi s tem bi želela sporočiti dve pripombi.
»Ameriški bar exam« ne obstaja,
saj ima vsaka izmed držav, ki so povezane v Združene države Amerike, svoj
bar exam, kar pomeni, da je kolegica
opravila New York bar exam, in ne
ameriški bar exam. Razlika je pomembna, saj z izpitom ene države
ZDA ni možno (brez hkrati opravljenega bar exama druge države ali brez
dovoljenja druge države) zastopati

strank v drugi državi ZDA, poleg tega
pa je New York bar exam najprestižnejši (saj omogoča delo v New Yorku,
središču »kapitala« ZDA), velja pa tudi
za najtežjega izmed bar examov držav
ZDA oziroma si tak sloves deli s
California bar exam.
Druga pripomba je, da sva New
York bar exam, po mojem vedenju, prvi
opravili Alica Sekolec in avtorica tega

okoliščine, v katerih je zakonik nastal,
lahko predvsem občudujemo delavnost
in znanje njegovega avtorja Kreittmayrja, hkrati pa mu lahko vsaj malo
tudi zavidamo. Zavidamo mu namreč
lahko brezpogojno podporo, ki jo je
imel pri vladarju, in seveda pogoje, v
katerih je delal. Domnevamo namreč
lahko, da mu ni bilo treba pisati poročil, se boriti za sredstva in se zagovarjati za posamezne rešitve, ki so brez
dvoma nastajale v pogovoru in ob dogovoru z njegovimi sodelavci. Verjetno
lahko trdimo, da so take razmere odtehtale odsotnost sodobnih komunikacijskih in računalniških sredstev.

Hkrati pa seveda lahko razumemo,
zakaj se odvetništvo imenuje svobodni pravniški poklic, saj tudi
odvetnikom ni treba ves čas upravičevati svojega obstoja s planiranjem
in pisanjem poročil.

Dopisujte v Vaše glasilo

• o izkušnjah iz
neposredne odvetniške
prakse,
• objavite svoja mnenja o
novih predpisih!

odmeva, Melita Trop, in sicer v julijskem roku leta 2001. Kolegica Sekolec
se sicer ni vpisala v imenik odvetnikov
države New York, niti ni članica slovenskih odvetniški vrst, sama pa sem
odvetnica v državi New York od septembra 2002 dalje, v Sloveniji pa od
februarja 2006 v pisarni Mira Senice in
odvetniki.
New York bar exam pa je pred kolegico Plauštajner opravila (vsaj) še kolegica Urška Velikonja, ki je v imenik
odvetnikov države New York vpisana od
leta 2006 dalje.
Status vpisa v imenik odvetnikov je
razviden na spletni strani.
Nisem seznanjena s tem, da bi še
kakšna slovenska kolegica ali kolega
opravili New York bar exam ali bar
exam v kateri drugi ameriški državi.

Pravna zgodovina
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Nekdanja sodnica, zdaj
odvetnica bo tožila
državo
1. Sojenje L. se je začelo z zamudo, ker je morala sodnica še pred tem
razglasiti sodbo mariborskemu odvetniku I. B. Obtožnica mu je očitala napeljevanje h kaznivemu dejanju krive
ovadbe. To naj bi storil, ko je zagovarjal T. H., (oproščenega) obtoženca v
zadevi P. Po telefonu je poklical sodnega izvedenca dr. E. T. in se pritoževal
nad vsebino njegovega mnenja o sledeh
čevljev na kraju, kjer so napadalci
poskušali umoriti M. P. Vsebino pogovora z odvetnikom je B. zaupal policistom, ki so B. ovadili, sodnica P. pa je
včeraj razsodila, da ni dokazov o kaznivem dejanju, in odvetnika oprostila.
Tomaž Klipšteter, Dnevnik, 8. 7.
2006, str. 18, v članku: Afera Črni les
dobiva sodni epilog
2. Med dvajsetimi največjimi
davčnimi zavezanci so tudi trije odvetniki: dva Zagrebčana s 3,1 in 2,2 milijona in Splitčan z 2,01 milijona HKn.
Stapič S., Slobodna Dalmacija, 12.
7. 2006, str. 27, v članku: Unosno odvjetništvo
3. Buma pritožb sicer ne pričakujem, zanesljivo pa se bo njihovo število
malo povečalo, več bo tudi odvetniške
podpore pritožbam. Prvi znaki so že tu
– posamezne pravne pisarne in odvetniki se specializirajo za to področje.
Nina Knavs, Dnevnik, 25. 7. 2006,
str. 9, v pogovoru z Branetom
Mežnarjem, predsednikom razsodišča
Zdravniške zbornice Slovenije.
4. Pravo rešuje, če že, samo del
medčloveškega konflikta. Razreši ga v
pravni dimenziji, recimo s pravnomočno
sodbo, in to po sistemu, da eden zmaga,
drugi zgubi. Ob tem pa se nato (praviloma) ta konflikt na psihološki, moralni in nasploh medosebni ravni nadaljuje (soseda ostaneta še vedno skregana)
in pogosto celo poglablja, saj mnogi za
svoj neuspeh na sodišču sedaj krivijo še
odvetnika in sodnika. Zato se mi zdi
pomembno, da ljudi še nadalje in vedno
bolj intenzivno opozarjamo, da je
možno spore reševati tudi na drug,
izvensodni način, denimo z mediacijami, poravnavami. Predvsem pa je zelo
pomembna pravna preventiva.
Majda Vukelič, Sobotna priloga
Dela, 15. 7. 2006, str. 5, intervju z dr.
Mirom Cerarjem z naslovom: O

