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Uvodnik

Nihanje tečajev na borzi
odvetniških vrednot

T

udi na prehodu v novo leto bosta vodilni temi
pogovorov menjava politične oblasti in zlom svetovnih borz. Medtem ko bo večina odvetnikov o
posledicah za zdaj razpravljala na varni razdalji, bodo
posamezniki, ki so tesneje povezani z državnimi podjetji
ali prizadetimi deli gospodarstva, že vštevali spremembe
na strani prihodkov in odhodkov. Tisti, ki so posle dobro
razpršili, imajo manj razlogov za skrb, kdor je stavil le
na enega konja, pa bo kmalu moral svojo odvetniško
mrežo širše razpresti.
Z napredovanjem krize, ko bo težje za vse, se bo še
razločneje pokazalo, da usode ne morejo več biti enake.
Naše odvetništvo namreč že dolgo ni enoten poklicni
stan, s klasično podobo, ampak razvejen sistem praks,
ki se ločijo po načinu organiziranja in pogojih delovanja. Zato se bo vsak po svoje prilagajal spremenjenemu
gospodarskemu in socialnemu okolju.
Ob različnem razumevanju poklicnega poslanstva
bo najpomembnejše vprašanje, na kakšni podlagi je še
mogoče učinkovito povezovati interese vse več vpisanih
v odvetniške imenike. V globalni ponudbi je namreč na
policah skoraj neobvladljiva mešanica pravnih storitev za
vse žepe, želje in priložnosti, za lokalne mogotce, vplivne
finančnike, znane menedžerje in prevladujoče delničarje,
ki plačujejo po urnih postavkah in pod posebnimi pogoji poslovanja, za srednji sloj, pa tudi za brezposelne,
prevarane, oškodovane in druge žrtve najučinkovitejšega
sistema na svetu, ki se največkrat lahko oddolžijo le
z lepo besedo in skromnim darilom. Je pač tako, da
odmeno za opravljeno delo vsak prejema po svoji ceni
in podobi, od lastnikov odvetniških megacentrov, ki so
med najvplivnejšimi pravniki dežele, do pisarn široke
ponudbe, ki zastopajo po sodobnih poslovnih načelih,
od butičnih specializiranih zastopnikov z osebnimi imeni
kot slovečo storitveno znamko, do skromnih pisarn po
načelu vse na enem mestu in vse po tristo evrov.
To pa niso edine delitve. Meje, ostrejše kot prej, se
razpirajo tudi v dojemanju poklica. V skrajnostih: med
pravnim servisiranjem pohlepa in prevlade moči denarja
nad pravico za vsako ceno na eni strani in drugimi, ki
vztrajajo, da poklicno dejavnost opredeljuje le »boj za
pošteno stvar«, prevzem stranke pa opravičuje le zavezanost k istim vrednotam. Kako oba pola spraviti med
seboj in s tistimi, ki iščejo vmesno, tretjo pot? Kako
razrešiti razmerja, ki preraščajo v spore različnih pogledov na prepad med revnimi in bogatimi, med sebično
koristjo in nujo po preživetju? Če se je o tem sploh
treba spraševati, seveda ...
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V časih, ko se advokatura sooča z množico pristopov,
pogledov in interesov, je pred nami še druga velika
negotovost. Bomo sposobni zavarovati vsaj zunanjo,
formalno podobo neodvisnosti odvetništva, tudi če bi
posle vsebinsko vodila zgolj logika profita. Na preizkušnji bo namreč skrb za uspešno delo vseh, ki v različnih
razmerah in oblikah opravljajo odvetniški poklic, in za
njihove stranke. Dolžnostno ravnanje na tem področju ne
zadeva samo zbornice in območnih zborov, pač pa tudi
parlament, vlado in novo ekipo pravosodnega resorja. Ta
je v nastopnem govoru ministra Aleša Zalarja že napovedala drugačno ravnovesje med poklicno neodvisnostjo,
nadzorovanim odvetniškim monopolom v nastopanju pred
sodišči in svobodno pobudo z neomejeno konkurenco na
področju svetovanja, z dovolj široko pravno pomočjo, ki
bo za stranke brezplačna.
Skrbeti pa bo treba tudi, da prihodnost slovenskega
odvetništva ne bo več odvisna od (samo)volje posameznikov na oblasti, da tarifa ne bo drobiž v predvolilnem
agitiranju, urejanje temeljev delovanja pa priložnostna
zakonodajna aktivnost. Nujna je krepitev moči celotne
poklicne skupine. Pred nepremišljenimi ukrepi, ki se ne
ozirajo na stališča stroke, se odvetništvo lahko obvaruje
le z zagovorniki na političnem prizorišču in pri vzvodih
strateškega odločanja. Tu je za zdaj omejeno le na državni
svet, segati pa bi moralo višje, v državni zbor, na položaje izvršilne veje, pa tudi na ustavnosodno raven.
V razmerah državno nadzorovanega kapitalizma bo
z vrha vodeno urejanje družbenih podsistemov postalo
prevladujoč način odločanja. Spoštovanje standardov
odvetniškega poklica je v takih razmerah mogoče doseči
le, če ima politika na pomembnih mestih sogovornike, ki
so po svojih sposobnostih in osebnih lastnostih zmožni
in voljni varovati načela, na katera so prisegli na podlagi poklicne pripadnosti. Ne s političnim mešetarjem,
ampak z načelno držo, z močjo argumenta in strokovno
avtoriteto.
Ko se z delniškimi tečaji strmo ruši socialna varnost, v
usihajočem gospodarstvu pa razraščajo zlorabe vseh vrst,
je v nevarnosti dosežena raven delovanja vseh poklicnih
skupin. V takih razmerah lahko visoko vrednost pravnih storitev na borzi družbenih vrednot zavaruje samo
odvetništvo, katerega poslanstvo in pogum kotirata zunaj
stroškovnikov, obračunov in bančnih izpiskov.
Hinko Jenull
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Članki

ZPP-D – novosti v
pritožbenem postopku
Jože Ilc

V Ur. l. RS, št. 45/08 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku (ZPP-D), kar je že deveta sprememba
ZPP/99.1 V Odvetniku št. 40-41/2008 (str. 20) je bil objavljen prvi del
članka z naslovom Pravdno represivni postopek – k noveli ZPP-D, v
drugem delu pa se osredotočam na novosti v pritožbenem postopku, ki
jih vsebuje omenjena novela.

Č
1

len 335 je po noveli ostal enak
kot v ZPP/99, po katerem mora
pritožba obsegati:
1. navedbo sodbe, zoper katero se
vlaga;
2. izjavo, da se sodba izpodbija v celoti
ali v določenem delu;
3. pritožbene razloge;
4. podpis pritožnika.
Uporabo 335. člena ZPP moramo
povezati s 336. členom in tretjim odstavkom 343. člena ZPP. Sedanji 336. člen
ne dopušča, da se nepopolna pritožba
vrne v dopolnitev. Tretji odstavek 343.
člena ZPP določa, da je pritožba nepopolna, če ne vsebuje sestavin iz 1. in 4.
točke 335. člena tega zakona. Nasprotni
argument je, da je pritožba popolna, če
vsebuje navedbo sodbe, zoper katero se
vlaga, in podpis pritožnika. Ta člen ne
gre skupaj z vsebino 335. člena ZPP,
ki zahteva, da pritožba mora obsegati
navedbo sodbe, zoper katero se vlaga,
izjavo, da se sodba izpodbija v celoti ali
v določenem delu, pritožbene razloge in
podpis pritožnika. Člen 335 ZPP zahteva
obvezne štiri sestavine pritožbe, tretji
odstavek 343. člena ZPP pa zahteva
samo dve. To ne gre skupaj. Kdaj bo
potem pritožba popolna? Po 335. ali
po 343. členu ZPP?
Nasprotje je očitno. Pri tem spet
naletimo na uporabo 350. člena ZPP,
ki določa meje preizkusa sodbe na prvi
stopnji. Sodišče bo smelo preizkusiti
sodbo prve stopnje samo glede preizkusa
po uradni dolžnosti – to je posameznih
točk drugega odstavka 339. člena ZPP
in pravilne uporabe materialnega prava.
Ni dvoma, da na pravilnost dejanskega
stanja sodišče ni dolžno paziti. Pravilna
ugotovitev dejanskega stanja pa je prav
ena osnovnih dolžnosti, da senat sodišča
druge stopnje mora razpisati obravnavo
v skladu z drugim odstavkom 347. člena

Pravdni postopki so dolga leta predpisovali, da stranke podpišejo zapisnik
(poleg sodnika in zapisnikarja). Novela
zakona o pravdnem postopku (ZPP‑C)2
je spremenila dotedanji 126. člen tako,
da zapisnik podpišeta predsednik senata
in zapisnikar. Stranke zapisnika ne podpisujejo več. To pa utegne povzročiti
navedbe v pritožbi, da vsebina zapisnika
ne izraža prave volje strank glede pripoznave zahtevka in sodbe na podlagi
sporazuma strank. Smotrno bi bilo, da
poleg primera sodne poravnave stranke podpišejo zapisnike tudi v primeru
poravnave ali nameravane izdaje sodbe
na podlagi sporazuma strank.

1

2

Ur. l. RS, št. 26/99.

odvetnik st-42.indd 4

ZPP. Dejstvo je, da 335., 343. člen,
drugi odstavek 347. in drugi odstavek
350. člena ZPP niso usklajeni.
Odgovor na pritožbo je zakonsko
dopolnjen le toliko, da se prepozen
odgovor na pritožbo ne upošteva (drugi
odstavek 344. člen ZPP). Rok za odgovor na pritožbo je postal prekluziven.
Razlogi, zaradi katerih se sme sodba
izpodbijati, so ostali enaki. Dopolnjen
je samo tretji odstavek, ki določa, da
se sme vmesna sodba na podlagi sporazuma strank izpodbijati zaradi enakih
razlogov kot sodba na podlagi pripoznave in sodba na podlagi odpovedi (tretji
odstavek 338. člena ZPP).
Vmesna sodba na podlagi sporazuma
strank obvezno predpostavlja soglasje obeh strank (tretji odstavek 315.
člena ZPP). Soglasje kot sporazum se
v postopku najbolj izrazi v sklenitvi
sodne poravnave. Za sodno poravnavo
drugi odstavek 307. člena zahteva, da je
sklenjena, ko stranki prebereta zapisnik
o poravnavi in ga podpišeta. Ni dileme,
da je stranka zapisnik podpisala in
pozna vsebino zapisnika, s katero je
bila sklenjena poravnava.

Ur. l. RS, št. 52/07.

Sedma točka drugega odstavka 339.
člena ZPP opredeli bistveno kršitev
določb pravdnega postopka, če je sodišče v nasprotju z določbami tega zakona izdalo zamudno sodbo, sodbo na
podlagi pripoznave, sodbo na podlagi
odpovedi ali vmesno sodbo na podlagi
sporazuma strank.
Pri teh kršitvah se moramo vrniti na
prvo stopnjo. Novela ZPP-D ureja izdajo
sodbe na podlagi odpovedi, zamudne
sodbe in sodbe na podlagi pripoznave
v spremenjenem 282. členu in novem
453.a členu. Kadar sta v postopku po
en tožnik in en toženec, procesno ne
bo težav. Popolnoma drugačna situacija
nastane pri sosporništvu, zlasti pri enot
nem in nujnem sosporništvu. Tožnik bo
vložil tožbo zoper oba toženca in zahteval razveljavitev pogodbe. En toženec
ne odgovori na tožbo ali ne pride na prvi
narok in sodišče izda zamudno sodbo
po drugem odstavku 222. člena ZPP.
Drugi toženec vloži odgovor na tožbo,
se udeleži obravnave in sodišče po
opravljenem dokaznem postopku izda
sodbo, s katero tožbeni zahtevek zavrne.
V isti pravdi bosta izdani dve sodbi,
ki sta vsebinsko popolnoma različni.
Ena bo tožbenemu zahtevku ugodila,
druga bo tožbeni zahtevek zavrnila.
Enaka situacija bo obstajala na aktivni
strani. Če bo izdana sodba na podlagi
odpovedi zoper enega tožnika po prvem
odstavku 282. člena ZPP, bodo ostali
tožniki – enotni sosporniki nasprotno
s tožbenim zahtevkom uspeli.
Taka situacija je procesno nedopustna.
Strogost postopka na prvi stopnji,
kot jo zahtevata člena 282 in 453a ZPP,
je v nasprotju z določili 196. člena
ZPP, ki določa:
»Če je mogoče po zakonu ali po
naravi pravnega razmerja spor rešiti
samo na enak način za vse sospornike (enotni sosporniki), se štejejo ti za
enotno pravdno stranko, tako da se
razteza, če zamudijo posamezni sosporniki kakšno pravdno dejanje, tudi nanje
učinek pravdnih dejanj, ki so jih opravili
drugi sosporniki.«
Ta člen še vedno velja. Po svoji
vsebini se ni v ničemer spremenil
od 189. člena, ki ga je uvedel ZPP
leta 1957. Oprava določenih pravdnih
dejanj, ki so rokovno določena, je vedno
v korist zadnjega sospornika po 197.
členu ZPP.
Na koncu bo v primeru različnih
sodb v pravdi enotnega sosporništva
nastal pritožbeni razlog po 12. točki
drugega odstavka 339. člena ZPP; če
je bilo odločeno o zahtevku, o katerem
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že teče pravda, ali o katerem je bilo
že prej pravnomočno razsojeno, ali
o katerem je bila že sklenjena sodna
poravnava.
Tožnik, ki je že dosegel pravnomočno sodbo na podlagi izostanka ali
toženec sodbo na podlagi odpovedi, bo
zoper ostale stranke – enotne sospornike uveljavljal ta pritožbeni razlog, ker
pravdni postopek izrecno izključuje v
isti zadevi obstoj dveh sodb.
V noveli ZPP-D je spremenjen oz.
obširno dopolnjen dosedanji 347. člen
ZPP/99, ki predvideva obravnavo na
drugi stopnji. Trdim, da to ni nobena
novost. Obravnavo na drugi stopnji je
predvideval že avstroogrski civilnopravni red iz leta 1895 in jo je vsebinsko
obravnaval tudi Civilno pravni postop
nik (CPP) iz leta 19293 v paragrafih
574 do vključno 582. Ko smo ravno
pri obravnavah pri inštančnem sodišču,
lahko pripomnim, da je ta zakon iz
leta 1929 tudi poznal obravnavo pred
revizijskim sodiščem po paragrafu 603/2
CPP. ZPP/57 je v drugem odstavku 350.
člena predpisal:
»Če senat druge stopnje spozna, da
je treba za pravilno ugotovitev dejanskega stanja izvesti pred sodiščem druge
stopnje nove dokaze ali ponoviti že
izvedene dokaze, razpiše obravnavo
pred sodiščem druge stopnje.«
Skoraj enako možnost za razpis
glavne obravnave je poznal ZPP/77 v
drugem odstavku 362. člena. Enako
besedilo je obdržal ZPP/99, z dopolnilom, da namesto besedila »razpiše
obravnavo pred sodiščem druge stopnje« vstavi besedilo »mora razpisati
obravnavo«.
Besedilo »mora razpisati obravnavo« kaže na obveznost, ki je obstajala
že od sprejetja ZPP/99 naprej. O tem,
koliko se je izvajala, nimam podatkov,
predvidevam pa, da izjemoma.
Zakonsko besedilo, da sodišče
»mora nekaj storiti«, je nekaj neobičajnega in v nasprotju s pristojnostjo, ki
jo ima sodišče. Kakšna je razlika med
prvim odstavkom 277. člena (tožena
stranka mora odgovoriti na tožbo v
30 dneh) in prvim odstavkom 333.
člena ZPP (zoper sodbo, izdano na prvi
stopnji, se smejo stranke pritožiti v 15
dneh). Razlike ni nobene, oba roka sta
prekluzivna. Primerjava 335. člena in
tretjega odstavka 343. člena ZPP tudi
pove svoje pri vsebini »kaj se mora«.
Drugi odstavek 347. člena ZPP
predpisuje, kdaj sodišče druge stopnje
razpiše obravnavo. Obstajata dva razlo3

Službeni list Kraljevine SHS z dne 3. avgusta
1929, št. 179/LXXV/396.
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ga: odprava bistvenih kršitev pravdnega
postopka in pravilna ugotovitev dejanskega stanja. Vsebinsko ni kaj prida
novega. Pravilna ugotovitev dejanskega
stanja je bila po vseh dosedanjih zakonih
podlaga za obravnavo na pritožbeni
stopnji. Bistvena kršitev določb pravdnega postopka se v številnih primerih
lahko ugotovi v obstoječem stanju spisa
kot nepravilna sestava sodišča, sodna
pristojnost, pristojnost sodišča v postopku, arbitražni dogovor, sposobnost biti
stranka, odločenost o zahtevku, ki je
bil že prej pravnomočno razsojen. V
teh primerih morajo obstajati listinski
dokazi in zadostuje samo ocena gradiva,
in ne obravnava. Bistveno kršitev ne
odpravi obravnava na drugi stopnji, ker
prvi odstavek 354. člena ZPP dopušča,
da sodišče druge stopnje razveljavi s
sklepom sodbo prve stopnje, če ugotovi,
da je podana bistvena kršitev določb
pravdnega postopka, in zadevo vrne
istemu sodišču prve stopnje ali pa jo
odstopi pristojnemu sodišču prve stopnje v novo sojenje, če kršitev postopka
glede na njeno naravo ne more samo
odpraviti.
Pojem novo sojenje po drugem
odstavku 354. člena ZPP ne pomeni
novosti, ki bi bila prej neznana in
bi pomenila nekakšen nov postopek.
ZPP/57 je pri razveljavitvi in pošiljanju
zadeve sodišču prve stopnje poznal
vedno pojem novo sojenje v prvem
odstavku 354. in prvem odstavku 358.
člena ter 359. členu. Termin novo sojenje pozna tudi ZPP/99 v prvem odstavku
354. člena in 356. členu. Dopolnitev
drugega odstavka 354. člena ZPP je
redakcijske narave, saj se sklicuje na
339. člen ZPP.
Novela ZPP predvideva sankcije,
če se stranka ne udeleži obravnave na
sodišču druge stopnje.
Če ne pride na obravnavo pritožnik,
se šteje, da njegove trditve o dejstvih,
ki jih v pritožbi izpodbija ali zatrjuje,
niso resnične. Če ne pride na obravnavo nasprotna stranka, se šteje, da
so trditve o dejstvih, ki se v pritožbi
izpodbijajo ali zatrjujejo, resnične (drugi
odstavek 348. člena ZPP). Pritožba je
bila po dosedanjih procesnih pravilih
nedopustna, pomanjkljiva, utemeljena
ali neutemeljena. Drugi odstavek 348.
člena ZPP uvaja resničnost, ki vsebinsko pomeni najvišjo stopnjo gotovosti
o obstoju ali neobstoju dejstev, to je
obstoječih dogodkov in stanj zunanjega
sveta. Resničnost je po drugem odstavku
348. člena ZPP fikcija. Nasproten dokaz
pri fikciji kot kategorični določitvi konkretnega termina ni dopusten. Kaj bo

delal pritožbeni senat, če pritožnika ne
bo? V predhodni analizi je ocenil, da
je treba razčistiti dejansko stanje, to je
dejstva, in izvesti dokaze, ter se je na tej
podlagi odločil razpisati obravnavo. Če
spoštujemo zakonsko določilo, dejstva v
pritožbi niso resnična, nasprotni dokaz
ni dopusten. Potem tudi dokazni postopek ni dopusten, saj dokazi ne morejo
nasprotovati strogemu določilu drugega
odstavka 348. člena ZPP, da dejstva
niso resnična. Nadaljnja posledica je,
da sodišče ne bo moglo opraviti obravnave in izvajati dokazov za ugotovitev
dejstev, če že obstoji zakonska fikcija
resničnosti ali neresničnosti. Sodišče
bo enostavno končalo narok in izdalo
sodbo ali pa opravilo dejanje na drugi
stopnji na seji senata.
Če dejstva niso resnična, je nesmiselno dokazovati, da niso resnična ali
mogoče da so resnična, če zakon to že
vnaprej izključuje.
Pri tem problemu resničnosti ali
neresničnosti dejstev nastane problem
obsega resnice. Pritožba je analiza
sodbe prve stopnje. Pritožnik kritično
ocenjuje sodbo in pri tem mora ponavljati določena dejstva, ki so bila že
izvedena, in dokaze ter jih uporablja
v svoji pritožbi.
Nova dejstva in novi dokazi so bolj
dopolnilo ob pogojih 286. člena ZPP.
Ali bo potem pritožbeno sodišče štelo
kot neresnična tudi dejstva, ki so bila
nesporno ugotovljena na prvi stopnji
samo zato, ker jih pritožnik omenja
v pritožbi in se ne udeleži pritožbene
obravnave? Mislim, da bi šli tako predaleč, saj bi posegli v prvo stopnjo, kar
je v nasprotju s 359. členom ZPP, po
katerem sodišče druge stopnje ne sme
spremeniti sodbe v škodo stranke, ki
se je pritožila, če se je pritožila samo
ona. Drugi odstavek 348. člena ZPP
utegne nasprotovati drugemu odstavku
350. člena ZPP, po katerem sodišče
druge stopnje preizkusi sodbo sodišča
prve stopnje v mejah razlogov, ki so
navedeni v pritožbi, pri tem pazi po
uradni dolžnosti na bistvene kršitve
določb pravdnega postopka iz 1., 2.,
3., 6., 7., 11. točke, razen glede obstoja
in pravilnosti pooblastila za postopek
pred sodiščem druge stopnje, ter 12. in
14. točke drugega odstavka 339. člena
tega zakona in na pravilno uporabo
materialnega prava.
Pravilna uporaba materialnega in
procesnega prava je odvisna od kvalitetnega dokaznega postopka. Kvalitetna materialna podlaga omogoča
pravilno interpretacijo razmerja med
strankami ter zakonsko pravilno upo-
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rabo materialnega in procesnega prava.
V primeru drugega odstavka 348. člena
ZPP, kadar je ena stranka odsotna,
nastopi fikcija resnice in dokazovanje se konča. V tem primeru sodišče
ne more ocenjevati obstoja bistvenih
kršitev pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava, če je
določeno stanje že vnaprej razglašeno
kot resnično. Tudi bistvene kršitve
pravdnega postopka in zmotna uporaba
materialnega prava zahtevajo trditveno
podlago in dokaze. Kadar strank ni na
pritožbeni obravnavi, nastopi fikcija
resnice in bo vsaka pravna interpretacija invalidna, ker ne bo kvalitetne
materialne podlage. Odsotnost strank
na pritožbeni obravnavi povzroči neenakopravno obravnavanje zadeve. Če
manjka ena ali druga stranka, nastopi
fikcija resnice, če manjkata obe stranki,
sodišče izvede dokaze. V tem primeru in v primeru, ko odloča senat, bo
sodišče pregledalo zadevo v celoti in
se poglobilo v predmet v nasprotju s
predhodno situacijo. Pritožbe se bodo
obravnavale neenakopravno glede na
reševanje na seji senata ali v primeru
odsotnosti ene ali druge stranke.
Po 349. členu ZPP veljajo določbe
o glavni obravnavi pred sodiščem prve
stopnje smiselno tudi za obravnavo pred
sodiščem druge stopnje, če v predhodnih
členih zakona ni drugače določeno.
Pritožbeno sodišče bo morda moralo
za isto zadevo opraviti več obravnav.
To je enaka situacija kot na prvi stopnji
in postopek ne bo nič krajši, ker bodo
obravnave na sodišču druge stopnje.
Vsebina 355. člena ZPP je dolgovezna
in ne najbolj posrečena. Nepopolna
ugotovitev dejanskega stanja omogoča
sodišču, da izda ali razveljavi sodbo in
jo vrne sodišču prve stopnje v novo
sojenje. Tukaj bo možnost, da bo druga
stopnja razveljavljala sodbe in jih vračala prvi stopnji, saj ne vidim razloga,
zakaj sodišče samo ne more dopolniti
postopka, ko veljajo ista procesna pravila za obravnavo na prvi in na drugi
stopnji.
Vsiljuje se mi vtis, da besedilo ZPP
postaja nekakšna lepljenka oziroma
zloženka. Dodajajo se nove rešitve,
novi členi, pri tem pa se pozablja
na obstoj dosedanjih členov ter se
jih ne uskladi in priredi. Zakon ni
logična celota, ki je temelj jasnim
procesnim pravilom, ki so garancija pravilnemu reševanju strankinih
zahtevkov, ampak ustvarja dvome
in nasprotja.
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Materialno procesno
vodstvo z vidika
odvetnika – spodbuda
za boljše ali slabše delo?
Andrej Slivnik

Klient odvetnika za vodenje pravde pooblasti zato, ker oceni, da sam
nima dovolj znanja za učinkovito zavarovanje svojih premoženjskih
interesov, ki jih ogroža spor z nasprotno stranko. Klient je v nevednosti
glede tega, kako bo o sporu odločilo sodišče in po kakšnem postopku
bo to storilo. Zato je bistvo vsakršne odvetniške intervencije v tem, da
klientu pred pravdo zagotovi, kolikor je mogoče, zanesljivo napoved
njenega izida, med pravdo pa, da sam strokovno opravi lastna, klientu
pa svetuje vsa njegova dejanja, ki so potrebna za to, da bi se dana
napoved uresničila.