enoumni prevladi politike nad pravom
ne moremo govoriti
5. Žena je, kot poroča The
Independent on Sunday, udarila nazaj
z grožnjo, da bo vložila nasprotno tožbo
na britanskih in ameriških sodiščih, in
predstavila svojo zgodbo. Pravda na
obeh straneh Atlantika bi se lahko vlekla več kakor leto dni. Nekdanja manekenka in pozneje humanitarna aktivistka bi lahko iztržila 200 milijonov funtov odškodnine, če bi njeni odvetniki
premagali najmočnejšo odvetniško skupino, kar se jih je kdaj zbralo v kakem
ločitvenem postopku.
Delo, 2. 8. 2006, str. 24, v rubriki
Svet so ljudje: McCartney proti
McCartney
6. Tako je v nasprotju z osnovnimi
določili ZPP I. D. sprejemala nezakonite sodbe zaradi izostanka, s katerimi je
v večjem številu primerov omogočila
tožnikom protipravno pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na
področju Brača in s tem pridobitev protipravne premoženjske koristi. V dogovoru z odvetniki iz Supetra Z. V., M. J.
in B. K. ter F. M., matičarjem iz Supetra,
je D. odvetnike imenovala kot začasne
zastopnike toženim strankam, ki so bile
neresnično označene kot nedosegljive in
z neznanim prebivališčem.
Kot nadalje piše v obtožnici, so v
pravdi nastopali v nasprotju s pooblastili, ne da bi preverili resničnost navedb
iz tožb, status tožencev, niti niso pristopali na prve naroke razpisanih glavnih
obravnav. Kot začasni zastopniki niso
ščitili interesov strank … Županijsko
tožilstvo obtožene bremeni za kazniva
dejanja zlorabe položaja in pooblastil,
pomoč in napeljevanje k temu in za eno
kaznivo dejanje ponarejanja listin.
Žaklina Jurić, Slobodna Dalmacija,
9. 8. 2006, str. 15, v članku: Po dveh
letih preiskave obtožba proti I. D.
7. Vsekakor je novi zakon o prevzemih že vnesel veliko dinamike v razmišljanje o tem, kaj se lahko ali bi se
moralo zgoditi tistim, ki so doslej skupaj v prijateljskih, zlasti materialno
obarvanih navezah prevzemali podjetja
brez nadzorov in v škodo vseh drugih
manjšinskih delničarjev. Predvsem naj
bi bilo odslej drugače. Pod kontrolo naj
bi bili paradržavni skladi, banke, pidi in

kar je še takih doslej pomembnih in
nedotakljivih. Skupaj z vsemi drugimi,
ki so si pač s pomočjo dobrih odvetnikov lahko privoščili netransparentne
prevzeme podjetij po Sloveniji.
Silva Čeh, Delo FT, 14. 8. 2006, str.
5, v članku: Purgatorij prevzet(n)ih
8. Lani oktobra je Okrajno sodišče
v Kopru obsodilo odvetnico M. M. zaradi kaznivega dejanja krive izpovedi, ker
naj bi zanikala, da je maja 2004 kot
takratna sodnica Okrajnega sodišča v
Piranu naročila zapisnikarici, naj iz
spisa iztrga izvedensko mnenje sodnega cenilca S. P. oziroma je to kasneje
storila sama. Obsojena je bila na
200.000 SIT denarne kazni. Na sodbo se
je pritožila, enako tudi ODT, ki se je v
pritožbi skliceval na moralne razsežnosti dejanja … Koprsko Okrajno sodišče
je zadevo ponovno obravnavalo.
Sodnica B. F. je zavrnila obtožbo. Sodba
še ni pravnomočna. »Kot obdolženki mi
ne morejo hkrati očitati krive izpovedi
kot priči,« nam je po končani obravnavi pojasnila (očitno zadovoljna s sodbo)
M. M. in dodala, »da bi tožilec moral
vedeti, da je ne more kazensko preganjati. Vložila bom odškodninsko tožbo
zoper državo, ker je šlo za namerno
šikaniranje, s čimer mi je bila povzročena škoda pri opravljanju odvetniškega poklica,« je napovedala nekdanja sodnica M.
Danica Smrečnjak, Dnevnik, 26. 8.
2006, str. 18, v članku: Bivša sodnica bo
tožila državo
9. P. Č., zagovornik 25-letnega
Ljubljančana I. P., je ogorčen, ker je v
javnost pricurljala novica o tem, da je
Vrhovno sodišče RS potrdilo kazen 30
let zapora za trojni umor v Rovinju, še
preden je dobil sodno odločbo. Meni, da
bi bilo treba uhajanje informacij s
sodišča resno preiskati … Nenehno uhajanje informacij s slovenskih sodišč je
škandal brez primere, ki terja resno preiskavo.
Miča Vipotnik, Dnevnik, 13. 9.
2006, str. 25, v članku: P-ju tudi petič
30 let zapora
10. Mednarodni pravnik mora
predvsem utemeljiti stališča svoje
države, je torej njen odvetnik, po drugi
strani pa mora tudi lastno oblast opozoriti na morebitne šibke točke.
Stojan Žitko, Sobotna priloga Dela,
16. 9. 2006, str. 4, v intervjuju z dr.
Miho Pogačnikom o mejnih vprašanjih
z naslovom: Ravnanje Slovenije je konsistentno
11. Zastopanje izbrisanih pred
ESČP je konec lanskega leta prevzela
rimska odvetniška pisarna L.-L. Bassi.
Med zadnjimi odmevnimi primeri, s
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katerimi se je ukvarjala, je tožba proti
B. vladi zaradi skupinskega izgona prebežnikov z Lampeduse. V tem primeru
so vložili več tožb, s prvo pa so dosegli, da je ESČP po skupinski repatriaciji maja 2005 (z urgentno razsodbo)
ustavilo skupinske izgone emigrantov iz
Italije v tretje države.
– Letos so se lotili reševanja vprašanja
ljudi, ki so bili leta 1992 izbrisani iz
registra stalnih prebivalcev Slovenije.
»Tožbo smo vložili 4. 7. 2006. Pred
tem smo primer preučevali približno
pol leta. Za zdaj zastopamo 11 izbrisanih. To pomeni, da v nekaj mesecih
pričakujemo razsodbo o prvem delu
postopka. Gre za proceduralno
odločitev, ali naša tožba ustreza pravilom sodišča. To je zelo pomembno, ker
s tem sodišče sprejema tožbo in ugotavlja, da je v vsakem primeru dobro
utemeljena. Po tem seveda sledita obravnava tožbe in razsodba, ta pa postane dokončna, če se v naslednjih treh
mesecih nanjo ne pritožijo niti tožnik
niti vlada – v tem primeru vlada vaše
države. Če se kdo pritoži, o zadevi
odloča vrhovni senat.«
– Gre torej za proces, ki lahko traja
približno 2 leti?
»Da. Kaj takega …«
– Torej računate izključno na to, da
boste poplačani na koncu?
»ESČP pozna tudi proceduro, po
kateri lahko določi finančno pomoč
zagovornikom žrtev kršenja človekovih
pravic. Vendar zanjo še nismo zaprosili. To bomo storili, ko bo končana prva
faza postopka.«
– Pa bo to dovolj?
»Ne. Vendar lahko sodišče v končni
razsodbi obsodi državo tudi na
povračilo stroškov zastopnikov tožnikov. Če bomo zmagali, nam bo stroške
povrnila država Slovenija. To je normalno, tako kot v vseh pravdah. Tako kot
nam je Italija, denimo, plačala v primeru Lampedusa … Če sodno telo EU
ugotovi kršitve konvencij, ki govorijo o
spoštovanju človekovih pravic, Slovenija
ne bo imela več možnosti, da bi se
poskušala izključevati iz vprašanja izbrisanih z diplomacijo.«
Jani Sever, Mladina, 16. 9. 2006, str.
37–39, v intervjuju z odvetnikom A. G.
Lana z naslovom: Imamo različne cilje.
Eni so tehnično-pravni, drugi pa, lahko
rečemo – »politični«
12. Ko je razlagal zapleteno zgodbo, je njegov odvetnik V. C. pripomnil:
»Gospa sodnica, te stvari so tako zelo
zapletene, da bi povprečen odvetnik imel
težave, preden bi vse razumel.«

Mojca Grušovnik, Dnevnik, 22. 9.
2006, str. 8, v članku: Celo pravniki se
lahko zgubijo v pogodbah
13. Kakšno vlogo bo imel v predlaganem zakonu »zagovornik«: ali bo
lahko nastopal tudi pred sodiščem?
Zagovornik v bolnišnici je odvetnik,
ki zastopa bolnika pred sodiščem. To je
že ustaljena metoda dela, ki večinoma, ne
pa vedno, poteka brez večjih zapletov in
omogoča preverjanje dela psihiatrov.
Drugi zagovorniki pa so lahko ne-odvetniki, ljudje, ki pomagajo pacientom in
uporabnikom varovati njihove pravice
do dela, denarja, samostojnega odločanja
in druge človekove pravice, ki so jim
zaradi stigmatizacije pogosto kršene.
Ingrid Mager, Dnevnik, 23. 9.
2006, str. 39, v intervjuju z dr. Vesno
Švab, predstojnico ljubljanske psihiatrične klinike, z naslovom: Duševna stiska je še vedno družbeno nesprejemljiva
14. Kot odvetnica je zajedljiva,
vehementna, včasih tudi agresivna,
predvsem pa nepopustljiva – ko se je to
zdelo partiokletno, se ni hotela udeležiti sodne obravnave, razpisane na
božič, dokler je sodnik ni prestavil. …
V prvi vrsti je to dokumentarec, ki
gradi iz spominov ljudi, ki so Prennerjevo (letos mineva 100 let od njenega rojstva) poznali kot odvetniki ali pa
so ji bili blizu kot sopotniki in prijatelji. Te je s svojo osebnostjo močno zaznamovala. Od tod tudi naslov filma,
pravzaprav komentar – »Dobri človek
Ljuba Pernner«. Toliko kot gre za zgodbo o odvetnici in pisateljici, ki jo dodobra popiše že knjiga A. Gabriča, P.
Kekca in B. Rajšter (Nova revija,
2000), gre namreč tudi za zgodbo o
spominih nanjo. Natančneje, za zgodbo
o tem, kako je zaznamovala tiste, ki so
jo poznali. …
Ko se je rodila, ženske še niso imele
pravice do izobrazbe. Ko je doktorirala, ženske še niso imele volilne pravice.
In ko se je oblačila kot moški, je to veljalo za delikt.
Ženja Leiler, Delo, 4. 10. 2006, str.
16, v članku: »Zapornik v krilu« – dokumentarni film –»Dobri človek Ljuba
Prenner«