D

a bi lahko odvetnik to svoje
delo opravil za klienta, se mora
najprej seznaniti z dejstvi, ki
definirajo spor, pri tem pa je v velikem obsegu, če ne v celoti odvisen
od klienta in od komunikacije z njim.
V nadaljevanju poskušam predstaviti
vlogo in dolžnosti odvetnika pri komunikaciji s klientom ter pokazati, kako
struktura te komunikacije vpliva na
potrebo po materialnem procesnem
vodstvu. Predstavljam nekatere pozitivne oziroma negativne učinke pravil
in odločitev materialnega procesnega
vodstva, gledano z vidika spodbud za
čim boljše zastopanje pravdnih strank,
namenoma pa opuščam njihov komentar
s stališča racionalizacije in koncentracije postopka.

Komunikacija odvetnika s
stranko
S stališča vpliva strukture komunikacije med odvetnikom in klientom
na potrebo po materialnem procesnem
vodstvu je nebistveno, ali v pravdi
nastopata na aktivni ali pasivni strani
ter v katerem stadiju postopka poteka njuno sodelovanje. Zato izhajam
iz predpostavke, da odvetnik svetuje
tožeči stranki pred vložitvijo tožbe.
Pri prvem stiku skrben odvetnik
klienta ne vpraša po vsebini zahtevka,
za katerega meni, da ga ima zoper
nasprotno stranko, temveč po okoliščinah, ki po njegovem mnenju spor
vzpostavljajo oz. so zanj relevantne.
Ko te okoliščine izve in ko na pod-

lagi njih sprejme odločitev o obstoju
hipotetične stvarne legitimacije, izbere
pravno normo, ki bi morala biti v
sporu uporabljena, če se izkaže, da
so okoliščine, ki mu jih je navedel
klient, resnične in dokazljive. Vsa
nadaljnja odvetnikova vprašanja klientu so odvisna od izbrane pravne
norme in izhajajo iz nje. Usmerjena
so v nabor pravotvornih dejstev in v
morebitne ugovore nasprotne stranke. Ko odvetnik prejme popolne in
točne odgovore na ta vprašanja, klienta vpraša po dokazih, ki jih ima za
pravotovorna dejstva. Med dokazi, ki
jih klient navede kot mogoče, odvetnik
izbere ustrezne, nato pa mu svetuje še
druge, ki jih mora klient zagotoviti,
da bi zadostil dokaznemu bremenu.
Ko klient te dokaze zagotovi, ima
odvetnik na voljo vse potrebno za to,
da lahko napove izid pravde, pojasni
vsebino tožbenega zahtevka, in če
se klient z obojim strinja, sestavi ter
vloži tožbo.
Opisani položaj je idealen, vendar
nastane le redko. Pogosto se klient,
pozvan, naj svojo navedbo okoliščin
poda pisno, izgublja v detajlih, opušča
navedbo ali opis katerega od bistvenih
dejstev, kljub dogovoru ne zagotovi
potrebnih ali obljubljenih dokazov ali
pozabi na dogovore o predhodnem
skupnem pregledu določenih listin.
Včasih si kdo ne zapomni imen ali
naslovov prič ali ne ve, kako (in ali
sploh) se bo oseba, na katero računa
kot pričo, odzvala vabilu sodišča, v
čigavo korist bo pričala ipd. Marsikdaj
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se zgodi, da klient ne zna ali noče
komentirati predočenih mu protislovij
med listinami, ki jih naknadno priskrbi,
in svojimi predhodnimi izjavami o
okoliščinah spora. Nekateri uporabljajo
pravne pojme ali subsumpcije, ki se
po tem, ko razložijo dejstva, iz katerih
sklepajo na njihov obstoj, izkažejo za
nepravilne.
Nemalokrat pride tudi do položaja,
ko se klient ne more spomniti kakšne
relevatne ali koristne okoliščine, ki jo
je bodisi vedel, pa mu je izginila iz
spomina, bodisi je ne ve, ker nanjo v
času, ko bi jo bil še lahko zapisal, ni
bil pozoren, ali pa zanjo ve, vendar
tega namenoma ne omeni.
Veliko klientov, vsaj fizičnih oseb,
z odvetnikom pride v stik zmotno
prepričanih ne le o tem, da o dejstvih
vedo vse, temveč tudi, da je to, kar
vedo, vse, kar je potrebno za pravdo.
Drugi poskušajo manipulirati tako, da
določenim dejstvom, za katera menijo, da jim niso v korist, zmanjšujejo
pomen, če jih že ne tajijo, obstoj
drugih dejstev pa poudarjajo, misleč,
da bo njihovo »poznavanje« koristilo
odvetniku in posredno njim samim.
Nekateri poskušajo govoriti resnico,
pa se je ne spominjajo, drugi pa je
iz takšnih ali drugačnih razlogov ne
želijo povedati. Nekateri so se za pridobitev potrebnih podatkov ali dejstev
pripravljeni zelo potruditi, drugi pa
na meji arogance mislijo, da je tisto,
kar bi načeloma morali opraviti sami,
delo odvetnika.
V takih primerih odvetniku ne
preostane drugega, kot da skupaj s
klientom rekonstruira historični dogodek, če spor izhaja iz njega, oziroma
konstruira pravno relevatno dejansko
stanje zadeve, če spor izhaja iz stanja,
ki v času začetka pravde še traja. Tu
ponavadi nastanejo težave. V vsakem
primeru je klient vedno pod določenim psihoškim nabojem, ki izvira iz
interesa za uspeh v pravdi, še večkrat
pa iz strahu pred neuspehom. Razen
v redkih primerih, ko klient smisel
in pomen odvetnikovih vprašanj za
zgradbo pravde (in spora) takoj razume, je stadij (re)konstrukcije dejstev
kritična točka sodelovanja med njim in
odvetnikom. Zato je prva odvetnikova
naloga klienta prepričati, če je treba,
tudi pod grožnjo prekinitve sodelovanja, da mu o dejstvih pove resnico, da
ne govori več, kot se dejansko spominja ali ve, in da naj bo pozoren na
tisto, česar ne ve. Menim, da je treba
kliente o tem dobesedno zaslišati, s
postavljanjem podvprašanj, kontrolnih
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vprašanj in predočanjem protislovij
vred, in jim pomagati, da zapolnijo
vrzeli v spominu. Tako ravnanje se
nemalokrat razvije v odkrit antagonizem med odvetnikom in klientom,
saj klient odvetnika začne jemati kot
nasprotnika, in ne kot osebo, ki naj bi
mu pomagala, kot je predvideval pred
obiskom. Pa vendarle je tak antagonizem pogosto potreben, klientu pa ga
je treba razložiti. Ponavadi se zgodi,
da po takem »zaslišanju« o dejstvih
ve več kot prej oz. da mu vsaj postanejo jasne okoliščine, o katerih ve
malo ali ničesar. To je trenutek, ko
lahko odvetnik in klient manjkajoča
dejstva začneta raziskovati skupaj,
tokrat v sodelovanju in ob klientovem
zavedanju, da je (so)delovanje, ki ga
od odvetnika prej morebiti ni pričakoval, predvsem v njegovem interesu.
Odvetnik v komunikaciji s stranko
simulira bodoči sodni postopek, kar
klient ponavadi tako tudi dojema.
Ko se klient in odvetnik na prej
opisani način skupaj »dokopljeta«
do vseh pravno relevantnih dejstev,
pride do dogovarjanja o razpoložljivih
dokazih zanje. V tej fazi je po mojem
mnenju zelo pomembno, da je klient
takoj opozorjen na morebitne pomanjkljivosti pisnih dokazov, na možnost,
da priče, na katere se zanaša, ne bodo
pričale ali da bodisi namenoma bodisi
zaradi vrzeli v spominu ne bodo pričale
v njegovo korist, na stroške določenih
dokazov (stroški izvedencev, ogledov,
prevodov ipd.) in na druge okoliščine,
ki vplivajo na zanesljivost predvidenega dokaznega postopka. Tudi pri tem
je treba klienta opozoriti, da ima pred
očmi realne možnosti dokazovanja, saj
so od tega odvisne njegove možnosti
v pravdi.
Odvetnik mora klienta torej naučiti, da načelo da mihi factum, dabo
tibi ius (v tem vrstnem redu) velja
tudi za sodelovanje med njima. Šele
ko mu klient na opisani način »da«
dejstva in dokaze, mu odvetnik sme,
more in mora »dati« svoje pravno
videnje spora ter napoved njegovega
uspeha v pravdi. In šele če klient s
tem, kar mu »da« odvetnik, soglaša,
lahko vloži tožbo.

Skrbnost odvetnika in potreba
po materialnem procesnem
vodstvu
K ravnanju, opisanem pod prejšnjim
podnaslovom, je odvetnik na načelni
ravni zavezan z določbami 11. člena
zakona o odvetništvu ter 4., 14. in
44. člena Kodeksa odvetniške poklicne

etike. Kot rečeno je pred vložitvijo tožbe
zavezan poskrbeti, da klientu zastavi
vsa relevantna vprašanja, da od njega
prejme jasne, nedvoumne in popolne
odgovore nanje ter vsa pojasnila glede
protislovij, ki jih vidi med strankinimi
navedbami ter med temi navedbami in
gradivom, ki mu jih je priskrbel. Prav
tako ga mora opozoriti na manjkajoče
listine in pozvati, naj mu jih pošlje
v pregled ter od njega zahtevati vse
drugo, kar potrebuje za popoln in jasen
pregled nad vsemi okoliščinami primera.
Vse to mora početi dosledno in toliko
časa, dokler ni prepričan, da je točno
in popolnoma seznanjen (vsaj) z vsemi
pravotvornimi dejstvi ter s konkretnimi dokazi, ki so (ali niso) na voljo v
potrditev njihovega obstoja.
Celotna dejavnost odvetnika v opisani komunikaciji s klientom je deloma
podobna dolžnostim in pooblastilom,
ki jih sodišče izvaja na podlagi določb
285. in 286.a člena zakona o pravdnem
postopku, celo toliko, da je mogoče
govoriti o odvetnikovem materialnem
(pred)procesnem vodstvu stranke. Če
je tako vodstvo opravljeno dobro in
temeljito, kar se po navadi, čeprav
ne nujno, zrcali v kakovosti, obsegu in preciznosti trditvene podlage
tožbe ter kakovosti in relevantnosti
dokaznih predlogov, bo potreba po
materialnem procesnem vodstvu na
strani sodišča močno zmanjšana, če
že ne odpravljena. V idealnem procesnem položaju s stališča koncentracije
postopka, torej v primeru kakovostne
tožbe, kakovostnega odgovora nanjo,
dveh pravočasnih in relevantnih vlog
ter popolnih in pravočasnih dokaznih
predlog, materialno procesno vodstvo
načeloma ni potrebno, de lege lata
pa razen v izrednih primerih tudi ni
dovoljeno.
Iz tega sledi, da je skrbnost odvetnika, zlasti v komunikaciji s klientom ob pripravi pravde, v obratnem
sorazmerju s potrebo po materialnem
procesnem vodstvu, in nasprotno, da se
ta potreba veča z upadanjem kakovosti
odvetniškega dela. Tistega, kar bo klient
skrbnemu odvetniku pojasnil v odgovor
na anticipirana sodna vprašanja, sodišču ne bo treba razčiščevati v okviru
materialnega vodenja pravde.
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Materialno procesno vodstvo
kot korektiv nekakovostnega
pravdanja
Skrben odvetnik je materialno procesno le težko voden, saj na razvoj pravde
v skrbi za interese svoje stranke gleda
(tudi) skozi optiko sodišča, pri tem pa s
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svojimi dejanji, zlasti vlogami prehiteva
odločitve sodišča v okviru materialnega
procesnega vodstva. Od slednjega torej
nima posebnih koristi.
Vendar pa odvetnik pravdni položaj svojega klienta vselej in ves čas
presoja glede na ravnanje nasprotne
stranke oz. njenega odvetnika, če ga
ima, v tem smislu pa (tudi) glede na
dejanja sodišča v okviru materialnega
procesnega vodstva. Kot že rečeno
pri kakovostnem zastopanju nasprotne
stranke po teh dejanjih ni velike potrebe, v nasprotnem primeru pa vsekakor
obstaja. Nekateri primeri nekakovostnega ali malomarnega vodenja pravde so
slovnična zmeda v navajanju dejstev v
vlogah, pomanjkljivo navajanje dejstev,
uporaba salvatoričnih klavzul namesto
nesubstanciranega prerekanja dejstev,
odvetnikova nepoučenost o dejstvih,
ki se pokaže na naroku, nepopolni
ali nekategorični dokazni predlogi (po
navadi v zvezi z izvedenskim delom
ali zaslišanjem prič, z uporabo fraze
»po potrebi«), dokazovanje z obsežno in pretežno irelevantno listinsko
dokumentacijo (v zvezi s čimer se zdi
sprememba 226. člena ZPP zelo dobra
rešitev) ter predlaganje prič, ne da bi bila
konkretizirana dejstva, katerih obstoj naj
bi potrdile, oz. prič, za katere je prima
facie dvomljivo, da bi o zadevi vedele
karkoli povedati (kar je sicer dobro
rešeno z novim 236.a členom ZPP,
vendar je vprašanje, ali se bodo vse
možnosti, ki jih ima sodišče po novem
na voljo, obnesle tudi v praksi).
Trditi je mogoče, da so odvetniku, ki si dopusti tako vodenje pravde,
sodne odločitve v okviru materialnega
procesnega vodstva v pomoč, saj lahko
za primer lastne malomarnosti v inicialni fazi postopka oz. pred njegovim
začetkom (zlasti zaradi pomanjkljive
komunikacije s stranko) računa na
intervencijo sodišča, ki ga bo nanjo
vsaj opozorila. Tako so za klienta, ki
je zastopan skrbno, pravila o materialnem procesnem vodstvu orodje, ki ga
glede na nasprotno stranko postavljajo
v nepošten (unfair) položaj, saj je sam
pravočasno storil vse, kar je s procesnega stališča moral, pasivnost nasprotne
stranke, ki je tudi imela možnost to
storiti, pa nadomešča aktivnost sodišča. Gledano s tega vidika materialno
procesno vodstvo ni sredstvo, ki bi per
se spodbujalo aktivnost in kakovost
zastopanja pravdnih strank.

Sklep
Na splošno je mogoče trditi, da je
eden od pomenov materialnega proce-
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snega vodstva v tem, da sodišču pomaga
spor dejansko in pravno artikulirati do
stopnje, ki je potrebna za njegovo razsojo. Načeloma na bi bilo prizadevanje
za artikulacijo spora ena temeljnih procesnih obveznosti pravdnih strank oz.
njihovih odvetnikov. Odvetnik lahko to
obveznost izpolni le, če pravdo vnaprej
dobro pripravi, ta priprava pa je vselej
odvisna od kakovostnih informacij o
dejstvih ter od dokazov, prejetih od
klienta. Odvetnikovo prizadevanje, da
ga klient temeljito pouči o dejstvih in
obstoju dokazov zanje, je temeljnega
pomena za kakovostno sestavo inicialne
vloge v postopku, glede na njen pomen
pa tudi za vodenje celotnega postopka.
Samo ob jasni predstavi o dejstvih (in
seveda pravilno izbrani pravni normi)
lahko odvetnik spor artikulira tako, da
sodna intervencija v obliki materialnega
procesnega vodstva ni potrebna, to pa
je med drugim pogoj, da upraviči naziv
pravnega strokovnjaka ter profesionalno
zaupanje svojega ter vseh drugih klientov in kolegov.
V tem smislu je mogoče na institut
materialnega procesnega vodstva gledati kot na sredstvo, ki pasivnost
pravdnih strank oz. njihovo nekakovostno zastopanje omili toliko,
da je sodišču mogoče spor sploh
obravnavati, ne glede na to, da se
skrbni pravdni stranki kaže kot dejanska sodna pomoč nasprotniku (ki si
nekakovostno zastopanje ravno zato
lahko privošči). Glede na to, da zgodovinska zakonodajna težnja strankam pravdnega postopka postopoma
nalaga vse strožje omejitve glede
navajanja dejstev ter predlaganja
dokazov, in to v vse zgodnejših fazah
postopka, pa je vendarle mogoče
videti spodbudo, da bi odvetniki
svoje delo opravljali dobro.
Literatura:
Dolenc, M.: Materialno pravdno vodstvo v luči
odločb Ustavnega sodišča RS, Pravosodni
bilten, št. 1/2007.
Galič, A.: Sankcije za neaktivnost strank v pravdnem postopku, Zbornik znanstvenih razprav,
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, LXIII,
2003.
Galič, A.: Razširitev sankcij prekluzije za
prepozne navedbe, pripravljalne vloge ter
sklicevanje na procesne kršitve, Podjetje in
delo, št. 6-7/2007.
Ude, L., in drugi: Pravdni postopek, zakon s
komentarjem, 2. knjiga, Uradni list RS, GV
Založba, 2006.
Trampuš, Z.: Materialno procesno vodstvo
in sodna obravnava, Podjetje in delo,
št. 6-7/2007.

Pravosodni
Robin Hood
»Vedno, kadar se pogovarjamo o
gospodarskem kriminalu, imam občutek, da izzveni naša razprava malce
nemočno, kot da pravzaprav kaj
posebnega storiti niti ne moremo,« je
ob koncu okrogle mize na temo pojavnih oblik in boja proti gospodarskemu
kriminalu – v okviru 1. konference
kazenskega prava in kriminologije,
ki jo je organizirala GV Založba –
nekoliko skrušeno priznal profesor na
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani
dr. Lojze Ude.
Sicer pa so udeleženci ugotavljali,
da postavlja že več vlad preprečevanje in
preganjanje gospodarskega kriminala na
z lučjo osvetljen piedestal svojih ciljev,
da pa je vprašanje, če to pomeni, da je
oboje res prioriteta politike. »Gre za prioriteto takrat, ko to zapišemo v milijon
strateških dokumentov, ki se sprejemajo kot po tekočem traku, ali takrat, ko
vlada, država ali politika poskrbijo za
umazane podrobnosti, kot so delovna
mesta, kadri, njihov razvoj in materialna
finančna sredstva,« se je na glas vprašal
predsednik Komisije za preprečevanje
korupcije Drago Kos.
Na drugi strani je odvetnik mag.
Emil Zakonjšek poudaril, da je t. i.
borba proti tajkunom produkt politike,
moti pa ga predvsem to, da se začenjajo lastninjenje, posledice lastninjenja,
prekomerno bogatenje itd. obravnavati
kar kot gospodarski kriminal, pri čemer
je dežurni krivec, da to ni »urejeno«,
pravosodje. Obtoževati pravosodje za
denimo »bogatenje« oz. povečevanje
socialnih razlik je po mnenju dr. Udeta
sicer popoln nesmisel, a se zaveda, da je
to del politične igre, ker da bodo ljudje
vedno dojemljivi za izgovore, kot so:
»Jaz nisem revež, ker sem manj sposoben, revež sem zato, ker je on kradel.«
Kot je opozoril mag. Zakonjšek, se
v javnosti pojavlja koncept »neprimernega bogatenja«, ki pa se že enači s
»prekomernim bogatenjem«, ki kot da
je nekaj spornega: »In to v sistemu,
kjer so razlike dopustne oziroma je, če
grobo rečem, pohlep gonilo napredka.«
Z njim se strinja tudi vrhovni državni
tožilec Hinko Jenull, ki je opazil, da se
je sedaj tema »bogatenja« premaknila
iz političnega – tisti, ki imajo kapital,
naj bi imeli v oblasti medije, s tem pa
tudi veliko politično vlogo – na socialno
področje: »In ko sem v koalicijskem
sporazumu prebral, da moramo mi v
pravosodju preprečevati nesprejemljivo
povečevanje razlik med bogatimi in revnimi, sem se počutil kot Robin Hood.«
Boštjan Koritnik
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Mediacija in odvetništvo
(2. del)
dr. Bojan Kukec
Če sem v prvem delu članka zapisal, da
sta za seznanitev z novostmi na področju
mediacij pomembna vsaj dva dogodka,
moram zdaj spet zapisati, da sta se v treh
mesecih vnovič zgodila dva pomembna
dogodka,1 ki ju ne gre spregledati:
1. 4. regionalna konferenca o mediaciji
za jugovzhodno Evropo SEEMF, ki
je bila od 6. do 8. novembra v Zagrebu in na kateri je bilo udeleženih več
kot deset slovenskih mediatorjev;
2. 1. decembra pa je bil v Ljubljani
Območni zbor Društva mediatorjev
Slovenije (v nadaljevanju: DMS), ki
je izvolil novo (staro) vodstvo, kar
pomeni, da je 170 članov za predsednico ponovno izvolilo višjo sodnico Gordano Ristin, izvolili so tudi
organe društva – dva podpredsednika
društva, člane nadzornega odbora,
upravnega odbora in etične komisije.
Pomembno je, da so v vseh teh organih zastopani tudi odvetniški kolegi,
kot denimo S. Puppis, N. Burič,
dr. B. Kukec, D. Papež, A. Razdrih,
M. Krančevič, B. Ozimek.