ga člana družbe. Glede 30-letne kazni pa
ugotavljam, da jo naša sodišča brez potrebnega premisleka prepogosto izrekajo.«
(Dr. Peter Čeferin o izvrševanju zapornih kazni v Sloveniji, v: Večer, 7. oktober 2006, str. 35.)
16. S predrzno in premišljeno taktiko naj bi si 55-letni Mariborčan prigoljufal kar 23 milijonov tolarjev.
Oškodovanki, ki je bila v civilnem sporu
v Švici, naj bi se s ponarejenimi dokumenti predstavil kot predstavnik nekega švicarskega podjetja in ji ponudil
pomoč kot zastopnik na sodišču. Ženska
mu je verjela in mu izročila večjo vsoto
denarja, ki je za tem poniknila v neznano, »odvetnikovega« pravnega zastopništva v Švici pa ni doživela. Moški, ki
so ga mariborski policisti septembra
ovadili zaradi suma goljufije, je po besedah M. F., vodje sektorja kriminalistične
policije na mariborski policijski upravi,
že njihov stari znanec. »Večkrat se je
predstavljal tudi kot sodelavec znane
odvetniške družbe.«
T. K., Dnevnik, 10. 10. 2006, str. 13,
v članku: Lažni odvetnik

Uredništvo Odvetnika dodaja še:
V počastitev 100. obletnice odvetničinega rojstva.

– priznanje za življenjsko delo:
prof. dr. Alenka Šelih

15. Brez potrebnega premisleka.
»Vsebina, ki bi temeljila na sodobnih dognanjih, ni samo izolacija pravnomočno
obsojenega storilca kaznivega dejanja, ampak je predvsem poizkus vrniti ga na prostost po prestani kazni kot rehabilitirane-

Priznanja in nagrade Zveze
društev pravnikov za leto
2006
O podelitvi priznanj je Izvršni odbor
Zveze društev pravnikov Slovenije
odločal na seji, ki je bila 21. septembra 2006, in njeni člani so soglasno
odločili o letošnjih nagrajencih.
Nagrade so bile podeljene 12. oktobra 2006 v Portorožu na slovesni uvodni otvoritvi dvaintridesetih Dnevov
slovenskih pravnikov, ki so postali res
tradicionalno srečanje pravnikov.
Priznanja Zveze društev pravnikov Slovenije se podeljujejo za
pomembne dosežke na področju pravne znanosti, pravne kulture in pravne teorije. Priznanja se podelijo na
podlagi javnega razpisa. Predloge
lahko posredujejo člani Zveze in
člani izvršilnega odbora Zveze, lahko
pa tudi na podlagi posebne obrazložitve.
Letos so priznanja prejeli:

– pravnik leta: mag. Rudi Vouk
– priznanje mlademu pravniku:
mag. Mitja Grbec
– priznanje za delo v Zvezi ali njenih članih: Nada Pogorelčnik.
Pripravil: dr. B. K.

Mediji o odvetništvu
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Basen

Zajčja sodba
na Bukovi gori
Ana Jug

G

ori na Bukovi gori so na svojem
revnem gruntu živeli Čuki. Ata
Čuk je bil klen možak, ki je
edini imel pravico pljuniti na pravkar
pomita lesena tla. Mati Čuklja je bila
drobna, zgarana ženička, z vedno trpečim izrazom na zgubanem obrazu.
Brata Čukca sta bila nagajiva in sramežljiva hkrati. Sicer jima je bog dal
več Čukcev, vendar jih je tudi vzel.
Čukca sta rasla, skoraj tako hitro kot
krave in ovce, ki sta jih pasla. Še preden sta dodobra postala Čuka, je tudi
ata Čuka in mamo Čukljo oni zgoraj
poklical k sebi.
Dokler Čuka nista našla vsak svoje
Čuklje, jima delitev podedovanega
grunta ni bila mar. Ko pa sta se v hišo
naselili mladi Čuklji, je z rastjo njunih
trebuhov rasel tudi njun primarni nagon
po štalci in kravci za potomce.
Čuka sta razširila obstoječo štalco,
eden v levo, drugi v desno, kozolca sta
bila že doslej dva, štirna pa je itak zadoščala za oba, saj so bili v bližini tudi
vedno hladni izviri s pitno vodo. Zemljo
sta si razdelila od bukve do bukve,
enemu levo stran, drugemu desno stran.
Leta so tekla. Čuka sta garala na
gruntu, mladi Čukci so začeli uhajati iz
gnezda.
Kot vselej in povsod je tudi na
Bukovi gori leva stran vedno bolj vlekla v levo, desna pa v desno. Na tisto
atejevo, da bo voz peljal naprej le, če
bosta vola vlekla v isto smer, so kar
pozabili. Med bukvama je zrasla ograja, seveda, da se bo vedelo, kaj je levo
in kaj je desno. Postavil jo je desni Čuk
nekega dne od bukve do bukve na njuni
levi strani. Levi Čuk je še isto noč ograjo premaknil na desno stran bukev. Pa
sta se hudo sprla in vsi ostali Čukci in
Čuklje z njima in to za tisto ped zemlje, za kolikor sta se odebelili bukvi v
teh letih.
Desni Čuk je pomoč poiskal pri
odvetniku gospodu Volku. V nekaj
mesecih je levi Čuk prejel tožbo zaradi poseganja v tujo lastnino in določitve meje. Zato je levi Čuk najel odvetnika gospoda Medveda, ki je na tožbo
pravočasno in ravno prav ostro odgovoril. Sodnik gospod Zajec je spis
pospravil globoko v predal, saj je vedel,