I. Pravni viri mediacij,
pomembni za odvetništvo
V nadaljevanju navajam bistvene
pravne podlage, ki jih mora poznati vsak
odvetnik – mediator, če želi uspešno
opravljati svoje delo – poslanstvo.
• Mednarodni pravni viri
– Odvetniški kodeks CCBE iz
Bruslja;2
– konvencije MOD (npr. št. 84 o
mirnem načinu reševanja sporov,
št. 98 o pospešenem dogovarjanju
in mirnem reševanju sporov);
– Priporočilo MOD o prostovoljnem
posredovanju (mediaciji) in arbitraži
št. 92 (1951);
1

Kukec, B.: Mediacija in odvetništvo (1. del),
Odvetnik, št. 40-41/2008, str. 17.
2 Code of conduct for Lawers, sprejet oktobra 1978 v Strasbourgu in dopolnjen v Lyonu
novembra 1998, ter noveliran decembra 2002 v
Dublinu (glej Kukec, B.: Odvetnik in državvljan
pred ESČP, 2008, str. 149–151, tč. 4.1.–4.5).
CCBE je Svet odvetniških zbornic in združenj EU z
sedežem v Bruslju, ki zastopa 750.000 odvetnikov
v evropskem prostoru. Code of Conduct CCBE je
prevedel odvetnik doc. dr. K. Plauštajner, glej
Pravna praksa, št. 12/98.
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– Direktiva Evropskega parlamenta in
Sveta o nekaterih vidikih mediacije v
civilnih in gospodarskih zadevah;3
– Evropski kodeks za ravnanje mediatorjev (2003);
– Zelena knjiga (Green paper) o
alternativnih metodah za reševanje
sporov (2002).4
• Pravne podlage v Sloveniji –
pomembne za odvetnika
Povsem jasno je, da so pravni viri, ki
jih mora docela poznati vsak mediator,
še zlasti odvetnik, pa naj si bo v vlogi
pooblaščenca ali mediatorja:
– Zakon o pravdnem postopku (ZPP),
še zlasti (prejšnji) 305.b člen, novela,
objavljena v Ur. l. RS, št. 52/07, in
zdaj veljavna ZPP-D, 69. člen, ki
velja od 1. 10. 2008;5
Pri tem naj opozorim na spremembe
novele ZPP-D (pa tudi nekaterih drugih
zakonov), ki bi lahko pripeljale do več
rešitev sporov v postopku mediacije.6
3

Več o tem Krivec, M.: Živahno dogajanje med
predsedovanjem na civilnem področju, Pravna
praksa, št. 49-50/2007, str. 13.
4 Podrobneje o tem, predvsem glede družinskih mediacij glej dr. Končina - Peternel, M.:
Podjetje in delo, št. 6-7/2007, str. 1303–1312;
ter Ristin, G.: Mediacija v pravu EU, Podjetje in
delo, št. 6-7/2007; avtorica predstavi zavezujoče
(formalne) ter nezavezujoče (neformalne) pravne vire, pri čemer navaja 11 uredb in tudi štiri
priporočila SE. Še zlasti dragoceno pa se mi zdi
opozorilo: »Ker so tradicija in razvoj mirnega
reševanja sporov v državah različna, je težko in
škodljivo preveč togo urediti pojem mediacije,«
pa tudi ko opozarja na ambivalentnost problema:
»Po eni strani je treba za razvoj zavedanja o
mediaciji in dostopa do reševanja sporov naložiti
državam članicam vzpodbujanje in dostop do
ARS, po drugi strani pa prevelika normativnost
lahko škodi razvoju tega generičnega pojma, ki
ima lepo prihodnost.«
Pri tem ne gre spregledati tudi stališča odvetnika Plauštajnerja, K.: Gospodarska konciliacija
in arbitraža, Podjetje in delo, št. 6-7/2007, str.
1321–1331, ko opozori na razločke med arbitražo,
konciliacijo in mediacijo, pa tudi na njihove stične
točke ter terminološke probleme.
In tudi Kraljič, S.: Mediacija kot metoda reševanja družinskopravnih sporov, Pravna fakulteta
Univerze v Mariboru, 2008, doktorska disertacija
– (še) neobjavljena.
5 Peti odstavek 305b. člena (zdaj 69. člen ZPP-D)
določa: »Na predlog strank, ki soglašajo, da se
opravi poskus alternativne rešitve spora, lahko
sodišče prekine pravdni postopek za čas, ki ne
sme biti daljši od treh mesecev.«
6 Glej prilogo zapisnika 8. seje DMS z dne 4. 9.
2007, v kateri so zanimivi predlogi za spremembe

– Obligacijski zakonik (OZ), 11. člen
(prej 19. člen ZOR),7 Ur. l. RS, št.
83/01;
– Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS), Ur. l. RS, št. 2/04;8
– Zakon o stavki – v 4. členu ureja
mirno reševanje sporov;,
– Zakon o odvetništvu – 11. člen v
zvezi z Statutom OZS – smiselno
28. člen, tč. 21., Ur. l. RS, št. 18/93
in spremembe;
– Kodeks odvetniške poklicne etike
(december 2001);9
– Odvetniška tarifa – pri čemer je
v posebnem delu tarifirano (v I.
poglavju – posebni del) Mediacije
in poravnave,10 Ur. l. RS, št. 67/03
in spremembe.
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• Avtonomni pravni viri programa
za reševanje zaostankov pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
(sem prištevam programe in navodila
za vse tri programe mediacij – klasične
civilne, gospodarske in družinske)
– navodila za izvajanje postopkov v
mediacijah;
– etična načela za mediatorje v sodnem
postopku pridruženi mediaciji;
– navodilo za izvedbo postopka v
primeru pritožbe v mediacijskem
postopku;
– standarde za mediatorje, ki sodelujejo v programih ARS;
– etični kodeks društva mediatorjev
Slovenije;
– ter (navsezadnje) pogodbo o poslovnem sodelovanju, ki jo vsako leto
sklenemo mediatorji z ljubljanskim
okrožnim sodiščem;11
156. člena (dodati novi četrti odstavek), tretji
odstavek 28. člena zakona o brezplačni pravni
pomoči (BPP) ter 486. člen ZPP (ki je zdaj črtan),
ki se nanaša na gospodarske spore.
7 Ta člen določa: »Udeleženci obligacijskega
razmerja se morajo prizadevati, da rešujejo spore
z usklajevanjem, posredovanjem ali na nek drug
miren način.«
8 Člen 23 določa: »Kadar je z zakonom ali s
kolektivno pogodbo določen obvezen postopek za
mirno rešitev spora, je tožba dopustna pod pogojem, da je bi postopek začet, pa ni bil uspešen.«
9 Npr. v 32 členu določa mediacijo (posredovanje) območnega zbora v notranjih sporih, v
drugem odstavku 54. člena pa naj si odvetnik z
neosebnostjo in obzirnostjo do nasprotne stranke
prizadeva doseči mirno rešitev spora in preprečiti
zaostritev sporov.
10 V kazenskem postopku (tar. št. 1), za poravnavo pri delodajalcu zvišano za 50 odstotkov,
tar. št. 2 za sklenitev mediacije oz. poravnave v
pravdnem, nepravdnem in izvršilnem postopku ter
v delovnih in socialnih sporih pa poleg osnovne
tarife zvišano še za 150 odstotkov. Nedvomno
ustrezna stimulacija.
11 V pogodbi je določeno, koliko smo letno
dolžni opraviti mediacij pro bono (15), koli-
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– sodna praksa (ki je s področja
mediacij še precej skromna oz.
nezadostna);12 in
– pravna doktrina (npr. strokovni članki v Pravni praksi, Pravosodnem
biltenu in Odvetniku). 13
O tem, kako naj odvetnik vodi mediacijsko srečanje, je napisanih že veliko
člankov. Priznati moram, da obstaja
tudi veliko različnih praks.14

II. Vrste mediacij, v katerih
sodelujemo odvetniki
Za namen tega prispevka bi bilo
naštevanje številnih vrst in oblik, pri
ko ur posredovanja je honoriranih, enkratna
obveznost letnega nadaljnjega izobraževanja,
udeležba rednih strokovnih srečanj itd. Glede
ureditve tega dela sem imel pripombo, da bi se
tistim mediatorjem, ki niso iz Ljubljane, lahko
povrnili potni stroški. Nisem pa povsem prepričan, da je (»roko na pravično pravniško srce«)
primerna ureditev, da se profesionalnim sodnikom ne plačuje honorarja za uspešno opravljene
mediacije, čeprav za nasprotna stališča obstajajo
kar utemeljeni razlogi. Posebej je ovrednotena
vsaka uspešno rešena mediacija, ki se konča s
sodno poravnavo.
12 Obširneje glej Kraljič, S., nav. delo, str. 374
in 375.
13 Letos obhajamo 10. obletnico pisanja stanovske revije Odvetnik, in ko sem pripravljal
analizo za ta prispevek, sem ugotovil, da smo
do zdaj objavili že več kot 30 člankov, ki so
promovirali, spodbujali ali kritično pisali o
mediacijah (ne le v slovenskem, temveč tudi primerjalnopravno predvsem v ameriškem prostoru). Zanimivo je, da avtorji teh prispevkov nismo
zgolj odvetniki, temveč univerzitetni profesorji
(dr. Aleš Galič, dr. Lojze Ude, dr. Dragica
Wedam - Lukič, dr. Janez Kranjc – vsi z
ljubljanske pravne fakultete), številni tuji strokovnjaki (npr. sodnica iz ZDA N. Shukerjeva
(glej intervju v Odvetniku, št. 18/2003, str. 30,
31), skupina ameriških odvetnikov, sodnikov
ter mediatorjev (I. Torker, B. Kosko, J. E.
Godich, D. Brennan, P. Kasko – glej članek Slovenski mediatorji in ameriški sodniki,
Odvetnik, št. 36/2007, str. 22), priznana ameriška mediatorka L. Cole, ki nas je izobraževala
na tridnevnem nadaljevalnem izobraževanju za
gospodarske spore (glej Kukec, B.: Work shop
za slovenske mediatorje, Odvetnik, št. 36/2007,
str. 23), ustvarjalci zakonodaje z Ministrstva za
pravosodje, številni slovenski sodniki, predvsem
tisti, ki so bili »očetje in matere« ljubljanskega programa sodišču pridruženih mediacij
(A. Zalar, G. Ristin, mag. N. Betetto, M.
Kociper), številni odvetniški kolegi in kolegice
– mediatorji (npr. A. Razdrih, B. Ozimek, M.
Kranjčevič, dr. B. Kukec, Ž. Drol - Novak,
S. Pupiss), pa vse do nekdanjega ministra in
odvetnika emeritusa T. Marušiča. Če sem koga
pozabil, se mu opravičujem, kaže pa vse, da brez
promocije (seznanjanja) odvetniških kolegov in
širše strokovne in družbene javnosti v Sloveniji,
tudi s pomočjo stanovske revije Odvetnik zagotovo slovenski projekt mediacij ne bi dosegel
stopnje uspešnosti, kakršno ima danes.
14 Nazadnje na novoletnem srečanju DMS dne
11. 12. 2007, kjer je kolegica M. Kranjčevič
izrekla nekaj originalnih stališč, podrobneje o
tem glej Krajnčevič, M.: Mediator in odvetnik:
merjenje moči ali sodelovanje, Odvetnik, št.
37/2007, str. 8, 9.
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katerih odvetniki nastopamo kot pooblaščenci ali mediatorji, preobširno. Tudi za
tovrsten podatek velja, da je prav toliko,
kot je avtorjev v teoriji, tudi različnih
opredelitev področij in vrst mediacij.15
Dejstvo je, da danes v Sloveniji poznamo mediacijske postopke s področij
klasičnih civilnih sporov, družinskih,
gospodarskih, avtorskih (kot sodišču
pridruženih oblik), pa tudi mediacije
pri NGO (npr. PIC, GZS, Zavarovalnica Triglav, Združenje bank Slovenije)
ter prve zametke zasebnih mediacij
(npr. Zavod RAKMO, ARS, d.o.o.,
Concordia).
Morda bi bilo primerno uvesti mediacije še za področje sporov v lokalnih skupnostih, v šolskih okoljih (kjer
zametki že obstajajo), predvsem pa
menim, da so že danes zrele razmere za
uvedbo mediacij na področju delovnih
sporov (v kolektivnih delovnih sporih
že velja procesna predpostavka po 23.
členu ZDSS-1 za vložitev tožbe), na
področju reševanja sporov v javnem
sektorju, zlasti na področju davčne
zakonodaje itd.
Seveda bi bilo (po mojem mnenju)
za uvedbo tovrstnih mediacij nujno uveljaviti pozitivne sankcije in spodbude,
kot denimo večja oprostitev (vračilo)
plačila sodnih taks, spodbuda na davčnem področju – pri čemer pa ne gre
spregledati, da bodo zasebne mediacije
gotovo za seboj potegnile plačevanje
oz. plačljivost mediacijskih storitev.
Vendar to v vseh okoljih ni problematično, bolj gre za vtis stranke, da bodo
prišle do rešitve konflikta na hiter ter
učinkovit način in s pozitivno napovedjo
nadaljnjega sodelovanja (kar je zlasti
pomembno pri gospodarskih, delovnih
sporih itd., kjer se stranke v sporu ne
razidejo ob končanju mediacijskega
postopka, temveč nameravajo še naprej
sodelovati).16
15

Zlasti aktualna je opredelitev mednarodnih
mediacij (kot eni od oblik ARS v knjigi Türk,
D.: Temelji mednarodnega prava, GV Založba,
Ljubljana, 2007, IX. poglavje z naslovom Mirno
reševanje sporov, str. 467–500, glej recenzijo
omenjene knjige Kukec, B.: Odvetnik, št. 37/2007,
str. 24–26.
Podobno od aktualnih teoretičnih del Ristin,
G.: Mediacije v pravu EU, Podjetje in delo,
št. 6-7/2007, str. 1134 in 113;
Zalar, A.: Alternativno (primarno) reševanje
sporov – globalni trendi, Podjetje in delo, št.
6-7/2007, str. 1291 in naslednje, zlasti glede
tipičnih postopkov mediacij glej str. 1294.
16 Na nadaljevalnem izobraževanju so nas nizozemski trenerji presenetljivo opozarjali, da je pri
njih zasebna mediacija, ki je plačljiva, pogosto
celo bolj zaželena in uveljavljena kot pa brezplačna. Podobno nam je povedala tudi mediatorka iz ZDA N. Shukerjeva, ko je predstavljala
ameriške izkušnje. Ali smo priča »mediacijskem
paradoksu št. 2«?

III. Kako (naj) mediacija
poteka v praksi – skozi prizmo
odvetnika mediatorja (OM)
in odvetnika pooblaščenca
(OP)17
Za vlogo odvetnikov v mediacijskih
postopkih je značilna ambivalenca.
Enkrat nastopamo kot pooblaščenci
strank (na tožeči ali toženi strani), drugič
pa kot mediatorji. Ta hibridnost vlog
ima precejšnje posledice in posebnosti v
procesnem, pa tudi vsebinskem smislu,
predvsem glede na ravnanja subjektov
oz. udeležencev postopka, zato jih je
treba poudariti oz. preučiti.
1. Enajst korakov – mediatorja
(OM) ali pooblaščenca (OP)
1.1. OP bo pogosto »prvo sito« pri
preprečevanju konfliktov: kar se
pogosto v pravni teoriji (pa tudi
praksi) pozablja18
Delo OM se v mediacijskem postopku v bistvu začne že z dodelitvijo sodnega spisa.19 Moja mediatorska izkušnja
je, da si mesečno vzamem vsaj en dan
(izjemoma tudi dva) v celoti ter na ta dan
razpišem od štiri do šest mediacijskih
srečanj (če so zadeve na voljo). Praviloma ocenim (glede na fazo mediacije),
koliko časa bo potrebno, običajno pa
si največ časa rezerviram za prvo srečanje – nikoli manj kot uro in nikoli
več kot uro in pol. Po moji izkušnji je
še vedno pametno, če mediator dobro
preuči sodni spis. Iz vsakega si napravim
svoj »lustrum« (slov.: izčiščenje) oz.
opomnik o najpomembnejših dejstvih
in problemih, ki jih je moč pričakovati,
glede reševanja konflikta.20 Opomnik o
17 Zaradi ekonomičnosti in preglednosti besedila
ter upoštevajoč nesporno ambivalentno vlogo
obeh, označujem odvetnika mediatorja z OM,
odvetnika pooblaščenca pa z OP.
18 Veliko je bilo zadev iz moje odvetniške prakse,
ko pač nisem želel stranki svetovati: ne spora
ne mediacije, ker sem pač ocenil, da zadeva ne
bo uspešna. Ne poznam odvetnika, ki bi sebe
in svojo stranko usmerjal v zadeve, ki nimajo
(vsaj delno) pozitivnega obeta za uspeh. Včasih
to povzroči zamero pri strankah, vendar bolje
prva zamera kot zadnja, to je pač profesionalno
tveganje odvetnikov.
19
Ne vem, zakaj, vendar v službi (SARS)
okrožnega sodišča, se je kar nekajkrat pojavilo
stališče, da ni na voljo spisov, ko sem želel razpisati več mediacijskih srečanj. Tudi od kolegic sem
slišal podobno.
20
V zadnjem času se približujem kolegom
(npr. odvetniku A. Razdrihu), ki imajo nekoliko drugačno stališče. Menijo, da ni potrebno
(temeljito) poznavanje sodnega spisa (kot sodnik) temveč da zadostuje bistvena vsebina. Tako
(drugačno od mojega) stališče me prepriča
predvsem s stališča ekonomičnosti postopka, saj
sem pogosto razočaran, ko cele vikende doma
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ključnih dejstvih (šele kasneje o pravnih
vprašanjih in čereh) po opravljenem
delu izločim iz spisa (tako pravdnega kot mediacijskega) ter shranim v
lastnem arhivu.
Slovenski mediatorji doslej niso prav
veliko opisovali procesnih veščin (tudi
zapletov) v mediaciji. Med zadnjimi
je že citirano predavanje odvetnice
M. Kranjčevič na novoletnem srečanju MDS, ki postopek, ki ga vodi
odvetnik mediator, deli na štiri faze:
pridobitve soglasja in določitev mediacijskega naroka, uvodna predstavitev
mediacije, vsebinska izvedba mediacije
ter zaključek mediacije in oblikovanje
sporazuma.21
1.2. Prostor
Koristno je, če OP dogovori srečanje pred mediacijskim prostorom vsaj
od 5 do 10 minut prej, saj pogosto
stranke pridejo z novimi predlogi in
razmišljanji, o katerih se je treba seveda
pogovoriti.
OM pa naj preveri, ali je prostor,
ki je prej usklajen s službo SARS (npr.
na Slovenski 41 v Ljubljani, kjer so
posebne sobe za mediacije, ena je še
zlasti zelo funkcionalno in lepo urejena,
s promocijsko tablo – kjer je čestitka
o uspešno opravljenih več kot tisočih
mediacijah), ustrezen (ali delujejo računalnik, telefonska zveza, ali je na voljo
tehnična oprema, papir itd.).
1.3. Kako se OP – OM srečata pred
mediacijskim prostorom
Že iz osnov Odvetniškega kodeksa
poklicne etike izhaja, da je primerno
pozdraviti vse stranke. Nesmiselno bi
bilo pričakovati uspeh mediacije, če bi
se že ta faza osnovne človeške kulture
in vljudnosti pred začetkom postopka
izjalovila.
Pomembnejše je ravnanje OM, saj
je »sprejem strank in predstavitev«
eden ključnih elementov za kreativno in
uspešno delo. Običajno pozdravim in se
predstavim že na vratih, če se rokujem
s strankami. Najprej gredo v prostor
one. Predstavim tudi morebitno navzočo
strokovno javnost (npr. observatorje
– bodoče mediatorje, somediatorje).
V zadnjem času kot OM ne sedim na
študiram mediacijske spise. Najobsežnejši je bil
»sodni špeh«, kot se reče v žargonu, ki je pred
tem doživel že 12 narokov na sodišču (debel
je bil deset centimetrov), nato pa odstopljen v
mediacijo. Mediacijsko soglasje je bilo že po
prvem srečanju umaknjeno. Meni pa je študij
tega spisa vzel pol nedelje. Žal, tudi takšne so
izkušnje mediatorjev.
21 Kranjčevič, M., nav. delo, str. 8 in 9.
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sredini med strankami (kot sodnik v
pravdi), temveč ponudim obema strankama in njihovima pooblaščencema
sedeže na isti strani mize. Tudi to kaže,
da pričakujemo nekonfliktno obravnavanje zadeve, brez tistega razsodnika,
ki bi sedel na sredini.
1.4. Tehnična predstavitev
Kadar nastopam kot OP, običajno
že prej (v konferencah s stranko) preverim, ali je stranka sposobna kvalitetno predstaviti (na kratko) bistvo
spora ter predvsem predloge za bodočo
ureditev konflikta. Če stranka tega ni
sposobna (nekatere stranke so pri tem
zelo prepričljive), raje sam prevzamem
predstavitveno besedo.
Drugače ravnam, če sem OM, saj
najprej predstavim čas, ki sem ga
rezerviral za srečanje, tako da stranke
vedo lahko načrtujejo, ter vse tehnične
podrobnosti, kot so denimo: kje je WC,
da lahko zaprosijo za klic po telefonu
zainteresirane osebe oz. interveniente,
ter jih prosim, da vsi skupaj ugasnemo
mobilne telefone, da nas pri delu ne
bi motili.
1.5. Vsebinska predstavitev
V vlogi OP običajno v tej fazi predstavitve nimam težav, saj vse pomembne okoliščine v zvezi s poučevanjem
(kadar je stranka brez OP) o ciljih,
postopku, načinu, posledicah ter izvršljivosti mediacijskih sporazumov strank
opišem.
Zahtevnejša je vloga OM, ko običajno vprašam, ali so stranke razumele
brošuro, preden so podpisale soglasje
za mediacijo. Doslej s tem ni bilo težav.
Na začetku postopka običajno opravim ta
dejanja na hitro, čeprav nekateri (morda
tudi upravičeno) opozarjajo, da gre po
njihovih izkušnjah za odločilno fazo
mediacije.22 Strankam in pooblaščencem
OM ponudim v podpis izjavo o zaupnosti,
pri čemer je vedno treba poudariti, da
v tej zadevi nikdar ne bom ne sodnik,
ne odvetnik, ne pooblaščenec, in da kar
se v mediacijskem postopku izve, ne bo
uporabljeno v pravdi, ter da lahko vsakdo
od udeležencev kadarkoli prekliče soglasje, če oceni, da ne vidi več možnosti za
uspešno rešitev spora. Nazadnje izjavo
o zaupnosti podpišem tudi sam.
Temeljnih načel mediacijskega
postopka praviloma ne razlagam posebej; se je pa že zgodilo, da sem ocenil, da je predvsem načelo zaupnosti
oz. neodvisnosti OM treba natančneje
22

Kranjčevič, M., nav. delo, str. 9.

opisati, ker v mediacijah ni moč (vsaj
na Slovenskem) izbirati ali izločati
mediatorja.
Predvsem se mi zdi pomembno, da
OM poudari razliko med sodnikom,
odvetnikom in mediatorjem, saj OM ne
odloča, temveč zgolj pomaga pri iskanju
skupnih rešitev, sodnik pa sprejema
odločitev (sodbo).
Pojasnim še, da se o mediaciji ne
vodi zapisnik, svoje zapiske si delam
zgolj za lastne potrebe, da bom naslednjič lažje obnovil dogovore in pomembna dejstva, glede katerih je že doseženo
soglasje, da si označim nerešene probleme ter si zapišem, v kateri smeri bo
treba mediacijski postopek voditi.
Pomembno je dejstvo, ki ga marsikdo spregleda, da v izostanku strogih
formalnih kavtel pravdnega postopka
v mediacijah lahko nastopajo (brez
večjega problema) tudi odvetniški koncipienti.23
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1.6. Uvodna kratka predstavitev
Običajno uvodno kratko predstavitev (kot OP) opravim sam, treba
pa je premisliti o tem, da bi zaradi
(poudarka) veljave stranki pogosteje
dali to predstavitev njej. Ob večletni
praksi sem (ne tako redko) naletel na
primer, ko je stranka rekla »vsaj tukaj
lahko povem, sodniki me sploh niso
želeli poslušati …«, zato je brez bojazni
za avtoriteto OP predstavitev oportuno
prepustiti stranki. Treba pa je oceniti,
ali je stranka sposobna konstruktivnega
dela ter da ni incidentalno usmerjena.
Seveda je to že veščina OP, ki spada
v priprave na mediacijo. Idealno je, da
OP stranko zgolj dopolni.
OM naj vedno spoštljivo poudari
konstruktivno vlogo OP. Tako da poudari veljavo OP in si ga morda pridobi
kot neke vrste neformalnega pomočnika
pri konstruktivnem iskanju rešitev in
sporazuma. S tem tako stranka kot OP
23

Prvi tak primer sem imel pred dvema letoma v
mediaciji pred Okrožnim sodiščem v Novi Gorici, ki
jo je vodila OM, in ker nisem bil povsem prepričan,
ali bo zadeva »pila vodo«, sem kolegico prej obvestil, da bo prišel moj koncipient, in jo povprašal,
ali so s tem v zvezi kakšni zadržki. Prijazno mi je
odgovorila, da jih ni, kar je edino pravilno stališče,
saj je vsakomur jasno, da se koncipient s principalom že v odvetniški pisarni posvetuje o zadevi, zato
ima o njej že potrebne informacije, znanje pa tudi
usmeritve. Še več. Nekako pred dvema mesecema
je moj odvetniški koncipient v družinski mediaciji
sodeloval pri enem od najbolj falicitativnih OM,
pri čemer sta se eden o drugemu izrazila pozitivno in mediacijo privedla do uspeha. Le tehnična
podrobnost: prepisovanje osnutka sporazuma v
mediaciji, nato še v sodni pisarni, čeprav smo ga
imeli že vsi udeleženci (posredovanega nekaj dni
pred mediacijskim srečanjem s strani vestnega
OM v elektronski obliki), je bilo izguba časa in
nekoliko moteče.
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pridobita občutek, da imata v postopku
aktivno vlogo, ter vpliv na izid spora.
Nikakor pa OM ne sme dopustiti, da
bi nasprotna stranka ali njen OP »skakala
v besedo« pri predstavitvi. To je seveda
treba opraviti z dolžnim spoštovanjem
do strank in OP, s čimer v praksi doslej
nisem imel težav (razen enkrat).24
1.7. Analiza situacije
Kadar sporazum in posledično sodna
poravnava že na prvem srečanju (naroku) nista mogoča, kar je pogosto, naj
OP vedno opravi dodatno konferenco
s stranko ter analizira situacijo. Če je
zadeva brez obetov za uspeh, je najbolje
že v tej fazi predlagati umik soglasja, ne
pa » kupovati čas« (kar še zlasti velja v
gospodarskih sporih, v katerih je pogosto
na pasivni strani interes, naj zadeva traja
čim dlje, na eni strani, na drugi strani
pa naj se nekoliko izluščijo stališča in
morebitni argumenti druge stranke).
Ni treba posebej poudarjati, da gre
v tem primeru za eklatanten primer
zlorabe pravic (v smislu 11. člena ZPP
ipd.).25 Na ločenih srečanjih lahko OM
deluje bolj evulutivno, zlasti če ima
ustrezno (ne zgolj pravno) znanje, predvsem v smeri, kako v prihodnje najti
ustrezno rešitev za konflikt, ki bo v
prid interesom obeh strank.26 Stališča,
24

Zgodilo se je, da sta OP v uvodni predstavitvi
začela dialog, ki je temeljil na nenaklonjenosti,
sovražnosti med obema iz preteklih odvetniških
praks.
Če bi bil sodnik ali arbiter, bi to takoj »presekal
oz. prekinil; ker pa sem bil OM, sem oba kolega
vljudno prosil, naj mi raje pomagata pri prizadevanju za skupno rešitev konflikta. Začuda je
takšno prijazno posredovanje naletelo na pozitiven odziv in OP sta prekinila medsebojni dvoboj.
Več o tovrstnih izkušnjah glej Kukec, B.: Vloga
delovnega prava pri razvoju kadrovske funkcije,
skozi prizmo reševanja kolektivnih delovnih sporov, doktorska disertacija, 2006, str. 303–339.
Včasih se pokaže za dragoceno, če OM pozna
svoje kolege tudi po nravstveni plati, saj se lahko
dovolj uspešno pripravi in je tako pozoren pri
vodenju mediacijskega postopka, da ga »nič
ne more presenetiti«. Vendar so za to potrebne
izkušnje, poznavanje odvetniških kolegov ter a
contrario tudi ugled in avtoriteta pri kolegih.
25 Zato je v takih primerih dragoceno opraviti
ločena srečanja (eno ali več caucuses).
26 Ko sta me na začetku mediatorske poti kolegici
ocenjevali, sta ugotovili, da imam evolutivni pristop, kar je glede na dolgoletne izkušnje, osebnost
ne lastnosti in poznavanje problematike najbrž
razumljivo. Z vsem spoštovanjem do facilitativnega pristopa mediatorja pa menim, da bi bilo treba
razdelati, v kateri fazi naj mediator da poudarek
enemu ali drugemu pristopu. Odvetnik A. Razdrih
se npr. zavzema za »mešani pristop«. Argumente
za to stališče, ki se mi zdijo sprejemljivi, glej v
Razdrih, A. (2006): Izkušnje mediatorja, Odvetnik,
št. 30/2006, str. 12, kjer avtor navaja: »V dilemi,
ali uporabljati evulutivno mediacijo (strankam
razložiti, kaj je zanje najbolje) ali neevulutivno
– očitno facilitativno (op. B. K.) – (pri tej ne daš
nobenega nasveta, le odkrivaš čustva in ponujaš
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ki mi jih strani zaupajo na ločenem
srečanju, posredujem nasprotni strani
le z dovoljenjem stranke, ki mi je zaupljive podatke povedala. Vedno je treba
vprašati: »Ali dovolite, da to dejstvo
predočim nasprotniku?«
1.8. Izvedenci
Načeloma naj OP ne prinaša novih
predlogov za pridobivanje podatkov
od izvedencev, saj ne gre za dokazni
postopek v mediaciji, pa vendar se
temu vedno ne da izogniti, včasih celo
pripomore k uspešni rešitvi spora.
Pri tem naj OM pristopa selektivno.
Oceniti je treba, ali lahko novo pridobljeno izvedeniško mnenje v fazi mediacij
(kar naj bo prej izjema kot pravilo)
razreši spor. Pogosto se to zgodi recimo
v klasičnih pravdnih sporih (gradbene
stroke, travmatolog), vendar vedno samo
v soglasju z obema strankama ter s kratkimi roki. Vedno naj OM tudi opredeli,
kdo, kdaj in komu bo založil predujem
za delo izvedenca, ter preveri, ali se
bosta glede takega neodvisnega mnenja
obe stranki sposobni uskladiti. Načelno
pa v mediaciji ne izvajamo nikakršnih
dokazov niti ne zaslišujemo prič.27
1.9. Konec mediacijskega srečanja
Običajno se obnese, da ob koncu
mediacijskega srečanja povzamem
sklepe in sporazumne dogovore ter
naložim vsaki od strank (vključno z
OP) neke vrste »domačo nalogo«, saj
se zgolj tako začnejo aktivno zavzemati in razmišljajo o rešitvi spora do
naslednjega srečanja. Nikakršne ovire
ni, da si ne bi OP in OM izmenjali
elektronskih naslovov oz. telefonskih
številk. Primerno je, da se dogovorimo,
da vsaj teden pred naslednjim srečanjem
posredujejo vsi OP (običajno sta zgolj
dva) sporočilo, kako je z »domačo
nalogo« (kar je lahko izvenmediacijsko
kontaktiranje obeh OP, morda ogled na
kraju samem, pridobitev izvedeniških ali
cenilnih mnenj, s katerimi oba soglašata
ipd.). V nasprotnem primeru jih prosim,
sprejetost in poslušaš), sem privrženec 'mešanega
sistema', ki vsebuje elemente obeh pristopov do
mediacije. Odmerjanje vsake od metod pa je stvar
občutka in posluha pri vsaki konkretni mediaciji, in
sicer glede na stranke in razvoj pogajanj.«
27 V praksi sem nekoč prekršil osnovno načelo,
naj bi mediacije ne trajale več kot štiri mesece
oz. tri do štiri srečanja, pa se mi je izkazalo za
pozitivno. Tako smo razdružili nepremičnino v
Rožni dolini v Ljubljani med razvezanima zakoncema po osmih mesecih (res so bile vmes poletne
počitnice in dopusti) od prejema mediacijskega
spisa (kar je v nasprotju z osnovnimi navodili in
načeli poteka postopka mediacij). Ni mi žal, saj
je ta moj »greh« kot OM privedel do sklenitve
sodne poravnave.

naj mi raje prej sporočijo, da naslednje
srečanje (še) ni smiselno, oz. naj umaknejo soglasje.28
1.10. Podpis sodne poravnave
Ko (v osnutku) napišemo sporazum, je napotilo SARS, naj se OM
udeleži tudi podpisa sodne poravnave
pred (dežurnim) sodnikom. V večini
primerov je taka udeležba koristna.
Vedno pa ne. Kadar ocenim, da sta
oba – OP in višina soglasja tako visoka,
da moja navzočnost ni nujno potrebna,
odvetniškim kolegom predam v roke
sodni spis, prej rezerviram čas, kdaj bo
na voljo sodnik, in vsi se odpravijo na
podpis sodne poravnave. Ocenjujem,
da je stališče SARS, naj bi nekako v
štirinajstih dneh sodišče pozvalo stranke
in oba OP na podpis sodne poravnave,
večkrat vprašljivo. Zgodilo se mi je
že, da je po preteku tolikšnega časa
prišlo do različnih vplivov na stranke
s strani zainteresiranih (sorodstvo, prijatelji itd.), zaradi katerih se je sodna
poravnava izjalovila.29
1.11. Uspešen konec mediacije
Uspešno medacijo (sporazum) ponavadi končam prav tako s stiskom rok,
saj to pripomore k neposrednosti in
dobremu občutku ter vtisu resnosti za
stranke. Pogosto to stori tudi sodnik
po sodni poravnavi, saj je očitno, da
strankam na neki način odleže.30
28 V zadnjem času ugotavljam, da je (predvsem v
gospodarskih) sporih tovrstno ravnanje pogosto.
To lahko kaže na okoliščino, da so OP v dosedanjem mediacijskem postopku že dovolj »testirali«
nasprotno stran, »kupili že dovolj časa« ali pa se
je stranka premislila. Prav v tej točki je odgovornost OP še toliko večja. Lahko je podreti tisto, kar
je bilo že zgrajeno, težje pa nadgrajevati …
29 Čeprav je ena od osnovnih sposobnosti OM,
da oceni morebitne »barakude«, kot se v mediatorskem žargonu imenujejo neformalni vplivi
in osebe, zainteresirane za izid spora. Zgolj en
primer: v družinski mediaciji pri dr. M. Končina
- Peternel, ko je bilo treba najprej ugotoviti,
kaj je ključni interes pravdnih strank (šlo je za
hčerki, za katere sta se zavzemala: za eno bolj
mati, drugič pa se je za interese druge hčere bolj
zavzemal oče, čeprav tovrstni problemi niso bili
neposredno predmet spornega razmerja). Ko je
mediatorka ugotovila, je v postopek pritegnila
(neke vrste stranska intervencija) obe hčerki in
stranki sta se lahko poravnali, čeprav je bila
situacija tako zaostrena, da je tožnica (ki je sicer
le ob pomoči hčerke, glede na fizično stanje,
lahko prišla v razpravno dvorano) zelo zaostrila
zadevo z udarcem po mizi ter očitkom: »Tudi ti si
ljubil druge!« Ko je mediatorka to ugotovila, kaj
tiči zadaj, kaj je interes obeh pravdnih strank, je
zadeva lahko stekla.
30 Ne odleže zgolj mediatorju, ki mora kasneje
izpolnjevati še anketni list, podatke o teku, trajanju, uspešnosti, narokih itd. mediacije. Vendar
je treba očitno tako administracijo vzeti v zakup,
upoštevajoč pri tem finančna sredstva, ki so
porabljena za tovrstno rešitev sporov, potrebne
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IV. Perspektive
Podpiram spoznanje, da bi bilo oportuno tudi v Sloveniji:
– ustanoviti neodvisni nacionalni inštitut za mediacije;31
– resno bi bilo treba preučiti možnosti za večjo regulacijo (zakonsko
ureditev) mediacij v Sloveniji;32
– podpreti bi bilo treba zasebne mediacije, seveda pod pogojem, da bodo
normativno zadeve jasno opredeljene; še posebno v zvezi z učinkom
izvršljivosti (notarji? in sestavljavci) pravnih podlag – mediacijskih
sporazumov – in njihove strokovne
usposobljenosti oblikovanja takšnih
(izvršljivih) listin; ter
– spodbuditi tiste usposobljene slovenske mediatorje, ki (še) niso aktivni,
naj se vključijo v delo, upoštevajoč pri tem, da nas je v Sloveniji
170.33

V. Sklep
Upoštevajoč trend in zrelo stališče
začetnikov mediacij v Sloveniji, naj se
po uveljavitvi teh (ko se »primejo«, kar
je danes zagotovo dejstvo, ne le zaradi
podatke za financerja – kar je gotovo vsakomur
od OM nekoliko odveč.
Po drugi strani pa so statistični podatki dragoceni kazalec razvoja in izboljšanja mediacij,
pri čemer naj dodam, da je Mark Twain nekje
zapisal: »Poznamo laž, veliko laž in statistiko
…« Sapienti sat!
31 Po nizozemskem vzoru, kjer ta projekt uspešno
traja že več kot deset let. Po zadnjih informacijah
A. Zalarja so v projekt vključeni DMS, OZS, GZS
itd., vendar mi podatki, kako daleč je ta ideja oz.
projekt, niso podrobneje znani.
Več o tem glej Kukec, B.: Mediacija v naši sodni
praksi, Podjetje in delo, 2007, str. 1594.
32 Seveda, »s tresočo se roko«, upoštevajoč
relevantna opozorila v obstoječi pravni teoriji
npr. Ristin, G., nav. delo, str. 1337, ki vidi abivalentnost problema: po eni strani je treba za razvoj
zavedanja o mediaciji in dostopu do reševanja
sporov državam članicam omogočiti in dostop
do ARS, po drugi strani pa prevelika normiranost
lahko škodi razvoju tega generičnega pojma, ki
ima lepo prihodnost.
Ter Zalar, A., nav. delo, str. 1299–1301, glej
V. poglavje Regulatorni okvir za ARS in VI.
Poglavje Kaj je mogoče regulirati na področje
ARS?, kjer avtor ugotovi, da je pričakovati, da bo
tudi Slovenija kmalu dobila zakon o mediaciji, ki
bo normativno urejal definicijo mediacije, njeno
prostovoljno naravo, načelo zaupnosti, nedopustnost dokazov, vpliv mediacije na potek zastaralnih rokov, izvršljivost mediacijske klavzule in
izvršljivost dogovorov, doseženih v mediaciji.
33 Pri tem je treba upoštevati, da je bilo na dan
ustanovitve DMS dne 5. 9. 2006 83 članov (danes
170). V Sloveniji je 170 mediatorjev; po sodiščih
in strukturah, zaposlitvi ter spolu glej podrobneje
Kukec, B.: Mediacija v naši sodni praksi, Podjetje
in delo, št. 6-7/2007, str. 1585–1587.
V pravni teoriji se nekateri (npr. Kraljič, S.,
naved. delo, str. 336, 337) zavzemajo za t. i.
akreditacijo in register mediatorjev – npr. pri
ministrstvu za pravosodje.
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priznanja kristalne tehtnice pravice, ki
jo je bil pred časom deležen ta projekt,
skupaj s projektom pospešenega pravd
nega postopka, v okviru EU, in sicer
na tekmovanju 25 sodišč EU, kjer je
slovenski projekt prišel med prve tri)
postopno sodniki umikajo iz tovrstnega
mirnega reševanja sporov, je mogoče
zastopati stališče, naj se mediacije (pa
najsi gre za institucionalne ali zasebne)
čim bolj približajo odvetništvu, kar je
(navsezadnje) prevladujoči trend primerjalnopravnih ureditev v Evropi in
svetu (posebno v ZDA in Združenem
kraljestvu). Zavedati pa se je treba, da
vsak slovenski odvetnik34 ni pripravljen
ali sposoben voditi tovrstnih postopkov
– pa najsi bo kot OP ali kot OM. Za
uspešnega mediatorja je treba še kaj
več kot zgolj status odvetnika (tudi
sodnika) ali ustrezni pogoji (tudi osebnostne lastnosti).35 Zato ne preseneča,
da so nekateri mediatorji tudi iz drugih
poklicnih skupin.36
Ker je vsebina tega prispevka vloga
odvetništva v mediacijah, naj se ne
zgodi, da bi odvetnik kot OM ali kot
OP nastopal na način, kot se duhovito
navaja v pravni teoriji: odvetnik kot
boter (the Lawyers as godfather), kot
najeta puška (the Lawyers as Hired gun),
kot guru (the Lawyers as guru) ali kot
prijatelj (the Lawyers as Friend).37
Ali z drugimi besedami – odgovor
na temeljno vprašanje, zakaj je mediacija dobra za odvetnike in njihove
stranke, je na dlani: Zato, ker je to v
najboljšem interesu njihovih strank!38
V primerjalnem pravu je znana krilatica, da zadovoljne stranke plačujejo
svoje račune.
Sklenem lahko zgolj s Horacevo
mislijo, podobno kot sem začel, iz
pravniških logov naših odvetniških
prednikov, ki glasi: Hoc erat in votis!
(lat.: Prav to sem si želel!), saj altruizem (slov.: nesebičnost, človekoljubnost) mora imeti svoje mesto tudi pri
mediatorjih.
34 Na dan 20. 11. 2008 je v Sloveniji 1216 odvetnikov, 143 kandidatov, 414 pripravnikov, 56
odvetniških družb, 3 civilne odvetniške družbe
ter 112 upokojenih odvetnikov.
35 Več o tem Sekirnik, T.: Dejavniki uspešnosti
mediacije v sodnih sporih: primer Okrožnega
sodišča v Ljubljani, Koper, 2007, str. 32 in 33.
36 Kukec, B.: Podjetje in delo, št. 6-7/2005, str.
1585–1587.
37 Shaffer, T., L., Cohran, R., E. jr., povzetek
objavljen v recenziji Kukec, B.: Odvetniki, stranke
in moralna odgovornost, Odvetnik, št. 13/2001,
povzeto po knjigi prof. dr. Susan Saab-Fortney iz
Texas Tech University ZDA z naslovom: Lawyers,
clients, and moral responsibility.
38 Obširneje glej Šimac, S.: Zakaj je mediacija
dobra za odvetnike in njihove stranke?, Odvetnik,
št. 32/2006, 33/2007 in 34/2007.