da je s takšnimi zadevami težko doseči
normo.
V nekaj letih, ko je spis varno ležal
v predalu, se ni zgodilo nič posebnega,
le sem pa tja kakšen pretep bratrancev
Čukcev med bukvama.
Ko je minilo sedem let, se je sodnik
Zajec le odločil, da bo začel s sodnim
procesom desnega Čuka proti levemu
Čuku. Res je, da je bila vrednost spora
(pcto) le deset kilogramov korenja, proces je pa le proces. Če sta se Čuka zanj
odločila, ga je bilo treba opraviti, z
vsem kar mu pritiče.
Poravnalni narok ni bil uspešen.
Potrebna je bila pravda, na licu mesta,
z geodeti, strankami, odvetniki, pričami in izvedenci, da se bo vedelo, kdo
ima prav!
In so se nekega lepega dne odpravili na zunanje poslovanje, na obravnavo na licu mesta, sodnik Zajec z zapisničarko gospodično Kroto, seveda s
taksijem, za katerega predujem je založila tožeča stranka, geodet gospod
Jazbec in njegov asistent, oba s službenim avtomobilom, odvetnik Volk s svojim mercedezem in njegova stranka,
desni Čuk, odvetnik Medved s svojim
audijem in njegova stranka, levi Čuk,
obe gospe Čuklji in Čukci. K obravnavi so bile klicane tudi priče, bližnji
sosedje, gospod Maček, gospa Košuta,
gospod Jelen, ki bi lahko vedeli za mejo
med levim in desnim delom nekoč
enega grunta.
V senci med obema bukvama je
sodnik Zajec, ponosen na svoje poslanstvo in moč, začel z javno glavno obravnavo, naznanil predmet obravnavanja
in ugotovil navzočnost. Odvetnik Volk,
naslonjen na svojega mercedeza, je za
tem podal tožbo, odvetnik Medved,
sedeč na svojem zložljivem lovskem
trinožniku, pa odgovor na tožbo. Vsi so
bili zelo pomembni in ponosni na svoje
stanove. Le proti ozkemu koščku strnišča med bukvama so se bolj strahoma
ozirali, saj bi jih tista malovredna krpica zemlje znala prikrajšati za kakšen
klin na lestvi njihove pomembnosti.
Po šestih urah trajanja sodnega
postopka, v katerem je levi Čuk vztrajal, da poteka meja po desni strani
bukev, desni Čuk pa, da poteka meja po

levi strani bukev, so bile zaslišane vse
priče in je geodet opravil izmero.
Končno je sodnik naznanil svoj sklep,
da se preostali dokazni predlogi zavrnejo, da je zadeva zrela za odločitev in
da bo sodba izšla pisno.
Odvetnika Volk in Medved sta hitro
pobarala vsak svojega Čuka za plačilo
in se odpeljala. Njuno delo je pomembno. Zato ni poceni. Če bodo Čuki morali prodati kakšno svojih njiv, da bodo
lahko plačali njihovo pravdo za bukvino senco, to ni njuna stvar.
V veliki kuverti, ki jo je vsa Bukova
gora težko pričakovala, je prispela
sodba. Tožbenemu zahtevku levega
Čuka je bilo deloma ugodeno, deloma
je bil zavrnjen. Sodnik Zajec se je v
nihanju med levo in desno stranjo odločil za sredino. Namreč, razsodil je, da
začne meja z desne strani leve bukve in
konča na levi strani desne bukve. Zato
je od skupnih desetih kvadratnih metrov
strnišča, ki je bilo predmet spora, pripadlo vsakemu Čuku pet metrov.
Čuki, revnejši za nekaj arov zemlje,
se na sodbo niso pritožili, ker bi zmanjkalo arov.

In kakšen je nauk te basni!? Kar
nekaj jih je:
• Ne pravdaj se za bukovo
senco, če nočeš izgubiti bukve!
• Kjer se prepirata dva, tretji
dobiček ima, četrti pa sodne
zaostanke!
• Tudi pravde za bukovo (in ne
le oslovo) senco povečujejo
sodne zaostanke!
• Ne bodi tak čuk, da bosta volk
in medved služila na tvoj
račun!

Op.: Ta zgodba je resnična, le krajevna in osebna imena so spremenjena.

št. 33
• september 2006 •
Z Vašim prispevkom?
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4. poglavje

Umor Sonje Lipec
Igor Karlovšek

J

anez Kosmač je dolga leta delal
kot kriminalist v Ljubljani, in sicer
na oddelku za krvne delikte. Prvič
sem ga srečal na rekonstrukciji nekega
strelskega obračuna v Radečah, drugič
pa pri snemanju televizijske nadaljevanke – kriminalke po mojem scenariju, ko ga je najel režiser kot svetovalca
za policijske akcije. Delo kriminalista
mu je bilo sicer pisano na kožo, vendar
se nikakor ni mogel sprijazniti z odnosom podrejenih do nadrejenih v policiji. Kakor hitro je izpolnil prvi pogoj za
upokojitev, je obesil službo na klin in že
mesec dni kasneje odprl svojo detektivsko agencijo. Bil je izjemno učinkovit,
žal pa tudi zelo drag. Kadar so stranke
zašle v težave, ko so iskale kakšne skrite dokumente, prikrito premoženje dolžnikov ali dokaze o delu na črno, sem jim
predlagal, da sežejo v žep in ga plačajo. Dotlej ga nikoli nisem uporabil v primeru, ko je šlo za umor. Umori v
Sloveniji še zdaleč niso bili podobni
tistim iz knjig in ameriških filmov, največkrat je storilec znan že takoj ob
dogodku. Morilce vidijo priče, sorodniki umorjenih, velikokrat kar sami povedo, kaj so storili, se sami javijo na policijo ali pa po umoru storijo še samomor.
Zakaj bi potem potreboval detektiva?
Zelo zelo redki so bili primeri, da bi
obtoženi umora trdil, da je nedolžen, in
Tomaž Podvin je bil prvi, ki sem ga branil tako hude obtožbe in je trdil, da ni
morilec.
V rokah sem držal predplačilo, ki ga
je Janez Kosmač zahteval, preden je
zasukal rokave, in premišljeval, ali naj
Podvinovi raje vrnem denar, da si z
njim plača kakšen oddih v toplicah, se
odpravi na daljše potovanje, da bi vsaj
malo pozabila na Tomaža. Ne. Vsi njeni
upi so počivali v paketu bankovcev in
zdaj ni bilo več poti nazaj.
Janez se je prismejal kakšnih petnajst minut kasneje. Nekoč temni lasje
so se že močno pobelili, a še vedno je
deloval zelo mladostno. To niti ni bilo
težko s tako treniranim telesom in
poklicnim nasmeškom na strogih ustnicah. Izročil sem mu denar, spis in ga
pustil v sobi za sestanke. Posvetil sem

se pogodbi o poslovno-tehničnem sodelovanju med dvema družbama, ki mi
nikakor ni šla, in kakšno dobro uro
kasneje je vstopil s spisom pod pazduho. Previdno ga je položil na mojo pisalno mizo in potegnil stol k sebi.
Nasmešek mu je izginil z lic.
– Kaj pravzaprav hočeš od mene?
Podvin bo obliznil, ne boš ga uspel
spraviti ven.
Skomignil sem z rameni. Nikoli ni
konec, dokler ni izdana sodba in dokler
ta ni pravnomočna, pa še takrat se včasih kaj izcimi. Ampak z Janezom nisem
kanil izgubljati časa s puhlicami.
– Ničesar ne vemo o Sonji Lipec.
Mama o njej ni povedala skoraj ničesar,
Tomaž se ni zagovarjal, da bi lahko
sodišče iz njegovega zagovora kaj izvedelo o njej, priče, ki jih bo sodišče zaslišalo, bodo govorile samo o prepiru med
njima in tako imenovanem Tomaževem
»begu« iz Sonjinega stanovanja malo
pred Sonjino smrtjo. Proces teče preveč
enosmerno, nikjer ni ničesar, na kar bi
lahko obesil kakršenkoli dvom o tem, da
bi lahko še kdo drug umoril Sonjo
Lipec.
– Veš kaj, v tem primeru ti ne bo
pomagal niti zelo utemeljen dvom.
– Vem. Zato sem Podvinovi tudi
povedal, da Tomaž nima nobenih možnosti samo z gradivom, ki je sedaj na
voljo.
Detektiv je nagubal čelo, se nagnil
močno naprej proti meni in me strmo
prestrelil s pogledom.
– Nekaj tračev in dvomljivih zgodbic ti ne bo pomagalo.
– Ne, Janez. Tega niti ne pričakujem
od tebe. Poglej, moja obramba lahko
temelji samo na enem samem pomembnem dejstvu, in sicer, da je nekje tam
zunaj nekdo, s katerim je bila Sonja tako
povezana, da je to pripeljalo do njene
smrti. Če je Tomaž res morilec, potem
je moje in tvoje delo povsem zaman.
Ampak če ni in je Tomaž res nedolžen,
potem ga lahko rešim samo, če ti do
konca glavne obravnave najdeš pravega
morilca.
– Hej, stari, ta je pa malo huda.
Policija je dobro opravila svoje delo,