Čista vest naj bo
sodnik
Etika je eden od instrumentov za
uspešnost gospodarstva; ne toliko z
vidika, da bi bilo gospodarstvo bolj
učinkovito, temveč zato, ker ustvarjajo udeleženci v gospodarstvu z upoštevanjem etičnih norm pri svojem
komuniciranju srečnejšega človeka,
je na prvem srečanju sekcije korporacijskih pravnikov Zveze društev za
gospodarsko pravo Slovenije – bilo
je konec novembra na sedežu družbe
Siemens v Ljubljani – poudaril profesor na Pravni fakulteti Univerze v
Mariboru dr. Šime Ivanjko.
Etičnost torej sama ne povečuje
učinkovitosti neposredno, a prisotnost
etičnih ravnanj udeležencem procesov v
gospodarstvu omogoča, da se počutijo
kot subjekti, posredno pa so uspešnejši
pri svojem delu.
Kot je pojasnil dr. Ivanjko, je etika
denimo ime filozofske discipline, ki
proučuje moralo, a moramo ločevati
med moralnimi in etičnimi vrednotami.
Po njegovem prepričanju to najlažje
ločimo pravniki, saj ločimo koncept
idealnega zakona, ki naj bi veljal (de
lege ferenda), in koncept veljavnega
zakona, ki velja (de lege lata).
De lege lata je torej tisto, kar velja,
kar sprejema okolje, tj. moralno pravilo.
Kajti moralna pravila so tista, ki so
nastala z navadami, šegami in običaji,
v nekem družbenem okolju in za katere
to družbeno okolje meni, da so dobra
ter da jih je treba spoštovati. Etične
norme pa so na drugi strani norme,
ki naj bi veljale; etično je torej nekaj,
kar je po naravi dobro – to je višja
stopnja morale.
Prav tako se morala spreminja,
etika pa se praviloma ne spreminja –
ostaja konstanta in vsebuje absolutno
dobro. Tudi tega, od kod prihaja etika,
ne vemo. »Je v naravi, od stvarnika …
ne vemo,« pravi dr. Ivanjko, »vemo pa,
da obstoja.« Vest je denimo sodnik o
etičnih vprašanjih, bolj redko pa nam
vest sodi o moralnih vprašanjih – o
teh sodimo zato, ker smo naučeni,
pri etičnih vprašanjih pa je to v nas
vsajeno, vemo, kaj je dobro ali slabo.
»Vest je najmanj podkupljiv sodnik,
saj nam da takoj odgovor, ali je naše
dejanje dobro ali slabo,« je poudaril dr.
Ivanjko, hkrati pa izpostavil običajno
težavnejši stadij, tj. upoštevanje vesti:
»Drugo vprašanje pa je, ali smo mi tej
sodbi sposobni slediti.«
Boštjan Koritnik

Članki
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Pravnik med tehnikom
in razumnikom
dr. Marko Novak

Pred leti je profesor Bučar zapisal,1 da je v sedanjem pravu vse preveč
pravnikov2 tehnikov, ki pravo dojemajo preveč »tehnično«, s čimer je
mislil na njegovo preveč formalistično oz. instrumentalno razumevanje,
morebiti tudi preveč dobesedno in vse premalo ustvarjalno pojmovanje. Po
njegovem »pravnik ni več ‘svečenik pravice’, ampak v bistvu tehnolog«.
To pa je po Bučarju za pravo degradacija. Sodobni pravnik je po njegovem
vse bližje tehniku, ki upošteva le to, kar se da meriti, tehtati, izkustveno
preverjati, od povezave med pravom in etiko pa je bojda ostalo le malo.
»Pravnik, ki bo uveljavljal etična načela ob soočanju s tehničnimi predpisi,
bo v taki državi celo moteč dejavnik.«3

P
1 2 3

ri takšnem gledanju na dilemo
pravnik tehnik – pravnik razumnik pa Bučar v sodobni strokovni
javnosti seveda ni osamljen. Tako denimo francoski teoretik Supoit slikovito
zapiše, da je zavzemanje za pravičnost –
in v tem smislu ne le tehnično dojemanje
prava – temeljno antropološko dejstvo
človeka, in ne »le maček od popivanja,
ki bi ga človek imel iz časov pred
znanstvenega dojemanja prava«.4 Tudi
profesor Pavčnik je – glede uvajanja
sprememb v smeri bolonjske reforme
na področju prava – predvsem v strokovnih glasilih idejo pravnika razumnika
oz. pravnika intelektualca podprl kot
edino smiselno.5
Seveda se s takšno podobo idealnega
pravnika lahko le strinjamo in si jo
postavimo za ideal.6 Toda, ali je takšen
ideal sploh dosegljiv oz. kakšna je realna
slika sodobnega pravnika, je morda
že drugo vprašanje. Problem je lahko
tudi v tem, da je morda ideal pravnika
razumnika preveč visoko zastavljen,
kar lahko negativno vpliva na realno
sliko pravniškega poklica oz. na tiste
drobne cilje, ki jih lahko dosežemo,
tiste dosegljive spremembe, ki jih lahko
uvedemo. Previsoko zastavljeni ideal
1

Bučar, F.: Pravnik v današnjem času, Pravna
praksa, št. 36/2004, str. 4.
2 Zaradi jezikovne poenostavitve besedila uporabljam le moški spol, za kar se kolegicam pravnicam iskreno opravičujem.
3 Prav tam.
4 Supoit, A.: Homo juridicus, On the
Anthropological Function of the Law, Verso,
London 2007, str. VIII.
5 Pavčnik, M.: Študij prava: 1 + 1 + 1 + … =
0, Pravna praksa, št. 37/2005, str. 3.
6 Podobno je o idealnem sodniku Herkulesu
razmišljal slavni ameriški pravni filozof Ronald
Dworkin.
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lahko realno dosegljive cilje le zamegli
in povzroči, da je razkorak med želenim
in dosegljivim prevelik, kar lahko vodi
le v nezadovoljstvo ter apatijo stroke
in splošne javnosti.
Zato se zdi umestno, da stvarneje
pogledamo na problem dileme med
pravnikom tehnikom in pravnikom
razumnikom. Najboljši praktični primer je bolonjska reforma pravnega
izobraževanja. Toda v čem je pravzprav
razlika med človekovo »tehniko« in
»razumom«? Verjetno je tu tudi Bučar
izhajal iz klasičnega razlikovanja med
operativno-tehnično racionalnostjo in
(praviloma etično naravnanim) razumom.7
Zdi se, da sodobna družba potrebuje
tako pravnika tehnika kot pravnika
razumnika. Tudi sistemsko je pravni sistem naravnan tako, da določena
področja prava zahtevajo manj ustvarjalnosti, ker so zgornje premise, tj. pravne
določbe že relativno jasno določene
in zahtevajo predvsem izvrševanje in
(»tehnično«) udejanjanje pravil. Takšno tipično tehnično področje prava je
npr. izvršba, pri kateri se seveda lahko
pojavijo nekatera nejasna vprašanja, a
teh je nedvomno manj kot denimo v
ustavnem pravu. Pravnik tehnik naj bi
se seveda pojavljal v manj zahtevnih
pravnih poklicih, ki ne zahtevajo zelo
poglobljenega znanja, temveč bolj tehnična opravila. Gotovo bi se pravnik
7

Maritain sicer govori o sholastičnem filozofskem razlikovanju med pojmoma intellectus in
ratio, pri čemer intellectus (um) pomeni sposobnost neposrednega umevanja, ratio (razum)
pa označuje razpršeno, nestrnjeno ali diskurzivno mišljenje. Um v sholastični filozofiji pomeni višjo, razum pa nižjo spoznavno sposobnost.
Glej Maritain, J.: Človek in država, Claritas,
Ljubljana 2002, str. 111 in 112.

tehnik lahko povsem ustrezno znašel
v državni upravi kot nižji uradnik. V
takšni službi zahtevati pravnika razumnika (oz. intelektualca) je pravzaprav
absurd. Imamo v Sloveniji pravnikov
razumnikov ali pravnikov intelektualcev
res več kot le peščica? Trditev, da naj
bi bil vsak pravnik, celo pravkar diplomirani pravnik, že pravni intelektualec,
ni realna. Zlasti ne, ko gre za visoko
razvito in kompleksno družbo z zelo
razvejenim sistemom delitve dela ter
delitve pravnih ustanov in različnih
pravnih poklicev.8
Pravnika tehnika bi bržkone našli v
reševanju enostavnih pravnih primerov,
ko je potrebno dokaj enostavno (deduktivno) reševanje sporov. Gre torej za
relativno enostavne praktične primere,
ki jih je treba rešiti na dokaj poenostavljeno. Z avtomatizmom odločanja na
nižjih stopnjah seveda nimamo v mislih
povsem mehaničnega odločanja brez
vsakršne ustvarjalnosti. Večino takšnih
lažjih ali lahkih sporov imajo vendar v
reševanju nižji organi na nižjih stopnjah
odločanja, kjer so praviloma tudi manj
izkušeni strokovnjaki, ki takšne spore
lahko dovolj učinkovito rešujejo. Seveda se takšni nižji organi ne ukvarjajo
vedno le z lahkimi primeri, toda prav
gotovo se je moč strinjati, da je takšnih
»tehnično« rešljivih primerov na nižjih
stopnjah odločanja največ.
V tem smislu bi lahko ugotovili, da
ni nič narobe z uporabo pravne tehnike
in pravniki tehniki na nižjih ravneh, kjer
so zgornje premise odločanja relativno
podrobne in natančno določene. Na
takšnih nižjih ravneh bi bilo drugačno
reševanje sporov kot denimo »tehnično«
lahko tudi nevarno oz. nezaželeno, saj
bi ob neupoštevanju danih okvirov za
odločanje lahko postalo tudi samovoljno: četudi vsi radi na splošno govorimo
o etiki, pravičnosti ali morali, je v
danem primeru vendarle večinoma treba
odločati povsem po pravilih – tj. zelo
formalno. Pravo je kot takšno namreč
tudi tehnika, obrtništvo, ni pa seveda
le tehnika. Tehnika, obrt prevladuje ob
vznožju pravne piramide, bolj ko se
vzpenjamo proti njenemu vrhu, vse bolj
postaja razumnost in celo modrost.
Drugače je seveda na višjih ravneh
odločanja, in prav tja se zdi, da letita
kritiki glede pravne tehnike, ki sem ju
omenil na začetku. Tu so še posebno
zgornje premise relativno nedodelane,
skope, abstraktne in je potrebnega veliko
8

Takšna institucionalna razvejenost prava
in pravniških poklicev je npr. poudarjena v MacCormickovi opredelitvi prava. Glej
MacCormick, N.: Institutions of Law, Oxford
University Press, Oxford 2007.
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več vrednotenja ter uporabe pravnega
občutka v smislu iskanja ustvarjalnih
rešitev. Tu je veliko več situacij, ki niso
tipične za deduktivno odločanje, oz. gre
za situacije, ki predhodijo deduktivnemu
odločanju: bodisi da gre za tehtanje,
pravno-politične argumente itd. Tu gre
navadno za t. i. težke primere, ko
denimo vsaj zgornja premisa ni dana
čisto določno vnaprej oz. ko se je do te
premise treba šele prebiti in je mogočih
več odgovorov na vprašanje.
V takšnih primerih mora sodnik še
posebno razumno in le tehnično delovati, kar pomeni, da mora poleg empirične
racionalnosti – ki je v takšnem primeru
le nekakšno ohlapno izhodišče – uporabiti še intelektualno intuicijo, npr. lasten
pravni občutek oz. lasten koncept, kaj
v nekem primeru šteje za razumno.
V takšnem primeru lahko umanjkajo
empirični nastavki za njegovo odločitev (when the rules run out: npr.
pravna pravila, precedensi, tuja sodna
praksa, itd.). Tu mora sodnik delovati
kot razumnik in prevzeti odgovornost za
takšno dejanje. Tu bi bilo čisto tehnično
odločanje le skrivanje za črko zakona,
ki nam v takšnem primeru pravzaprav
ne daje opore, saj se je treba o primeru
na novo odločiti. Gre lahko denimo
za pravne praznine ali celo napake v
pravnih besedilih.
Problem torej ni v tem, da tehnika v
pravu obstaja, problem je v tem, da gre
denimo za tehnično odločanje na višjih
ravneh oz. za to, da skušamo ustvariti
videz, da so težki primeri rešljivi na
tak način. Seveda takšnih primerov
na srečo ni veliko in večinoma imajo
sodniki za svoje odločanje empirične
nastavke – tj. bolj ali manj izdelana
pravila ali precedense kot podlago za
odločanje, pri čemer je pomembna tudi
njihova intuicija. Pa tudi po naravi stvari
so na višjih instancah bolj izkušeni in
bolj sposobni sodniki, ki se zmorejo
pri odločanju postaviti tudi v tak zorni
kot.
Zdi se, da bolonjska reforma z
ločevanjem dveh stopenj skuša razmejevati med izobraževanjem obeh profilov pravnikov: tako bolj tehničnim
kot bolj razumniškim.9 Ideja bolonjske
reforme je z bolj praktično zasnovanim
predmetnikom prve stopnje tudi aka9

Tako bi v tem smislu bolonjski predmetnik
pravne fakultete na prvi stopnji ponujal železni
repertoar z najpomembnejših pravnih področij,
na drugi (magisterij) in celo tretji stopnji (doktorat) pa bolj poglobljeno preučevanje prava
(npr. pri Filozofiji in teoriji prava, Demokratični
pravni državi, Ustavnem in mednarodnem kazenskem pravu, Teoriji in praksi socialne države,
Primerjalnem pravu in velikih pravnih sistemih
itd.).
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demsko učenje bolj približati praksi,
kot je denimo veljalo prej. Pravo je
navsezadnje tako obrt (veščina) kot
znanost, zato je primerno, da ta dva
vidika povezujemo, da nista preveč
vsaksebi. Če so v anglosaških deželah
pravo tradicionalno poučevali bolj kot
obrt, npr. pri odvetnikih, so v kontinentalnem pravnem sistemu pravo že
zelo zgodaj začeli poučevati na univerzah. Toda če se je po eni strani v
anglosaških deželah poučevanje prava
deloma preselilo iz prakse na univerze,
se na celini ni v enaki meri vračalo v
prakso. Zato se zdi bolonjska reforma
na tem področju več kot dobrodošla,
sovpada pa kot rečeno tudi z nekakšno
delitvijo vlog v pravu.
Preveliko ločevanje teorije (in akademskega pravnega sveta) od prakse je
privedlo do tega, da še pred leti diplomant pravne fakultete ni znal in si tudi
ni upal napisati niti enostavne pogodbe,
pri čemer mu je šele pripravništvo na
sodišču dalo nekaj več poguma. Zato
je bolonjska reforma tudi na področju
prava več kot smiselna. Njen namen
je mladega pravnika hitreje spraviti
do diplome in nato čim prej v prakso,
kjer naj se z nekim temeljnim znanjem,
ki ga prinese s fakultete, šele pošteno
naredi. Toda tudi med študijem naj
študent spozna čim več praktičnega
dela in naj se v njem tudi preskusi ter
obvlada nekatere temelje enega najstarejših poklicev. Temeljna ideja bolonjske reforme tudi na področju prava je
bilo bržkone sledenje anglo-ameriškemu
modelu pravnega izobraževanja, ki sicer
traja manj časa kot na celini (tri leta
v ZDA na podiplomskem ter tri leta
v Veliki Britaniji na dodiplomskem
študiju).
Uvedba prve bolonjske stopnje
prava (npr. tri leta) se zdi povsem
zadostna, da se glede večine pravniških
poklicev diplomirani pravnik začne
piliti v praksi, saj obsega vsa temeljna
pravna področja, ki so tudi – kasneje – predmet pravniškega državnega
izpita.10 Zato bi bilo smiselno takšnega
diplomanta prve stopnje že spustiti v
pravno prakso, naj se tam najprej pili
v pravni tehniki oz. pravni obrti. Je
mlad pravnik, ki ima leto ali dve leti
več končane pravne fakultete skupaj z
diplomo že pravni razumnik? Ne, prav
10 Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu – ZPDI-D (Ur. l. RS, št.
111/07) se zdi jasno, da se za pristop k opravljanju pripravništva na sodišču oz. za pristop k
opravljanju pravniškega državnega izpita poleg
prve bolonjske stopnje (diplomirani pravnik UN)
zahteva tudi končanje druge stopnje (magister
prava).

gotovo še ne oziroma so redki. V razum
in etično razmišljanje človeka vodi ne
le večje znanje (v smislu razvijanja
kognitivnih sposobnosti), temveč predvsem življenjske (poklicne) izkušnje z
lastno osebnostno rastjo. Človeka je
treba gledati kot celoto.11
Tudi za nekatere »pravosodne«
poklice se zdi dovolj, da bi mlade
pravnike že spravili v prakso po prvi
bolonjski stopnji: npr. v odvetništvu,
tožilstvu, pravobranilstvu itd. Drugače
pa je gotovo glede sodniškega poklica,
ki je med vsemi v pravu gotovo najtežji
in tudi najbolj odgovoren. V tej zvezi bi
bilo smiselno zahtevati drugo bolonjsko
stopnjo, če že ne premisliti o izločitvi
pravniškega državnega izpita posebej
za sodnike. Ne pozabimo, da postanejo
sodniki v anglosaškem svetu, kjer je
bržkone bolonjska reforma našla svoj
zgled, izključno izkušeni pravniki z
dolgoletno kariero v drugih pravnih
poklicih (npr. odvetniki, tožilci itd.).
Pri nas bolonjska reforma pravnega
študija ni bila povsem dorečena in
kaže, da smo teoretični pravni študij,
vsaj kar zadeva celoten spekter pravnih
poklicev, celo podaljšali (vsaj glede
»pravosodnih poklicev« oz. tistih, ki
potrebujejo pravniški državni izpit),
ne pa ga skrajšali, kar je bil osnovni
namen reforme v smislu skrajšanja
teoretičnega študija in čimprejšnja
vključitev diplomiranega študenta s
temeljnimi znanji stroke v prakso.12
Tako smo reformo »reformirali«, da
bi dobili več pravnikov razumnikov in
pravnikov intelektualcev. Če jih bomo
res, vse lepo in prav. Če pa se bodo
zvezde teorije (še naprej) poigravale
z mladimi pravnikovimi nogami, smo
storili korak nazaj.
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11

Sternberg, ki se ukvarja z modernim konceptom modrosti, zatrjuje, da sta sicer inteligenca
ter ustvarjalnost nujna, a ne zadostna pogoja za
modrost. Zanj je še posebno pomembna praktična inteligenca kot nekakšno neformalno, »tiho«,
implicitno znanje, ki nam pove, kdaj in kako v
bistvu uporabiti teoretično znanje. Kajti le posedovanje »šolskega« znanja še ne pomeni, da bomo
sodili razumno in pravično, za kar je potrebno tudi
znanje iz »šole življenja«. Za takšno implicitno
znanje seveda potrebujemo življenjske izkušnje
(npr. intelektualno ter celo fizično zrelost) in
tudi sistem (etičnih) vrednot, na podlagi katerih delujemo v smeri skupnega dobrega. Med te
Sternberg šteje poštenost, odkritost, recipročnost,
sočutje in pogum kot tiste temeljne vrednote, ki
naj bi bile skupne največjim svetovnim religijam
in etičnim sistemom. Izkušnje in zavedanje pomena temeljnih vrednot pa kvečjemu pridobimo z
leti. Sternberg, R. J.: Wisdom, Intelligence, and
Creativity Synthesized, Cambridge University
Press, Cambridge 2007.
12 O pomenu bolonjske reforme (v pravni sferi)
glej npr. Igličar, A.: Sociologija prava, Pravna
fakulteta in Cankarjeva založba, Ljubljana 2004,
str. 559–565.
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Pomen ustavnega
sodišča za varstvo pravic
dr. Ciril Ribičič

Z nekaj primeri iz držav, prek katerih sem potoval v Seoul,1 želim utemeljiti
pomen vpliva ustavnih sodišč na varstvo človekovih pravic in koristnost
upoštevanja prakse ustavnih sodišč drugih držav.

S
1

lovenija je majhna in mlada
evropska država, članica Evropske unije. Kot samostojna država
obstaja šele sedemnajst let, vendar ima
Ustavno sodišče že 45 let, še iz časov,
ko je bila članica nekdanje federativne Jugoslavije. Po zaslugi Ustavnega
sodišča so bili že leta 1977 odpravljeni
privilegiji moških pri zaposlovanju.
Odločba, sprejeta 6. januarja 1977
(v zadevi št. U-I-37/76), je učinkovito
prekinila široko razširjeno prakso, da so
javni razpisi dajali moškim kandidatom
prednost pred ženskimi. Za vsakogar, ki
se znajde v Sloveniji, je zanimiva tudi
tri desetletja pozneje sprejeta odločba,
ki prepoveduje policiji, da bi preverjala identiteto kogar koli, zgolj zaradi
njegovega zunanjega videza (zadeva
št. U-I‑152/03). Odločitev je bila sprejeta na zahtevo varuha človekovih pravic,
ki je obravnaval pritožbo ženske, ki so
jo v Ljubljani legitimirali samo zato,
ker je nosila muslimansko ruto.
Vedno kadar letim nad Avstrijo, se
spomnim prispevka ustavnega sodišča te
države k varstvu pravic slovenske manjšine, ki živi na avstrijskem Koroškem.
To sodišče je v vrsti odločb (prva, ki jo
je sprožil odvetnik Vouk, je bila sprejeta za občino Škocjan že 13. decembra
2001, za zdaj zadnja pa 3. julija 2008)
skoraj aktivistično terjalo od oblasti, da
postavijo dvojezične krajevne napise v
krajih, v katerih živi znaten delež Slovencev. In ne le to, sodišče ne popušča
in zavrača vedno nove izgovore tistih,
ki njegovih odločitev nočejo uresničiti
ali jim kot Jörg Haider celo aktivno
nasprotujejo.
Polet proti Frankfurtu je priložnost
za razmislek o zgodovinskih zaslugah
nemškega zveznega ustavnega sodišča
iz Karlsruheja za razvoj evropskega
konstitucionalizma na sploh in še zlasti
ustavnih pritožb. Še bolj aktualna je

za vsakega letalskega potnika nedavna
odločba, sprejeta 15. februarja 2006. Gre
za pogumno odločitev v času histerije
zaradi vojne s terorizmom, po kateri
je protiustavna ureditev, ki pooblašča
vojsko, da sestreli letalo, ki ga nameravajo uporabiti v teroristične namene,
ker pomeni kršitev pravice do življenja
in človeškega dostojanstva nedolžnih
potnikov (zadeva št. 1 BvR 357/05).
Zame so najbolj prepričljive tiste
odločbe češkega ustavnega sodišča, ki
govorijo o vezanosti vseh in vsakogar
na ustavo in na sprejete odločitve ustavnega sodišča. Te odločitve zavezujejo
vse državne organe, redna sodišča in
tudi ustavno sodišče, kadar obravnava
podobne prihodnje primere (zadeva
št. III. US 425/97). Ker prihajam iz
države, v kateri sodniki rednih sodišč
ravnokar stavkajo zaradi zniževanja
njihovih plač, so še zlasti zanimive
odločitve češkega ustavnega sodišča o
tem vprašanju, sprejete na način, ki ga
poznamo iz Severne Amerike. Ustava
ZDA izrecno prepoveduje zniževanje
plač sodnikom med njihovim mandatom, Vrhovno sodišče Kanade pa je z
vrsto sodb prepovedalo kakršno koli znižanje sodniških plač, ker pomeni kršitev
neodvisnosti sodstva.2 Češko ustavno
sodišče odločno poudarja pomen materialnih razmer za neodvisno delovanje
sodnikov in sodišč. Izvršilna in zakonodajna oblast s slabšanjem materialnih
razmer ustvarja svojevrsten pritisk na
sodstvo. Po mnenju češkega ustavnega
sodišča prepoved arbitrarnega poseganja
v materialno varnost sodnikov (zniževanje plač) preprečuje možnosti pritiskov
izvršilne in zakonodajne oblasti na
neodvisno odločanje sodnikov. Zato
je ustavno sodišče preprečilo, da bi
se za sodnike uporabili predpisi, ki so
zniževali plače državnim uslužbencem
(zadeva št. Pl US 11/02).

1

2
Peter W. Hogg: From Privy Council to
Supreme Court; in Interpreting Constitutions,
ur. Jeffrey Goldsworthy, Oxford University Press,
2007, str. 73 in 74.