našla je kopico dokazov, da ne govorim
o prstnih odtisih, dlakah, nitkah …
– Policija je zgrabila Tomaža, ker je
bil najbolj pri roki in vse se je lahko
zapeljalo v napačno smer. Ne govori, da
se ni zgodilo kaj takšnega tudi tebi, ko
si še delal.
Detektiv je jezno planil pokonci in
butnil stol proč.
– Nikar me ne spominjaj na tisto prekleto streljanje v Radečah!
– Ne bom. Podvinova bo dala zadnji
tolar za to, da boš storil vse, kar je v tvojih močeh. Odstrl boš sedaj še zatemnjeno stran Sonje Lipec, ker tega jaz na
sodišču ne morem storiti. Ali se bo pri
tem kaj izcimilo ali ne, ne veva ne jaz
ne ti, dejstvo pa je, da je moja obramba
brez moči in da lahko rešim Tomaža
Podvina samo, če ti najdeš morilca.
– Takšne naloge nisem še nikoli
prevzel. Iskanje morilcev je delo policije, in ne zasebnih detektivov. Če bom
res kaj izvrtal, bom o tem moral nemudoma poročati policiji, potem pa veš, kaj
se bo zgodilo …
– O tem se bova pogovorila, če bo
res pripeljalo tako daleč.
– Tebi je lahko reči, ti si nedotakljiv,
jaz pa lahko izgubim licenco.
– Janez, ti samo začni in bova videla, kam se bo zadeva zapeljala. To, kar
imam sedaj, Tomažu Podvinu tako ali
tako nič ne pomaga.
– Ne vem, meni se vse sklada.
Imamo par, ki se na večer pred umorom
spre, priče slišijo vpitje, vidijo Tomaža,
ki teče po stopnicah, menda celo s popacano srajco od krvi. Fant nima alibija,
bil je zadnji pri žrtvi.
– Zakaj si tako trmast? Ljudje niso
samo tisto, kar piše o njih v sodnem
spisu. Ljudje so krvavi pod kožo. Ne
vem, ali sta se imela rada, sta se ljubila, sta načrtovala otroka, sta se mislila
poročiti, raziti, je bil on ljubosumen,
morda ona, na koga, upravičeno ali
neupravičeno, je imel kdo od njiju
kakšne slabosti, ki so drugega živcirale
... Kaj je počela Sonja Lipec, razen da
je bila Tomaževa punca? Samo to potrebujem.
Janez je zajel sapo, da bi se spustil
v besedni dvoboj z menoj, a si je premislil. Pokimal je, kakor bi vendarle
sprejel, kar sem zahteval od njega in za
kar je prejel zajeten predujem.
– Če se zares lotim tega, bo morda
predujma hitro zmanjkalo. Saj poznaš
moje načelo, da po petdesetem letu ne
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delam ničesar več zastonj ali pa za
domovino.
– Tako kot sva domenjena. Podvinova bo financirala tvoje raziskovanje,
pa če bo obrodilo sadove ali ne. Bolj
odprtih kart ni.
Vedel sem, da se ne bo javil, dokler
ne bo res česa našel ali pa dokler mu ne
bo pošel predujem. Ni ga zanimalo,
kdaj je naslednja obravnava, niti kaj
počnem in kako me bo na počasnem
ognju cvrl državni tožilec s svojimi pričami.
Dolenc ni maral, da bi se zadeva, ki
jo je že razpisal, vlekla predolgo, zato
so si obravnave sledile kot po tekočem
traku. Bil je prepričan, da je to v korist
postopka in tudi obdolženca. Moral sem
mu pritrditi, veliko bolje je, če se sodniki res lahko osredotočijo na zadevo in
izvedejo ves dokazni postopek v kratkem času. Največ težav je imel s sodnimi izvedenci, ki so menili, da je zapis v
sklepu o postavitvi, da je potrebno izdelati mnenje v roku tridesetih dni, zgolj
lepotni okrasek. Dolenc jim ni dal miru,
klical jih je po telefonu in si zagotovil
takojšnjo izdelavo mnenja in tudi prisotnost na glavni obravnavi zaradi neposrednega zaslišanja.
Marta Bregar je bila lastnica treh
večstanovanjskih hiš v Celju, ki jih je
kupila od stečajnih upraviteljev propadlih celjskih podjetij. Z najemninami je
kar precej izboljšala svoj materialni
položaj upokojene tekstilne delavke,
vendar se to na zunaj ni videlo. Pred razpravno dvorano sem jo komajda opazil,
stala je malce stran, kakor da se je predstava, ki je potekala na hodniku, sploh
ne tiče. Ni manjkalo radovednežev, celo
sodni pripravniki so si utrgali čas za
obravnavo, novinarji so krožili okoli
Novaka, ki jim ni nikoli odrekel intervjuja. Pogledovali so tudi proti meni, če
bi morda veljalo vendarle poskusiti z
menoj in kazali kamermanom, naj vsekakor ujamejo v objektiv obdolženca z
lisicami na rokah in obkroženega s pazniki.
Marta Bregar ni bila zaslišana v
preiskavi, ker je bila dalj časa v bolnišnici in na okrevanju zaradi operacije
srčne zaklopke.
Skušal sem razbrati, kaj me čaka v
dvorani. Nosila je kostim, nizke čevlje
skoraj brez pet, črno usnjeno torbico je
pestovala v desnici. Od starejših prič
sem vedno pričakoval neke vrste konzervativno držo. Sonja in Tomaž nista
bila poročena, kar je zagotovo minus v