Razprava dr. Cirila Ribičiča, podpredsednika
Ustavnega sodišča Slovenije, na posvetovanju
ob 20-letnici Ustavnega sodišča Južne Koreje,
Seoul, 1.–4. 9. 2008.
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Poljsko ustavno sodišče je odpiralo
nove strani evropskega varstva človekovih pravic v sodelovanju z Evropskim
sodiščem za človekove pravice in njegovo vodilno sodbo v primeru Broniowski
(Application no. 31443/96), sprejeto
22. junija 2004. Gre za pravice tistih,
ki so svoje premoženje izgubili pred
dolgimi desetletji zaradi spremembe
meje med Sovjetsko zvezo in Poljsko
v II. svetovni vojni. Podobno pogumno
vlogo igra poljsko ustavno sodišče tudi v
zvezi z razmerjem med nacionalno ustavo in pravom EU: mislim na odločbo,
sprejeto 27. aprila 2005, ki ugotavlja, da
je neustavna ureditev o izročanju lastnih
državljanov drugim državam članicam
(zadeva št. P 1/05 4/A/2005). Z vidika
varstva človekovih pravic pa je posebno
zanimiva odločba, sprejeta 2. januarja
2000, v zvezi z omejevanjem pravic. V
njej pravi, da sestavljajo vsako pravico
ali svoboščino bazične sestavine (jedro,
nucleus), brez katerih takšna pravica ali
svoboščina ne obstoji, in druge sestavine
okoli jedra. Samo slednje je mogoče
precizirati in spreminjati z zakoni, ne da
bi bilo izničeno bistvo pravice ali svoboščine (zadeva št. POL-2000-H-001).
Slovensko ustavno sodišče je razvilo
svojo različico podobnega ustavnosodnega razlogovanja, ki govori o tem, da
ustavna pravica z zakonsko ureditvijo
ne sme biti »izvotlena«. Tako je na
primer Ustavno sodišče RS 22. maja
2003 razveljavilo zakonsko določbo, ki
je po njegovi oceni izvotlila nekatere
pravice iz invalidskega zavarovanja,
ki jih je zakonodajalec vezal na stalno prebivanje pritožnikov v Sloveniji
(odločba v zadevi št. U-I-57/00).
Omenim naj še odločbo ustavnega
sodišča Litve, ki je že 25. septembra
2002 poudarilo, da posegi v zasebnost
morajo temeljiti na zakonu in na obrazloženi odredbi sodišča. Šlo je za osebne
podatke, ki so jih bili po zakonu dolžni
zbirati telekomunikacijski operaterji
(zadeva št. LTU-2002-3-014), kar je
danes aktualno vprašanje v številnih
državah. Tudi ta primer kaže, da se je
koristno pozanimati, preden odpotujemo
v tujino, ali gre za države, v katerih
delujejo vplivna ustavna sodišča.
Naše srečanje je potekalo v Seoulu
tudi zato, ker je Ustavno sodišče Južne
Koreje 21. oktobra 2004 odločilo, da
spremembe glavnega mesta ni mogoče
izvesti, ne da bi spoštovali postopek in
predpisano večino za spreminjanje ustave
in ne da bi razpisali vseljudski referendum o tem vprašanju (zadeva št. Kor2004-3-003). Pri tem se je sklicevalo na
zgodovinska izročila in običajno ustavno
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Rad bi opozoril na koristno delo, ki
ga opravljajo na ustavnih sodiščih
tisti, ki skrbijo za objavljanje angleških besedil njihovih najpomembnejših odločitev, in na pomembno vlogo,
ki jo ima pri zbiranju in publiciranju
najpomembnejših odločitev ustavnih
sodišč Beneška komisija.
Naj ob koncu čestitam korejskemu ustavnemu sodišču k visokemu
jubileju in se zahvalim za enkratno
gostoljubje, ki smo ga bili deležni
ob udeležbi na simpoziju ob 20. obletnici Ustavnega sodišča Koreje.
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Nastanek angleškega
občega prava –
common law

Zgodovina

pravo, ker v ustavi ni izrecne določbe
o glavnem mestu. Še bolj zanimiva pa
je odločba tega ustavnega sodišča, ki se
nanaša na takšna zgodovinska izročila,
ki nasprotujejo sodobnim pojmovanjem
enakopravnosti spolov. Ustavno sodišče
je ugotovilo, da tradicionalen sistem
»ho-ju«, ki določa privilegiran položaj
moškega kot glave družine, ni v skladu z
ustavo, ker krši načela človeškega dostojanstva in enakopravnosti spolov. Takšna
kulturna izročila po odločitvi ustavnega sodišča ne morejo prevladati nad
ustavo (zadeva št. KOR-2005-1-001).
Tovrstne odločitve nas opozarjajo, da
bi bil evrocentrizem (samozadovoljstvo)
evropskih ustavnih sodišč neupravičen
ter da je smiselno in upravičeno intenzivno sodelovanje evropskih ustavnih
sodišč, njihove konference in Beneške
komisije z zunajevropskimi ustavnimi
sodišči.
Če se vrnem v Slovenijo, naj omenim, da bo naše ustavno sodišče vsebinsko presojalo vprašanje, ali lahko
Sova prisluškuje tujim državljanom
zunaj območja Slovenije ob manj zahtevnih pogojih od tistih, ki veljajo za
posege v zasebnost prebivalcev Slovenije. Glede na to, da gre za odprt
primer, naj se omejim na to, kar sem
zapisal v ločenem mnenju takrat, ko
je Ustavno sodišče RS zavrglo zahtevo
za obravnavo tega vprašanja (zadeva
št. U-I-216/07): »Državni organi naj
ravnajo s prebivalci drugih držav tako,
kot želimo, da bi te države ravnale z
nami.« Ni nobenega prepričljivega
razloga, da ne bi za tujce veljali enaki
standardi glede posegov v njihovo
zasebnost, kot veljajo sicer, med njimi
zlasti zahteva, da poseg ni mogoč brez
predhodne odredbe sodišča. Primer
je zanimiv zato, ker lahko prispeva k
večji varnosti vseh »na daleč«, torej
tudi tistih, ki nikoli niso stopili ali ne
nameravajo stopiti na njena tla.

Stanislav Fortuna

Da bi si lahko predstavljali, kako je nastajal common law, se je treba
zazreti v zmedo in negotovost, ki sta nastali, potem ko je Rim zaradi vse
manj obvladljivih težav v celinskem delu imperija v četrtem stoletju n.š. iz
rimske Britanije umaknil svojo administracijo in vojaške enote, ki so dotlej
skrbele za sorazmerno lagodno življenje rimskih kolonistov in latiniziranih
staroselcev. Lagodno tudi zato, ker so se slednji po začetnih uporih dokaj
hitro navadili na prednosti profesionalne vojaške obrambe, mest, javnih
kopališč, javnih knjižnic, podeželskih vil, urejenih komunikacij in kar je še
takega, kar je sestavljalo vsakdanjik v današnji Angliji in deloma Walesu
v času, ko je vladala pax romana.

Z

daj pa naenkrat ni bilo več obrambe na severu, vzhodu in jugu,
komunikacije so zamrle, vile niso
bile grajene za individualno obrambo in
v Britanijo so začeli množično vdirati
Angli, Sasi in Juti, ki so z ognjem in
mečem razdejali rimsko Britanijo in
zatrli tudi prvo krščanstvo. Ustanovili
so več plemenskih držav – Northumbrijo, Mercijo, Wessex idr., vendar je
trajalo dve stoletji, da so se zavedli
škode, ki so jo naredili. A komaj so
jo začeli popravljati, so vanjo začeli
vdirati najprej Danci in nato še Vikingi,
ki so z Anglosasi ravnali podobno, kot
so ti počeli z drugimi nekaj stoletij
prej. Šele proti koncu tisočletja je iz
te zmede začela nastajati tvorba, ki
je bila podobna anglodanski Angliji,
torej Angliji, ki je nastala z zlivanjem
Anglosasov in Dancev.
Kljub viharnim spremembam je tudi
krščanstvo preživelo in duhovščina, ki je
združevala edine izobražence tiste dobe,
je v anglosaškem jeziku prva zapisala
zakone anglosaških kraljev. Zanimiv je
npr. zakon Ine, kralja Wessexa (okoli
leta 690), ki določa tudi tole: »Če suženj
dela v nedeljo na gospodarjevo zapoved,
naj postane svoboden. Če pa svobodnjak
dela na ta dan, razen če mu je gospodar tako ukazal, naj postane suženj.«
Ali drug anglosaški zakon, ki določa:
»Če kdo koga ubije, mora plačati 100
šilingov krvnine (wergelda), če seže
rana do kosti, 3 šilinge, za odbito uho
pa 20 šilingov.« Vse to so uveljavljala
grofijska sodišča, ki so bila posvetna in
cerkvena hkrati. Pri tem pa je anglosaški
postopek poznal tudi takšne dokazne

metode, kot so bile npr. razbremenilna
prisega (pri kateri je tisti, ki je hotel
dokazati svoj prav, na sodišče privedel
sorodnike in prijatelje, ki so prisegli,
da verjamejo njegovi besedi), razsodba z bojem (pri kateri sta nasprotnika
udrihala drug po drugem, dokler eden
ni priznal poraza), božja sodba (ki so
jo sprejeli od poganov in so jo izvajali
z vročim železom) itn.
Čeprav nekateri štejejo, da naj bi se
common law uradno začel leta 1066, ko
so si kot zadnji osvajalci Anglijo podvrgli Normani, bo najbrž bolj držalo, da
gre zasluge zanj pripisati kralju Henriku
II. Plantagenetu (vladal 1154–1189),
pravnuku Viljema Osvajalca. Reforma
prava, ki jo je spočel, je odločilno vplivala tako na prihodnost angleške družbe
kot na svojevrstno pravno mišljenje vseh
angleško govorečih narodov.
Novi sodni postopek je povečal
moč in pristojnost kraljevih osrednjih
sodišč in njihovih zastopnikov, zato je
naglo začelo rasti enotno angleško obče
pravo ali common law – kar pravzaprav
pomeni the Law, common to all men
– namesto raznih deželnih običajev, ki
so jih še vedno uporabljala grofijska
sodišča, sodišča »stotnij« (»stotnija« je
bila enota znotraj grofije ter je nastala v anglodanskem obdobju; imela je
pomembno vlogo pri odmerjanju in
pobiranju davka, imenovanega dane
geld) ter nešteta zasebna sodišča. Sodišča »stotnij« in javni organi anglodanske
dobe ne bi mogla uveljaviti občega
prava, saj so bila to sodišča in organi
srednjih slojev in nižjega plemstva ter
niso imela niti dovolj znanja niti dovolj

12/23/08 1:02:37 PM

Zgodovina

18

Odvetnik 42/december 2008
ugleda, da bi lahko iztrgala pravosodje
iz rok posvetnih in cerkvenih velikašev.
To bi lahko storila le kraljevska curia,
kraljevo sodišče.
Henrik II. pa je s svojim, v tujini
pridobljenim pravnim znanjem in s
svojim smislom za izbor pravih ljudi
ustvaril prav kraljevo sodišče. Nekateri
od sodnikov so bili duhovniki, drugi
so bili fevdalni bojevniki, eni in drugi
pa so obšli deželo kot potujoči sodniki
(Justices of Eyre) ali porotni sodniki
(Justices of Assize) ter jo seznanjali z
nastajajočim občim pravom kraljevih
sodišč.
Čeprav se je zelo ločilo od latinske
pravne tradicije, je bilo tudi angleško
obče pravo plod normanske osvojitve.
Že takrat so v angleško pravno terminologijo prodrle besede kot debt, contract, heir, trespass, pay, money, court,
judge, jury. Še manj zveze pa je imelo
nastajajoče obče pravo z anglodanskimi
pravnimi običaji in postopki, ki so črpali
tako iz pravnih običajev anglosaške
dobe kot tudi iz pravnih običajev v dobi
danske nadvlade (zanimiva je bila npr.
očiščevalna zakletev ali compurgatio).
A vendar so angleški pravniki 12. stoletja vsaj za potrebe pravne metode in
pravne vede navdušeno preučevali civilno pravo cesarskega Rima in kanonsko
pravo Cerkve, ki so ju takrat že natančno

razlikovali. Nastajajoče angleško obče
pravo pa ni bila zbirka zakonov po
Justinijanovem vzoru, marveč pravni klobčič že razsojenih primerov ter
uveljavljenih sodb in odločb kraljevih
sodišč, ki ga je bilo mogoče razmotati
le s pripomočki, ki so jih imeli v rokah
poklicni pravniki.
Že v zgodnji plantagenetski dobi se
je kraljevska kurija začela specializirati. Tako so nastala sodišča za civilne
zadeve (Court of King's Bench), sodišče
pri kraljevem zakladniku (Court of
Exchequer) in sodišče za navadne tožbe
(Court of Common Pleas). Slednji dve
sta imeli sedež v Westminstru, zato
strankam ni bilo več treba loviti kralja in
njegove kurije, kjer sta se pač trenutno
nahajala (kar sploh ni bilo preprosto,
upoštevaje, da je kralj vladal ne le Angliji in Walesu, marveč tudi Normandiji,
Bretanji, Akvitaniji in Gaskonji). S tem
je Henrik II. omogočil podložnikom,
da so lahko vlagali raznovrstne tožbe
pri točno določenih sodiščih in skladno
s kraljevimi odloki. Deloma z odloki
in deloma z asizami (tj. kraljevimi
odloki, izdanimi na zboru velikašev)
so se ustvarjali novi postopki in nova
pravna sredstva na škodo fevdalnih in
cerkvenih sodišč. S tem pa je kralj s
svojo avtoriteto izmaknil fevdalnim
sodiščem večino njihove sodne oblasti

ter zavaroval majhne zemljiške posestnike pred pohlepom njihovih mogočnih
fevdalnih sosedov.
Velikaši so sicer v tako nastajajočem občem pravu videli sredstvo, ki
naj bi krepilo kraljevo samodrštvo.
Ljudstvu pa se je Henrikovo novo
sodstvo priljubilo in ljudje so se
radi zatekali po pomoč h kraljevim
sodiščem. Dežela se je počasi dvigala
iz barbarstva in kraljevska sodna
zaščita je ljudem, ki so bili dotlej
skoraj povsem brez varstva, sem in
tja vendarle pomagala, da so prišli
do svojih pravic.
Seveda je imelo kraljevsko sodstvo tudi svojo senčno plat. Kraljevska sodišča so bila namreč tudi
sredstvo za izsiljevanje, katerega
poglavitni namen je bil napolniti
vedno prazno kraljevo blagajno. A
to je že druga zgodba …
Viri:
G. M. Trevelyan: Zgodovina Anglije, DZS,
1960.
Marjana Coronna: Uvod v angleško pogodbeno
pravo, GV Založba, 1996.
A Concise Dictionary of Law, Oxford University
Press 1986.
Smith & Bailey: The Modern English Legal
System, Sweet & Maxwell 1991.

Čestitki
•

Dolgoletni sodelavec revije Odvetnik, ustavni sodnik in profesor
dr. Ciril Ribičič je na VI. Dnevih evropskega prava sredi
novembra v Kranjski Gori prejel priznanje – kristalno kroglo za
prispevek k promociji evropskega prava v Sloveniji.
Iz obrazložitve, ki izhaja iz predloga ustavnopravne katedre
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, pa povzemamo, da se
dr. Ribičič že vsaj 20 let zavzema za razvijanje in promocijo
evropskega prava, še zlasti tistega njegovega dela, ki zadeva
človekove pravice. Gre za raziskovalno, pedagoško ter zdaj ustavnosodno delo lavreata, ki ga je izpričal s svojim ustvarjalnim in
intelektualnim delom (pred leti pa tudi s političnim, kot denimo
»Evropa zdaj pred 20 leti«). Eden redkih je, ki razvija predmet
Pravo Sveta Evrope, napisal pa je tudi učbenik Evropsko pravo
človekovih pravic (katerega prikaz je bil objavljen že v Odvetniku
št. 36/2007). V obrazložitvi so navedeni tudi številni članki
in razprave na mednarodnih konferencah in (njegova ločena
mnenja k odločbam in sklepom Ustavnega sodišča, ki se nanašajo na evropske standarde varstva človekovih pravic).
Zato tudi od nas – iskrene čestitke in še na nadaljnje sodelovanje!

•

Čestitamo tudi odvetniškima kolegoma Franciju Matozu iz
Divače in Aleksandru Čeferinu iz Grosuplja za uvrstitev med
10 najvplivnejših pravnikov (izbor so že osmič organizirali
v družbi IUS Software).
Uredništvo
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Nagrajenec dr. Ciril Ribičič in mag. Saša Sever na
VI. Dnevih evropskega prava v Kranjski Gori
21. novembra 2008.
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6. Preoblikovanje odvetniške
družbe z neomejeno odgovornostjo
v družbo z omejeno odgovornostjo
Na podlagi šestega odstavka 37.
člena ZOdv je treba v primeru preoblikovanja odvetniške družbe iz pravnoorganizacijske oblike družbe z neomejeno
odgovornostjo (d.n.o) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) obvestiti
Odvetniško zbornico Slovenije.

Iz dela UO OZS
Seja, 1. julij 2008
1. Ustanovitev podružnice
Sklep:
Tudi v primeru ustanovitve podružnice
velja Pravilnik o merilih in postopku
za ugotavljanje primernosti poslovnih
prostorov in opreme, potrebne za opravljanje odvetniškega poklica.

Seja, 9. september 2008
2. Eno leto izpolnjevanja pogoja
po 5. točki 25. člena ZOdv –
volontiranje pri odvetniku,
brez vpisa v imenik odvetniških
pripravnikov
Na upravni odbor OZS je prišlo
vprašanje oz. prošnja za zavzetje stališča
glede izpolnjevanja pogojev za vpis
v imenik odvetnikov, kot jih določa
25. člen ZOdv. V konkretni zadevi je
oseba A volontersko opravljala prakso v
odvetniški pisarni, za kar ni imela sklenjene pogodbe o zaposlitvi, saj je bila
zaposlena v pravni službi gospodarske
družbe. Odvetnik osebe A ni prijavil
kot volonterskega pripravnika, saj je
oseba A že imela opravljen pravniški
državni izpit in več let delovne dobe
(skupno – po praksi – pet let). To
prakso je opravljala po opravljenem
pravniškem državnem izpitu, in to leto
in pol. Praksa je obsegala pripravo vlog
(tožb, odgovorov in pritožb), konference
s strankami, predloge pogodb in druga
pravna opravila. Z odvetnikom se je
udeleževala glavnih obravnav.
Vprašanje je bilo, ali je mogoče na
podlagi pisnega potrdila odvetnika, pri
katerem je oseba A opravljala prakso, iz
katerega bi tudi izhajala vsebina prakse
oz. dela osebe A, šteti, da izpolnjuje
pogoj iz 5. točke 25. člena ZOdv pred
zadnjo novelo.
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Sklep:
Volonterska praksa pri odvetniku brez
pogodbe o zaposlitvi in brez vpisa
v imenik odvetniških pripravnikov ni
zadosten dokaz, da je oseba opravila
ustrezno prakso v odvetniški praksi.
3. Tolmačenje 11. člena ZOdv-B –
podružnice
Odvetnik Matej Gašperšič sprašuje,
ali lahko odvetnik, ki ni vodja podružnice odvetniške družbe, je pa zaposleni
odvetnik ali družbenik, sprejema stranke
na sedežu odvetniške družbe in tudi v
podružnici?
Sklep:
Zaposleni odvetnik ali družbenik sprejema stranke tako na sedežu odvetniške
družbe kot tudi v podružnici.
4. Potrdilo o sklenitvi zavarovanja
za poklicno odgovornost se predloži
predlogu za izdajo soglasja
Predlog za izdajo soglasja za vpis
nameravane gospodarske družbe v sodni
register je popoln, ko vsebuje vse, v
zakonu o odvetništvu določene sestavine. Vloga mora vsebovati tudi potrdilo
o sklenitvi zavarovanja za poklicno
odgovornost, kot to določa drugi odstavek 39. člena ZOdv.
5. Dejavnost družbe je omejena na
opravljanje odvetniškega poklica.
Predlog za izdajo soglasja za vpis
nameravane gospodarske družbe v sodni
register je v skladu s prvim odstavkom
37. člena ZOdv, ki določa, da je dejavnost odvetniške družbe omejena na opravljanje odvetniškega poklica. Družbena
pogodba oziroma akt o ustanovitvi mora
biti omejen na opravljanje odvetniškega
poklica (M 69.101 Odvetništvo).

Obrazec, ki ga določa 39. člen ZOdv,
se dobi v zbornici.

Seja, 14. oktober 2008
7. Pojasnilo ministrstva za
pravosodje glede 10. člena ZOdv
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OZS je prejela neobvezno pravno
mnenje ministrstva za pravosodje glede
razlage 10. člena ZOdv. Menijo, da 10.
člen ZOdv daje odvetnikom posebno
pooblastilo (upravičenje) za pridobivanje osebnih podatkov, pri čemer ne gre
za pravico zastopanja stranke, ki bi jo
ta prenašala na odvetnika, temveč za
njegovo izvirno pravico, ki mu jo zagotavlja zakon. Po tej zakonski določbi
je odvetnik upravičen od upravljavcev
zbirk osebnih podatkov zahtevati posredovanje osebnih podatkov, kadar jih
potrebuje pri opravljanju odvetniškega
poklica v posamični zadevi, torej tudi
za opravljanje procesnih dejanj v okviru
zastopanja stranke. Pri tem pa je jasno,
da gre za primere, ko se procesna dejanja
opravljajo proti nasprotni stranki. Izpolnitev tega pogoja pa je treba dokazati
z navedbo o konkretni zadevi, ki teče
pred sodiščem ali drugim organom ali
za začetek postopka, za katerega ima
odvetnik izrecno pooblastilo stranke,
vključno z mandatom za zastopanje v
tej zadevi in z navedbo konkretnega
procesnega dejanja, za katero so osebni
podatki potrebni, in kateri. Vse navedeno bo odvetnik dokazal z ustreznimi
listinami (npr. pooblastilo, pravnomočna
sodba, zahteva sodišča po dopolnitvi
vloge, dokazilo, da podatkov za začetek
ali nadaljevanje postopka drugače ni
mogel pridobiti). Pooblastilo, kot je
urejeno v citirani določbi ZOdv, namreč
ni dano za podatke »izven posamične
zadeve« ali »na zalogo«.
Sklep:
Pojasnilo ministrstva za pravosodje
glede 10. člena ZOdv se objavi na
zaprtem delu spletne strani.
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8. Sestava akta o etažni lastnini

Statistika

Odvetnik, član upravnega odbora,
meni, da je treba pri sestavi akta o
oblikovanju etažne lastnine uporabiti
določila 3. točke tarifne številke 34
OT, torej obračunati storitev po tarifni
številki 18, povečano za 25 odstotkov,
kot osnovo, od katere se storitve obračunavajo, pa vzeti vrednost stavbe, ki
se etažira.

Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 20. november 2008

Sklep:
Upravni odbor sprejme mnenje odvetnika, člana upravnega odbora, ki se
glasi:
Sestava akta o oblikovanju etažne lastnine se obračunava po določilih 3. točke
tarifne številke 34 OT, pri čemer se
kot vrednost obravnavanega predmeta
vzame vrednost stavbe, ki se etažira.

Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 143 – med njimi 50 kandidatov in 93 kandidatk
– od 15. 7. do 20. 11. 2008 se jih je vpisalo 27 – 16 kandidatov in
11 kandidatk
– izbrisalo pa se jih je 17 – 7 kandidatov in 10 kandidatk

9. Razlaga Kodeksa odvetniške
poklicne etike glede (ne)uvrščanja
izvedencev medicinske stroke, ki
so poslovni sodelavci, na sezname
sodnih izvedencev
Komisija za etiko OZS je podala
odgovor na zastavljeno vprašanje odvetnika iz Celja:
»Ali je sklicevanje na vsebino v
pritožbenem postopku pridobljenega
pisnega pravnega mnenja univerzitetnega učitelja, ki ga stranka oz. njen pooblaščenec pritožbeno v celoti povzame
v pritožbo, kot njen sestavni del, poskus
vpliva na neodvisnost sojenja?«
Po mnenju komisije je mnenje stroke, če ni žaljivo, lahko samo pripomoglo
k boljši argumentaciji in razumevanju
konkretnega primera. Odvetnik si je
pri svojem delu pomagal z mnenjem
nekoga drugega, ker je pač smatral, da
bo lahko s tem koristil svoji stranki.
Stališče, da je takšna pomoč nezakonita, bi bilo seveda neumestno. Še
zlasti je to očitno zaradi dejstva, da
sodišče navedenega ali podobnih mnenj
ni dolžno upoštevati. Za sodišče bi
moralo biti tudi popolnoma vseeno,
ali je mnenje zapisal znani profesor
doktor, odvetnik sam ali nekdo tretji.
Pomembni so argumenti. Argumenti
pa bi lahko sodišču tudi pomagali pri
odločanju, če bi z njimi soglašalo oz.
teh argumentov ne bi sprejelo.
Poslovili so se od nas:
Danica Hiršl, upokojena odvetnica
iz Murske Sobote
Nikolaj Sedonja, odvetnik s
Ptuja
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1216 odvetnikov, 143 kandidatov, 441 pripravnikov, 56
odvetniških družb in tri civilne odvetniške družbe
Odvetnice/ki
– vpisanih 1216 – med njimi 741 odvetnikov in 475 odvetnic
– od 15. 7. do 20. 11. 2008 se jih je vpisalo 26 – 11 odvetnikov in
15 odvetnic
– izbrisalo pa se jih je 10 – 6 odvetnikov in 4 odvetnice

Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 441 – med njimi 154 pripravnikov in 287 pripravnic
– od 15. 7. do 20. 11. 2008 se jih je vpisalo 34 – 11 pripravnikov in
23 pripravnic
– izbrisalo pa se jih je 30 – 9 pripravnikov in 21 pripravnic
Odvetniške družbe
– aktivno posluje 56 odvetniških družb in tri civilne odvetniške družbe
Imenik tujih odvetnikov
– v imenik tujih odvetnikov se je vpisala:
		 Petja Pirc, Rechtsanwältin, Beethovnova ulica 12, 1000 Ljubljana
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih
9 – 7 odvetnikov in 2 odvetnici.
Upokojeni odvetniki
– 112 upokojenih – med njimi 33 odvetnic in 79 odvetnikov
Sklep:
Upravni odbor sprejme mnenje komisije
za etiko pri OZS, ki se glasi:
Sklicevanje odvetnika na vsebino v
pritožbenem postopku pridobljenega
pisnega pravnega mnenja, ki ga stranka oz. njen pooblaščenec pritožbeno
v celoti povzame v pritožbo kot njen
sestavni del, ne pomeni poskusa vpliva
na neodvisnost sojenja.
10. Tolmačenje 12. člena Kodeksa
– združljivost odvetništva s sodnim
tolmačenjem
Odvetnica je posredovala vprašanje
v zvezi z združljivostjo odvetništva s
sodnim tolmačenjem ter v zvezi s tem
razlago 12. člena Kodeksa odvetniške
poklicne etike.
Prvo vprašanje je, ali sodno tolmačenje škodi odvetnikovem ugledu
osebno ali ugledu odvetništva nasploh,
drugo vprašanje pa je, ali lahko odvetnik
opravlja storitve sodnega tolmačenja
pod okriljem odvetništva.

Sklep:
Sodno tolmačenje ne škodi odvetnikovemu ugledu osebno ali ugledu odvetništva
nasploh. Odvetnik ne more opravljati
storitev sodnega tolmačenja pod okriljem odvetništva, lahko pa to opravlja
ločeno od odvetništva.
11. 60-letnica Deklaracije o
človekovih pravicah
Večina odvetniških zbornic je pristopila k projektu, ki ga vodijo in koordinirajo ameriška odvetniška zbornica,
svet italijanskih odvetniških združenj in
pariška odvetniška zbornica v zvezi s
60. obletnico Deklaracije o človekovih
pravicah. V ta namen se pripravlja tudi
Konvencija o odvetništvu, ki dopolnjuje
Mednarodno konvencijo varstva pravice
do sojenja v razumnem roku, ki je bila
podpisana v Parizu 26. junija 1987.
Sklep:
Odvetniška zbornica Slovenije podpira
sprejem Konvencije o odvetništvu.
Pripravila: Mateja Humar
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Iz območnih zborov

Slavnostna akademija OZS ob 140. obletnici slovenskega odvetništva in
10. obletnici revije Odvetnik

»Odvetniki ste nepogrešljivi del
pravosodnega sistema«
dr. Bojan Kukec

Dne 19. septembra smo v organizaciji območnega zbora
mariborskih odvetnikov proslavili 140. obletnico slovenskega odvetništva in 10. obletnico izhajanja revije Odvetnik. Na slavnostni akademiji, ki je bila v SNG Maribor,
nas je pozdravil predsednik republike dr. Danilo Türk,
ki je med drugim dejal, da smo odvetniki nepogrešljivi
del pravosodnega sistema, župan Maribora Franc Kan-

gler, predsednik Ustavnega sodišča RS Jože Tratnik, pa
tudi več predstavnikov povabljenih odvetniških zbornic
iz Evrope. Predsednik OZS Miha Kozinc je v predstavitvenem govoru opisal zgodovinski lok slovenskega
odvetništva in poudaril takšne veljake v naših vrstah, kot
so bili denimo Prešeren, Tavčar, Prenarjeva, Vošnjak,
Ravnihar, Majaron.

N

e bi bilo pošteno, če ne bi v
takšnem zapisu prikaza protokolarnega dogodka le omenili,
da je ob nagovoru (takratnega) ministra
dr. Lovra Šturma dve tretjini navzočih
odvetnikov molče zapustilo dvorano kot
izraz protesta proti njegovemu odnosu do novejše zakonodaje s področja
odvetništva (in tudi nasploh s področja
pravosodja). Ko je minister svoj nagovor
končal, so se kolegi vrnili.
Seveda je uradnemu delu sledil tudi
družabni del, ki se je začel v Vinagovi
kleti in končal na pikniku na Pohorju.
Predsednik OZS Miha Kozinc se je
še izrecno zahvalil za dosedanje delo
trem navzočim nekdanjim predsednikom OZS – Rudiju Šelihu, Petru
Brezniku in Borisu Grosmanu (pa tudi
pokojnemu Mitji Stupanu) ter dvema
piscema knjig s področja odvetništva v
novejšem času – dr. Petru Čeferinu
in dr. Bojanu Kukcu.

Dolgoletni predsednik OZS Rudi Šelih se je v spremstvu članice
SAZU dr. Alenke Šelih in mariborskega kolega Nikolaja
Grgureviča prijetno počutil v neformalnem pogovoru v Vinagovi
kleti.
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Vabljeni gostje ob igranju himne.

Predsednica ljubljanskega območnega zbora odvetnica Alenka
Košorok, avtor tega zapisa ter ptujska odvetnica Eva Janc
so se o usodi odvetništva pogovarjali s predsednikom CCBE,
madžarskim odvetnikom Petrom Kovesem.
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OZO Koper

Novo vodstvo
Franc Mesar

Območni zbor odvetnikov Koper, ki šteje 78 odvetnikov, je 8. oktobra na
seji izvolil novega predsednika zbora, in sicer odvetnika Franca Mesarja
iz Kopra, ki je zamenjal dosedanjo dolgoletno predsednico Magdo Mlač,
odvetnico iz Izole.

G

Mednarodna dejavnost

lede na »skrb zbujajočo« novelo
Zakona o pravdnem postopku
(ZZP-D) je nastala potreba po
organiziranju interne odvetniške šole.
Ta je potekala 3. oktobra v prostorih
Fakultete za management v Kopru. Prvi
predavatelj, dr. Bojan Kukec (odvetnik
na Vrhniki), je plastično predstavil probleme in pasti, ki čakajo odvetnik(a) in
državljan(a) pred Evropskim sodiščem
za človekove pravice.
Sledilo je predavanje o spremembah
ZPP, ki jih je predstavil mag. Bogo
Horvat (odvetnik iz Odvetniške družbe
Matoz) ter s pomočjo konkretnih primerov opozoril na bistvene spremembe in

novosti ZPP. Izdelal je tudi pregledno pisno gradivo, ki je dostopno
tudi v elektronski obliki.
Na koncu šole je odvetniški
kandidat Dean Babič predstavil še
novosti sodnih taks s konkretnimi
primeri (tudi to gradivo je dostopno
v pisni in elektronski obliki).
Naj se na tem mestu še enkrat
prisrčno zahvalim predavateljem
za brezplačna predavanja.
Prva interna šola je zelo lepo
uspela, zlasti ker je bila v celoti
brezplačna. Udeležilo se jo je približno šestdeset predvsem mlajših
odvetnikov, odvetniških kandidatov

Mladi kolega odvetniški kandidat Dean Babič je
na konkretnih primerih predstavil novosti Zakona
o sodnih taksah.

Konferenca
o izobraževanju
Bojana Potočan

Konferenco o izobraževanju odvetnikov, ki je potekala med 6. in 8. no
vembrom v Rimu, je organizirala Odvetniška zbornica Italije, in sicer v
sklopu obveznega izobraževanja odvetnikov Italije, pod pokroviteljstvom
predsednika Republike Italije ter z udeležbo predstavnikov odvetniških
zbornic Avstrije, Bolgarije, Cipra, Hrvaške, Danske, Estonije, Finske,
Francije, Nemčije, Velike Britanije, Grčije, Anglije in Walesa, Latvije,
Luksemburga, Norveške, Nizozemske, Poljske, Češke, Slovaške, Slovenije,
Romunije, Škotske, Srbije, Španije, Madžarske in Turčije.

O

mizje sta vodila Peter Koves,
predsednik CCBE, ter Guido
Alpa, predsednik CNF. Tudi
sama sem predstavila naš izobraževalni
sistem, ki je skupen za vse pravosodne
poklice do opravljenega pravosodnega
izpita. Predstavila sem tudi predvidene spremembe študija na ljubljanski
(4 + 1) in mariborski (3 + 2) pravni
fakulteti v skladu z bolonjsko reformo. Pojasnila sem naše stališče, da je
minimum izobraževanja, ki bo lahko
podlaga pravosodnim poklicem, štiri
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in pripravnikov. Glede na izkazano pozitivno izkušnjo se bo interna šola nadaljevala z novimi temami in predavatelji.
Za te namene smo v območnem zboru
odvetnikov Koper že sprejeli sklep, da
člani zberejo denarna sredstva v višini
100 točk, ker je utemeljeno pričakovati,
da brezplačnih predavateljev verjetno ne
bo tako lahko najti.
Šola naj bi znova zaživela proti
koncu decembra, ko bo predavanju sledilo srečanje ob koncu leta (koristno s
prijetnim!).

leta ter nato diploma. Navzoče sem
seznanila tudi z aktivnostmi OZS pri
nadaljnjem izobraževanju odvetnikov
– letna Odvetniška šola ter mesečna predavanja na območnih zborih o
aktualnih temah.
Ureditve drugih držav so zelo različne. CCBE je sprejel priporočila glede
izobraževanja odvetnikov, ki se jih
odvetniške zbornice posameznih držav
skušajo čimbolj držati.
Osnovna dilema konference je bila,
ali naj se uvede obvezno izobraževanje

odvetnikov tudi po pridobitvi statusa
odvetnika, in če, kako daleč naj ta
obveznost gre. V Italiji je denimo
izobraževanje obvezno; če se odvetniki
ne udeležijo predpisanega obveznega izobraževanja, so sankcionirani, v
najhujših primerih celo z odvzemom
licence. Stroške izobraževanja morajo
plačati odvetniki sami.
Brezplačna, neobvezna šola, kot jo
organiziramo pri nas, je prej izjema kot
pravilo. V Avstriji je izobraževanje
odvetnikov obvezno. Odvetniška šola
je ustanovljena na Dunaju in izdaja certifikate. Kolegi iz Hrvaške imajo večino
seminarjev v Zagrebu, zato organizirajo brezplačen prevoz za odvetnike iz
drugih krajev, za zdaj izobraževanje ni
obvezno. Večina držav ima organizirane
odvetniške šole in različne seminarje, ki
so priporočljivi, ne pa obvezni, stroške
pa krijejo odvetniki sami. Denimo na
Cipru pa odvetniki sami skrbijo za svoje
izobraževanje.
Splošno mnenje je bilo, da je izobraževanje odvetnikov vseživljenjsko. Kakšen način izobraževanja
bo izbrala posamezna država, se
odloči vsaka sama, vendar pa so
se vsi strinjali, da naj se pri tem
upoštevajo priporočila CCBE.
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Poročilo
s seje CCBE
mag. Gregor Velkaverh

V Bruslju sem se 15. septembra udeležil seje Sveta evropskih odvetniških
zbornic (CCBE1). Konferenci je predsedoval Madžar Peter Koves, prva
podpredsednica je bila Danka Anne Birgitte Gammeljord, drugi podpredsednik pa Španec Jose Maria Davo Fernandez. Uvodoma je Koves orisal
delo CCBE poleti 2008, nato smo obravnavali proračun, Fundacijo za
projekte sponzoriranja prodora evropske pravne kulture (European Rule
of Law Project), evropsko patentno sodišče, trg odvetniških storitev, etiko,
preprečevanje pranja denarja, človekove pravice, informatizacijo pravnih
storitev, priznavanje kazenskih sodb in drugo.
1

1. Proračun
Vprašanje na mizi je bilo, ali naj
se v proračune za leta 2009, 2010 in
2011 vključi kot fiksen strošek plača
stalno imenovanega direktorja projekta
sponzoriranja prodora evropske pravne
kulture (European Rule of Law Project).
Gre za prizadevanja CCBE, da bi v
vzhodnoevropskih državah organizirali
projekte za pomoč odvetnikom iz nekdanjih socialističnih držav z najmanj
razvito kulturo pravne države, pa tudi
sodnikom in drugim, usmerjenim k
dviganju pravnih standardov teh držav.
Do zdaj je bila za eno leto kot direktorica imenovana Rahela Dosen, ki pa
je odstopila. Njena plača se je financirala iz rezervnega sklada. Povečanje
bi pomenilo dodatnih pet odstotkov
višji proračun.
Debata je bila živahna, ene države
so bile za povečanje, ene pa načeloma
proti, tako da nismo sprejeli nobene
odločitve, ampak je bilo sklenjeno, naj
vprašanje preuči finančna komisija, in
šele če bo ta dosegla zadostno stopnjo
soglasja, naj zadevo da na dnevni red
plenarnega zasedanja.
Trenutno CCBE v okviru programa
sponzoriranja prodora evropske pravne
kulture opravlja te dejavnosti:
– seminarje za odvetniške zbornice
Turčije, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Črne gore, BiH in Albanije;
– izobraževanje pravnikov v Rusiji;
– promocija civilnodružbenega dialoga med Turčijo in EU;
1

CCBE je regionalno najmočnejša mednarodna
organizacija odvetnikov, ki pokriva vse države članice EU in EEA (Norveška, Islandija in
Lichtenstein), pa tudi Švico. Bori se za interese
več kot 700 tisoč odvetnikov, ki so člani nacionalnih zbornic.
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– seminarji za kazenske sodnike, tožilce in odvetnike v vseh državah
EU;
– sodelovanje z Nizozemci pri projektih MATRA v Rusiji.

2. Fundacija za projekte
sponzoriranja prodora
evropske pravne kulture
(European Rule of Law Project)
Pripravljen je osnutek statuta. Razpravljali smo o tem, ali bi bile članice
le nacionalne zbornice ali bi imeli le
eno ustanoviteljico (CCBE), in o drugih
vprašanjih. Osnovni smisel fundacije je,
da bi lahko zbirala sponzorska sredstva,
donacije in prispevke ter sodelovala pri
natečajih za denar EU, vsega tega pa
CCBE ne more početi.
O tej točki dnevnega reda ni bilo
niti približnega soglasja, zato na koncu
nismo sklenili ničesar.

3. Evropsko patentno
sodišče
V obdobju slovenskega predsedovanja EU se je veliko delalo na projektu
ustanovitve evropskega patentnega sodišča. Med drugim je bilo zamišljeno, da
bi imelo to sodišče na 50 zadev pripada
iz neke države članice EU lokalno enoto
v tej državi članici. Glede na sedanji
pripad pa bi tako enoto lahko imela le
Nemčija. Zdaj so pod predsedovanjem
Francije prizadevanja za ustanovitev
tega sodišča usahnila, ni pa jasno, ali
le zaradi navedenega razloga ali so
posredi drugi razlogi. Ustanovitve tega
sodišča ne podpira niti evropska sodna
struktura v Luksembugu, ker je zamišljeno kot samostojno sodišče s prvo in

drugo stopnjo, ki bi dokončno sodilo
v teh zadevah.
Osnovni razlog za ustanovitev tega
sodišča je, da bi razbremenilo Evropsko
sodišče prve stopnje v Luksemburgu, ki zdaj obravnava te zadeve, in
da bi bili sodniki bolj specializirani.
Na Evropskem sodišču prve stopnje v
Luksemburgu so od denimo januarja
do avgusta 2008 prejeli 385 zadev, od
tega 120 patentnih.
Pri ustanavljanju tega sodišča je
več dilem, na tehnične rešitve je CCBE
dal pripombe, k svetovanju so pritegnili tudi Združenje evropskih patentnih
odvetnikov.
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4. Trg odvetniških storitev
Obravnavali smo tri zadeve, in
sicer:
– seznanili smo se z delom RIAD
(združenje zavarovalnic, ki zavarujejo pravne stroške), ki v posebni
študiji ugotavlja, da je ceneje, če
zadeve ne obravnavajo odvetniki,
ampak navadni pravniki ipd., in se
zavzema za liberalizacijo odvetništva v Evropi, češ da bi to znižalo
stroške zastopanja in s tem stroške
zavarovanja teh izdatkov. To je
seveda nadvse razveselilo generalni
direktorat EU za konkurenco. CCBE
se bo organiziral proti takšni aktivnosti. Se pa v posameznih državah
dogaja, da te pomembno nižajo
sredstva, ki so na voljo za zastopanja
po uradni dolžnosti (npr. Danska),
medtem ko so ta v nekaterih državah
že zdaj simbolična (npr. Španija);
– veselili smo se pobude osmih evropskih poslancev in poslank, ki so
sestavili in podpisali deklaracijo
ter jo predložili parlamentu EU
o pomenu svobodnih poklicev za
Evropo. V njej govorijo predvsem
o arhitektih in lekarnarjih (ti so bili
glavni lobisti), a gre v prid vsem
svobodnim poklicem, med katere se
uvrščamo tudi odvetniki. Poslanci
parlamenta EU pozivajo Komisijo,
naj ima pri pripravi regulative o
svobodnih poklicih v mislih, da
so to javne službe, pomembne za
občane in gospodarstvo, in naj se ne
ravna le po tržnih mehanizmih, saj
lahko pretirana liberalizacija pripelje
do upada kvalitete, ter naj spoštuje
samostojnost stanovskih združenj;
– seznanili smo se s delom Darroisove komisije v Franciji. Predsednik
Sarkozy in njegova mlada ministrica za pravosodje sta se lotila
segmenta pravosodja s projektom
ukinjanja notarjev. Ideja je, da bi

12/23/08 1:02:40 PM

Mednarodna dejavnost

24

Odvetnik 42/december 2008
se funkcije notarjev in odvetnikov
poenotile, za to delo pa so imenovali
komisijo, ki ji predseduje eden najuglednejših francoskih odvetnikov
Jean Michel Darrois. Zanimivo, da
ponekod bolj zaupajo odvetnikom
kot uradnikom.

5. Etika
– Med drugimi državami je bila
naprošena tudi Slovenija, naj OZS
imenuje odvetnika, strokovnjaka
za etiko, ki bo sodeloval s CCBE
na tem področju. Za začetek bo
treba izpolniti vprašalnik. Oseba,
ki bo imenovana, naj se poveže
s CCBE, in sicer z odvetnikom
Georgesom Albertom Dalom.
– Obravnavali smo nov register lobistov, ki so ga ustanovili v okviru
Evropske akcije za transparentnost.
V ta register naj bi se vpisale tudi
odvetniške družbe, ki se ukvarjajo
ali se bodo ukvarjale z lobiranjem
v strukturah EU. (V enem prejšnjih
prispevkov sem pisal o tem, kako
neznatna je meja med zastopanjem
in lobiranjem. Odvetnik, ki zastopa stranko na ravni sporov z EU,
namreč lahko pride v položaj, ko se
začne pogajati z institucijami EU
ali na njih vplivati, da bi izbojeval
pozitivno rešitev za svojo stranko.
Tu CCBE vztraja, da to ne pomeni,
da je odvetnik lobist, on je in ostaja odvetnik, ki se bojuje za svojo
stranko, a se lahko zgodi, da se del
njegove dejavnosti opredeli tudi
kot lobiranje.) Prva sta se vpisala
FIDAL iz Francije in Studio legale
Lauri iz Italije.
Zadeva je pomembna, ker se mnogo
odvetnikov ukvarja z lobiranjem, pa tudi
delo za stranko v neki zadevi mnogokrat
zahteva lobiranje z nekaj sreče. Tu se
postavljajo vprašanja, kot denimo, če
je odvetnik najet kot lobist, ali se nanj
nanaša privilegij zaupnosti podatkov, ki
mu jih sporoči stranka, ali zanj veljajo
pravila etike.
– V Evropi se pripravlja restriktivna
zakonodaja za tako imenovano CRA
(Credit Rating Agency). To so ustanove, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem
rizika bank pri dajanju kreditov,
in sedanja finančna kriza kaže, da
so svoj posel opravljale izredno
slabo. V izogib temu v prihodnje se
pripravlja o tem posebna direktiva.
Dejstvo pa je, da te ustanove pogosto
najemajo odvetniške storitve oz.
svetovanja, in CCBE se boji, da bi
ob splošnem zaostrovanju prišlo do
omejevanja odvetniških privilegi-
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jev (predvsem zaupnosti), pa tudi
dodatnega omejevanja človekovih
pravic.