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

Odvetniška zbornica v letu 1976
Dne 31. maja 1976 je bilo v zborničnih imenikih vpisanih 237 odvetnikov
in 12 odvetniških pripravnikov.
V tem letu je Republiški sekretariat za pravosodje, organizacijo in proračun
(RSPOUP) poslal odvetniški zbornici v mnenje in pripombe predlog za izdajo
zakona o rednih sodiščih, predlog zakona o samoupravnih sodiščih, predlog zakona o javnem tožilstvu in predlog zakona o javnem pravobranilstvu.
Odvetniška zbornica je vse te predloge razposlala odvetniškim zborom, ki
so o njih razpravljali in poslali zbornici svoja mnenja in pripombe. Ta mnenja
in pripombe je zbornica poslala RSPOUP.
V zvezi s tem so nato predstavniki Odvetniške zbornice sodelovali na sejah
Komisije za pravosodje Skupščine SRS, Družbenopolitičnega zbora Skupščine
SRS in Zbora združenega dela Skupščine SRS.
V tem letu je bilo tudi dogovorjeno s Slovenskim sodniškim društvom, da
se sestanejo sodniki in odvetniki z namenom, da se pogovorijo o medsebojnih
poklicnih problemih. Ti pogovori naj bi prispevali tudi k boljšim medsebojnim
odnosom med sodniki in odvetniki.
Iz poročila za to leto s tem v zvezi izhaja »upanje, da bodo odslej izmenjave mnenj na tak ali podoben način bolj pogoste, kar bo doprineslo tudi k bolj
kritičnemu pristopu nas samih do opravljanja našega dela in tudi k večjemu
spoštovanju pravil kodeksa naše poklicne etike ter prispevalo k varovanju ugleda odvetniškega poklica«.
Organizacija odvetništva v Sloveniji v tem letu pa je bila naslednja:
Odvetniške pisarne so obstajale na sedežih vseh okrožnih sodišč. Od 42
občinskih sodišč pa so ostali nezasedeni še naslednji sedeži: Ajdovščina, Črnomelj, Idrija, Rakek, Ilirska Bistrica, Ormož in Tolmin. V nasprotju s prejšnjim
letom je bila v tem letu na novo zasedena Gornja Radgona. V Ilirski Bistrici,
Ormožu in Ajdovščini pa so imele tri odvetniške pisarne, in sicer iz Kopra, Ptuja
in Ormoža, svoja poslovna mesta.
Od 60 občin v Sloveniji v tem letu ni imelo odvetnika 19 občin, in sicer:
Ajdovščina, Cerknica, Črnomelj, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Laško, Litija,
Logatec, Metlika, Mozirje, Ormož, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem,
Ribnica, Šentjur pri Celju, Tolmin, Tržič in Zagorje ob Savi.
V številnih občinah so zato nudili pravno pomoč odvetniki iz drugih krajev
na podlagi pogodb s posameznimi občinami.
njenih očeh, Sonji je celo prepovedala
moške obiske, kakor bi oddala stanovanje študentki, in ne odrasli ženski. Ko
vsaj ne bi bila preveč zgovorna. Nič
dobrega si nisem obetal.
Dolenc je znal s takšnimi ženskami.
Jedle so mu iz roke. Katera pa ne bi?
Tak starejši, ugleden gospod s pravimi
besedami, prijazen, razumevajoč. Celo
o njenem zdravju se je pozanimal.
Nadel si je najbolj iskren izraz, kar ga
je premogel, ko se je skoraj opravičil,
da jo kljub takšni bolezni kliče na sodišče.

V trenutku jo je pridobil na svojo
stran, vprašanja in odgovore sta si izmenjavala kakor najboljša prijatelja, celo
zaupnika, čeprav se verjetno dotlej v
življenju še nista srečala.
– Če vas prav razumem, živite v isti
hiši, kot je stanovala tudi Sonja Lipec?
– Ja. Oddala sem ji mansardo, ki je
neposredno nad mojim stanovanjem.
– In zaradi narave svoje bolezni ste
bili veliko doma, a ne gospa?
– Ja. Pravzaprav nisem hodila skoraj nikamor. Najraje sem doma, berem
in poslušam glasbo.
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SLOVENIJA PRED ESČP
V STRASBOURGU – 3. DEL

SLOVENIA AT THE ECHR
IN STRASBOURG – PART 3

V tretjem (zadnjem) nadaljevanju avtor predstavi,
kakšen vpliv imata EKČP in judikatura ESČP na
sodno prakso Ustavnega sodišča RS. Ugotovi, da se
vlagatelji ustavnih pritožb pogosto sklicujejo na
posamezne določbe EKČP, redkeje pa tudi na sodbe
ESČP. Ustavno sodišče RS ravna pri presoji ustavnih
pritožb v razmerju do EKČP in sodne prakse ESČP
različno. Kadar sta določbi Ustave RS in EKČP glede
posamezne pravice enaki, uporablja ustavno sodišče
predvsem ustavo, in le v redkih primerih vzporedno
obravnava kršitev ustave in EKČP.
Na ustavo se sklicuje ustavno sodišče tudi takrat, kadar
je v ustavi zagotovljena višja raven varstva posamezne
pravice kot v EKČP. V primeru, ko je EKČP
zahtevnejša od ustave oziroma je višja raven varstva
pravic zagotovljena v sodni praksi ESČP, se ustavno
sodišče sklicuje na EKČP in sodbe ESČP.
V zadnji točki avtor poda sklep, v katerem povzema
vsebino članka in njegove najpomembnejše ugotovitve.

In the third (and last) sequel, the author first presents
the scope of influence that the ECHR and the
judicature of the ECHR has on the practice of the
Constitutional Court of the Republic of Slovenia. The
author establishes that applicants of constitutional
complaints often refer to individual provisions of the
European Convention on Human Rights and rather
rarely to judgements of the ECHR. Judging on
constitutional complaints, the Constitutional Court of
the Republic of Slovenia proceeds differently in
relation to the European Convention on Human Rights
and to the court practice of the ECHR. When
regarding a specific right, a provision of the Slovene
Constitution equals a provision of the European
Convention on Human Rights, the Constitutional
Court will usually apply the constitutional provision
and only rarely will the Court parallel a violation of
the Constitution and the European Convention on
Human Rights.
The Constitutional Court also refers to the
Constitution when a higher level of protection of a
specific right is ensured by the Constitution in
comparison to the European Convention on Human
Rights. However, when the European Convention on
Human Rights proves to be more demanding than the
Constitution or a higher level of protection of rights is
assured by the European Convention on Human
Rights, the Constitutional Court will apply the
European Convention on Human Rights and
judgements of the ECHR.
In his finishing point, the author concludes by a
summary of the article and the most important
statements.
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