6. Preprečevanje pranja
denarja
Poročali so predvsem o sodelovanju s FATV (to je posebna skupina
za finančne dejavnosti, ki ima močan
vpliv). Ta je pripravila izhodišča za
»risk based approach«, to je pristop k
preprečevanju pranja denarja s vrednotenjem rizičnosti posla. Če je posel dovolj
rizičen, je predmet preiskave. Zdaj je
v veljavi t. i. rule based approach,
razlika pa je v tem, da se zdaj pričakuje poročanje odvetnikov o vsem po
določenih pravilih, novi koncept pa bi
prinesel načela za definiranje rizičnih
transakcij in bi se poročalo in kontroliralo bolj natančno le rizične posle, ne
bi pa poročali o vsaki transakciji.
Elementi za oceno rizika so primeroma:
– rizičnost po državi, od kod posel
izvira;
– rizičnost po tipu stranke (stranke se
ne da dobro identificirati, zahteva
veliko naglico, gre za velik gotovinski posel, gre za igralnice ipd.);
– rizičnost po tipu posla (fiduciarni
posli ipd.);
– razne druge variabilne rizične okoliščine.
Ti elementi so nato razdelani po
detajlnih lastnostih, tako da je v vsaki
skupini od 5 do 15 podskupin.
Najbolj smo se zadržali pri opredelitvi rizičnosti po faktorju PEP (politically
exposed persons). Gre za to, da bi se
moralo poročati o vsakem poslu, ki ga
opravlja neki politik ali sicer politično
izpostavljena oseba, ne glede na tip
posla, velikost transakcije ipd. To se zdi
nekaterim delegacijam CCBE nesprejemljivo, saj bi odvetniki potem skoraj
ne mogli več zastopati takih oseb. Te
osebe bi se morale zatekati po pravno
pomoč k zakotnim pisačem, ki niso
zavezani k poročanju.

7. Človekove pravice
CCBE se je odločil, da bo leta 2008
začel letno podeljevati častno nagrado
za človekove pravice (CCBE Human
Rights Award). Gre za nagrado odvetnikom, ki so se v preteklem letu kar
najbolj izkazali pri obrambi človekovih
pravic.
Iz množice kandidatov so strokovne
službe izbrale dva:
1. Kitajca Li Heipinga, ki naj bi se dlje
časa ukvarjal z obrambo kitajskih

državljanov, ki so bili obravnavani
v raznih postopkih, predvsem kazenskih, in so jim bile pri tem hudo
kršene osnovne človekove pravice
in svoboščine.
2. Skupino 23 španskih odvetnikov,
ki so bili imenovani po uradni dolžnosti za zagovornike teroristov,
ki so izvedli napad na železniški
postaji v Madridu 11. marca 2004
in v katerem je umrlo 191 oseb. Ti
odvetniki po španski zakonodaji niso
mogli/smeli odkloniti imenovanja.
Obravnava je trajala 18 mesecev,
delo je potekalo dnevno. Mnogo
teh odvetnikov je medtem zaprlo
pisarne, saj je nadomestilo za zastopanje po uradni dolžnosti bistveno
nižje od tega, kar lahko odvetnik
sicer zasluži in niso mogli zastopati
drugih strank. Španska odvetniška
zbornica je zbrala nekaj sredstev za
ekonomsko pomoč tem kolegom, a
tudi to ni dosti omililo razmer. Imeli
so težave v osebnih življenjih, od
obsojanja okolice, češ da branijo
teroriste (nekaj obtoženih teroristov
je bilo tudi oproščenih), do osebnih in družinskih težav. Vendar je
prevladalo stališče, da imajo prav
vsi obtoženci v pravni državi, tudi
najbolj zavržni teroristi, pravico do
najboljše profesionalne obrambe in
jim jo morajo odvetniki zagotoviti.
V Španiji so jih kolegi poimenovali
za heroje pravne države.
Pri izboru sem v imenu naše delegacije glasoval za španske odvetnike,
večina vzhodnoevropskih držav pa za
Li Heipinga. Ker v prvem krogu ni
bilo absolutnega zmagovalca (čeprav
so španski odvetniki prejeli približno
dve tretjini glasov), so dali na glasovanje predlog, da se izjemoma za to
leto podelita dve nagradi. Meni to ni
zdelo primerno, zato sem se na koncu
vzdržal.
Soglašal pa sem v imenu naše delegacije s tem, da CCBE ob 60. obletnici
Splošne deklaracije o človekovih pravicah na proslavi v New Yorku 13. in
14. novembra 2008 simbolično podpiše
to deklaracijo v imenu evropskih odvetnikov. To bodo storili tudi ameriški
odvetniki ipd.

8. Informatizacija pravnih
storitev
V EU že vrsto poteka let proces
priprave izhodišč in praktičnih implementacijskih orodij za elektronsko
poslovanje sodišč in upravnih organov.
V Sloveniji smo pri tem prišli dokaj
daleč, imamo celo zelo dobro informa-
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tizirano poslovanje sodišč. Govorimo
o vpisnikih, zemljiški knjigi, sodnem
registru, sedaj COVL ipd., dela se tudi
na elektronskem vlaganju vlog, predvsem pa povezovanju baz, denimo da
bi lahko sodnik ali odvetnik v Sloveniji
pridobil zemljiškoknjižne oz. geodetske
izpiske iz katerekoli države EU, sodišča
in odvetniki podatke o predkaznovanosti
ipd. Sodišča naj bi neposredno vstopala
v baze podatkov Eurojusta, Europola
ipd. Vse baze podatkov odvetniških
zbornic o odvetnikih naj bi bile vsem
dosegljive na medmrežju. Ustanovili
naj bi skupen portal e-justice, ki bi
občanom omogočal neposreden elektronski dostop do vrste podatkov, ki
so jim danes nedosegljivi ali pa morajo
tekati okoli, preden jih dobijo.
Trenutno potekajo prizadevanja, da
bi Evropsko sodno mrežo (European Judicial Network) odprli tudi za
odvetnike.

9. Priznavanje kazenskih
sodb
V EU potekajo prizadevanja za
uvedbo medsebojnega neposrednega
izvrševanja kazenskih odločb. Do zdaj
so uskladili štiri področja medsebojnega
sodelovanja držav članic EU na kazenskem področju:
– najbolj znani EPN – evropski priporni nalog (European Arrest Warrant);

– neposredno izvrševanje začasnih
odredb o zamrznitvi premoženja
obdolžencev;
– izvrševanje denarnih kazni;
– izvrševanje zaplemb premoženja.
Že pri teh se je v praksi pokazalo,
da so med državami članicami EU še
zelo velike razlike glede kazenskih
postopkov, procesnih kavtel in stopnje
pravne kulture. Izkazalo se je denimo, da
je težava v tem, katero je pravo mesto za
pritožbo zoper sklep o EPN. Zgodil se
je tudi primer, da je bil državljan Litve
18 mescev v priporu po EPN v drugi
državi članici za dejanje, ki ga lahko
opišemo kot razmeroma banalno (da
bi oviral nekoga, da pelje čez njegovo
dvorišče s konjsko vprego, je vanj vrgel
velik kos lesa in pri tem preklinjal),
predvsem zato, ker so bile neskončne
težave s prevajanjem, zagotavljanjem
pravne pomoči v Litvi, predvsem s
komunikacijo. Vse te izkušnje narekujejo previdnost, saj je vrsta dilem, ki
jih moramo rešiti, preden bi se lahko
šlo v tak projekt.
Glavni problemi pri neposrednem
izvrševanju tujih kazenskih odločb (brez
stopnje priznavanja tuje odločbe) so:
– v državah so mogoče različne izjeme
od načela avtomatičnega priznavanja
tuje kazenske sodbe. Če te izjeme
preveč odstopajo oziroma so preveč
različne, se sistem poruši;
– v državah so različni standardi
kvalitete pravosodja in obrambe
obdolženca, pri nekaterih državah
se resno dvomi o ustrezni kvaliteti

Za desetletje sedenja
manj dodaj še kolo
»Slovenci na vladni oz. oblastni ravni bolehamo za neko
boleznijo – vsaka nova garnitura se obnaša, kot da bi se
svet začel z njo,« je na okrogli mizi ob izboru 10 najvplivnejših pravnikov leta 2008 dejal profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Miro Cerar. Dodal je
tudi, da se marsikatera reforma še niti dobro ne začne, ko
je že presekana spet z novo reformo oz. popravki.
Po mnenju dr. Cerarja ta stalna »diskontinuiteta« ni dobra
– v večini primerov –, saj naslovniki in izvrševalci ne morejo
dobro spoznati področja, tudi zato ni zaupanja v pravo, prava
nevešči pa so lahko žrtve manipulacij. »Mislim, da bi morale
biti vlade (oz. različne koalicijske sestave parlamenta) veliko
bolj zadržane«, je še dodal.
Tipičen primer absolutno prehitrega, nedomišljenega in celo
nekorektnega spreminjanja zelo pomembnega dela zakonodaje
je po prepričanju dr. Cerarja novi Kazenski zakonik (KZ-1):
»Zaradi tega nas že lahko nas bo tudi še v prihodnje bolela
glava.« S tem pa sta se strinjala tudi oba odvetnika v eminentni
družbi, tj. Aleksander Čeferin in Franci Matoz.
Čeferin je denimo prepričan, da nima kazen dosmrtnega
zapora – najbolj medijsko izpostavljeno »darilo« nove kazenske zakonodaje – nikakršnega smisla oz. resocializacijskega
pomena, »saj na resne storilce kaznivih dejanj ne bo vplivalo,
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sodnega sistema, vsaj v luči zahodnoevropskih meril;
– v državah so različne minimalne procesne varovalke, denimo nekatere
države ne poznajo pravice do molka
ali pa ni obveze seznaniti osumljenca
z očitki pred zaslišanjem, ponekod ni
zagotovljena navzočnost odvetnika
v vseh fazah postopka;
– v državah so zelo različni standardi
zagotavljanja prevajanja v kazenskih
postopkih;
– v državah so neravnovesja med procesnim položajem/pravicami, ki jih
ima tožilec, in procesnim položajem/
pravicami, ki jih ima obramba;
– v državah so različni standardi
povračila škode nepravično pridržanim/priprtim osebam;
– v državah so opisi kaznivih dejanj
dokaj različni. Zelo verjetno bi bil
potreben enoten osnutek kazenska
zakonika EU.
Vse to so problemi, ki so jih zaznali
pri implementaciji EPN in ki bodo še
toliko bolj pereči ob uvedbi neposrednega izvrševanja tujih kazenskih sodb.
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10. Razno
Obravnavali smo še nekaj vprašanj
o družinskem pravu, izboljšavi pravne
kulture v Ukrajini, sestanku CCBE z
odvetniškima zbornicama Kitajske in
Japonske, sestanku CCBE z ameriško
odvetniško zbornico, dnevnem redu
nadaljnjih dejavnosti itd.

ali dobijo 30 let zapora, ali dosmrtni zapor. Gre za smrtno
kazen s počasnim izvrševanjem.«
Znano je namreč, da se pri sprejemanju Kazenskega zakonika
(KZ-1) ni upoštevalo ne teorije in ne prakse, »tako da je prišlo
do naravnost norih določb«. Primer te je po Čeferinovih besedah
določba o steku kaznivih dejanj, po kateri lahko nekdo za umor
dobi 30 let zapora, če pa ob umoru stori še eno kaznivo dejanje,
pa skupna kazen ne sme biti višja kot 20 let: »Če nekdo nekoga
umori, se mu torej splača vzeti še umorjenčevo kolo, ker bo
skupaj s tatvino dobil deset let manj kot sicer.«
Matoz je dejal, da kot odvetnik že načeloma nasprotuje
dolgotrajni zaporni kazni, prav tako pa je prepričan, da so
tudi za gospodarska kazniva dejanja dolgotrajne kazni – tudi
do osem let – predpisane po nepotrebnem, saj ne dosegajo
svojega namena; bolje bi bilo, če bi se posluževali (višjih)
denarnih kazni in drugih oblik sankcioniranja.
Po mnenju strokovne in splošne javnosti – tako je vsaj
pokazal izbor 10 najvplivnejših pravnikov, ki so ga že osmič
organizirali v družbi Ius Software – so v letošnjem letu
pravno dogajanje v Sloveniji najbolj zaznamovali naslednji
pravniki: dr. Miro Cerar, Aleksander Čeferin, Franci
Matoz, Vlasta Nussdorfer, dr. Marko Pavliha, Nataša
Pirc Musar, Janja Roblek, dr. Igor Šoltes, dr. Danilo
Türk in dr. Gregor Virant.
Boštjan Koritnik
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8. mednarodna
konferenca berlinskih
odvetnikov
Andrej Razdrih

Letošnja konferenca, ki so jo že tradicionalno organizirali berlinski odvetniki,
je potekala od 6. do 8. novembra in je imela zanimivo temo Mediacija in
alternativno reševanje sporov. Udeležili so se je odvetniki iz 21 držav,
z območja nekdanje Jugoslavije pa so bili poleg podpisanega še hrvaška
kolegica in trije makedonski odvetniki.
Na konferenci so morali udeleženci predstaviti razvitost mediacije
kot alternativne oblike reševanja sporov v svoji državi, navesti zakonsko
podlago, opisati, kdo so mediatorji, s kakšnimi problemi se srečujejo
mediatorji odvetniki in prikazati, kakšna sta po posameznih državah
vloga in pomen mediacije v primerjavi z drugimi oblikami alternativnega
reševanja sporov.

G

ovorniki na konferenci so na
moje presenečenje večinsko
izražali svojo zadržanost do
koncepta mediacije, razglašali dvome, s
katerimi smo pri nas že zdavnaj opravili,
in nasploh dokazovali, da je mediacija
pri njih v glavnem še v povojih. Z
izjemo Velike Britanije, Nizozemske,
Norveške in Slovenije.
Z gradivom, ki so mi ga ljubeznivo
pripravili pri ARS v Ljubljani, sem
lahko podrobno in s številkami predstavil zelo dobro ureditev naše sodišču
pridružene mediacije in kot mediator
z več kot 150 mediacijami deloval na
konferenci kot prava izjema. Še zlasti
ker sem optimistično napovedoval še
hitrejši razvoj mediacije v Sloveniji
in to obliko reševanja sporov razglasil
za najbolj perspektivno obliko urejanja
odnosov v družbi.
Poljski predstavnik je v repliki raz-
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lagal, da Poljaki zaradi težkih zgodovinskih okoliščin, v katerih so živeli v
zadnjih nekaj sto letih, niso naklonjeni
mirnemu reševanju sporov, medtem ko
smo Slovenci imeli srečo v zgodovini in
smo zato bolj miroljubni. Tej hipotezi
sem se samo nasmehnil, bolj pa sem
bil brez besed, ko so me spraševali, kako lahko odvetniki v Sloveniji
opravljamo mediacije za tako skromno
plačilo. Poudaril sem, da je za začetek
in zgodnji razvoj mediacije v neki
državi nujno, da se ta oblika reševanja
sporov ponudi strankam brezplačno, da
jo lažje sprejmejo, se nanjo navadijo
in tako omogočijo, da se mediacija
uveljavi v celotni družbi, kjerkoli je
le mogoče.
Zato je Okrožno sodišče v Ljubljani
opravilo pionirsko in nadvse hvalevredno delo, ko je leta 2002 začelo
uvajati mediacijo v Sloveniji. Kultura

mediacije kot zavedanje, da se spor
lahko razreši brez intervencije države
in brez uporabe sile, se v Sloveniji
širi tudi na področja zunaj pravosodja
(šolska mediacija, okoljska mediacija).
»Srce« mediacije pa je še vedno v
okviru pravosodja, in sicer predvsem
zato, ker je postopek brezplačen in ker
omogoča, glede na sodne zaostanke
in nasploh stanje v pravosodju, hitro
rešitev spornega razmerja.
Konferenco so kot rečeno organizirali berlinski odvetniki, ki se poleg
obveznega članstva v nemško zbornico
prostovoljno združujejo še v Zvezo
odvetnikov Berlina. To je razumljivo, če
upoštevamo, da Berlin šteje 3,6 milijona
prebivalcev in ima skoraj enajst tisoč
odvetnikov. Organizacija je bila na
visoki ravni, prežeta z značilno nemško pedantnostjo in z nekaj pruskega
pompa. V starem poslopju pruskega
parlamenta, v katerem domuje mestni
svet Berlina, nas je sprejel državni
sekretar ministrstva za pravosodje, v
sejni sobi apelacijskega sodišča mesta
Berlin (Kammergericht) pa predsednica tega sodišča. Organizatorjem se je
zgodila zgolj ena nevšečnost, saj jim ni
uspelo zagotoviti makedonske zastavice
na mizo makedonske delegacije, ki je
zato protestno zapustila konferenco,
čeprav so se organizatorji opravičevali
(šlo je za napako dobavitelja). Vendar
kolegi iz Makedonije očitno niso bili
prehudo jezni, da se ne bi zvečer v
polnem številu udeležili banketa.
Zelo zanimivo sta bila tudi obkonferenčno druženje in izmenjavanje informacij med kolegi. Tako sem denimo
izvedel, da v Grčiji čaka tožnik po
vložitvi tožbe vsaj dve leti na prvo
obravnavo, da na Nizozemskem lahko
vsakdo prodaja pravne nasvete, tudi
če ni pravnik, in da imajo v Indiji na
vrhovnem sodišču, kamor je dostop
omejen, 450 tisoč nerešenih zadev.
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dr. Bojan Kukec

Odvetnik in državljan
pred ESČP
mag. Jernej Podlipnik

V prvi polovici septembra letos je izšla nova knjiga izpod peresa urednika
te revije, vrhniškega odvetnika dr. Bojana Kukca. Tudi ta je, kot večino
prejšnjih, priročniško obarvana, vendar pa je po moji oceni njen namen
širši, saj bralce uvede tudi v teoretične temelje varstva človekovih pravic,
zato je namenjena (tudi) odvetnikom, ki niso specialisti s področja prava
varstva človekovih pravic. To je bila tudi avtorjeva želja, ko se je pisanja
lotil, saj je v uvodu zapisal, da je ambicija knjige biti neke vrste vademecum odvetniku pri vsakdanjem delu, tako v domači pisarni kot pred
tribunalom v Strasbourgu. Da se mu je želja uresničila, potrjujejo tudi
besede dr. Boštjana M. Zupančiča, ki je v predgovoru zapisal, da delo
dr. Kukca spada na polico vsake odvetniške pisarne.

V

sebina knjige je razdeljena
na uvodni del ter na osrednji
(vsebinski del). Pred uvodnim
delom pa je za naslovom še natančno
razdelano vsebinsko kazalo (str. 5–16),
kajti knjiga (da ne bi bila preobsežna)
ne vsebuje stvarnega kazala. Vsekakor
lahko bralec s pomočjo vsebinskega
kazala hitro najde vsebino, ki ga zanima.
Uvodni del je sestavljen iz treh
besedil. V prvi vrsti je to predgovor,
ki ga je napisal slovenski sodnik na
Evropskem sodišču za človekove pravice dr. Boštjan M. Zupančič (str.
19–28). Gre za strokovno zahtevnejše
besedilo, v katerem sodnik kratko
oceni knjigo dr. Kukca, nato pa v
nadaljevanju predgovora analizira te
pojme: človekove pravice, simbolni
red ter občutek za pravičnost. Sledi
recenzija knjige, ki jo je napisal sodnik
Ustavnega sodišča dr. Ciril Ribičič
(str. 29–33). Na koncu svoje ocene
zapiše, da »je priročnik plod izredno
zavzetega, vztrajnega in mukotrpnega
dela dr. Kukca. Uspel mu je projekt,
ki naj prispeva k nujnemu preobratu pri vrednotenju pomena Evropske
konvencije za človekove pravice in
temeljne svoboščine in sodne prakse
Evropskega sodišča za človekove pravice v Sloveniji … izid tega priročnika
je izjemno dragocen in prihaja prej
pozno kot prezgodaj.« Tretje besedilo
uvodnega dela je avtorjev uvod (str.
34–49) s fotografijami, ki jih je posnel
v času pisanja knjige. Dr. Kukec v
njem kratko opiše, kako je sploh prišel
na idejo za temo, svoje izkušnje pri
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vlaganju pritožb na Evropsko sodišče
za človekove pravice (ESČP), svoje
predavateljske izkušnje na temo, ki jo
obravnava knjiga, kaj je bilo iz končnega besedilo izpuščeno ter nazadnje
zahvalo vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri tem, da mu je zastavljeni
projekt uspelo uresničiti.
Osrednji (vsebinski) del knjige
je razdeljen na štiri zaključene enote:
Zgodovinska razvojnost človekovih

pravic; Pravni viri in organi varstva
človekovih pravic; Odvetnik v luči
judikature (sodne prakse) Evropskega
sodišča za človekove pravice ter Vloga
slovenskega ustavnega sodišča pri varstvu človekovih pravic.
V poglavju z naslovom Zgodovinska razvojnost človekovih pravic
(str. 51–115) avtor najprej opiše pojem
človekovih pravic in njihov pomen v
človeški zgodovini od antike prek srednjega veka in francoske revolucije do
današnjih časov. V naslednji točki tega
poglavja je obravnavan zgodovinski
razvoj Evropske konvencije o varstvu
človekovih pravic in temeljnih svoboščin od njenega sprejema leta 1950
do kasnejših sprememb in dopolnitev
s protokoli. Nadalje opiše še ESČP
in njegovo reformo, ki je šla v smeri
racionalizacije delovanja. Sledi obširna
točka, ki obravnava zgodovinski razvoj
slovenskega odvetništva, saj delo odvetnikov brez dvoma močno prispeva
k učinkovitemu varovanju človekovih
pravic slehernega posameznika. Zato je
po svoje logično, da je avtor to besedilo
uvrstil v poglavje o razvoju človekovih pravic. Poglavje zaključuje točka
z naslovom Terminologija – pravno
izrazje, katere namen je seznaniti bralce
s termini, ki jih avtor nato uporablja
skozi celotno knjigo.
Sledi najobsežnejše poglavje knjige z naslovom Pravni viri in organi varstva človekovih pravic (str.
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Na okrogli mizi 25. oktobra v Informacijsko-dokumentacijskem centru Sveta
Evrope v Ljubljani sta avtorja knjig ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič (Evropsko
pravo človekovih pravic) ter dr. Bojan Kukec (Odvetnik in državljan pred
ESČP) predstavila svoji knjigi, sledila pa je debata, povezana z mednarodnim
varstvom človekovih pravic.
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117–262). Avtor začne »od zgoraj«
pri univerzalnih pravnih virih (Organizacija združenih narodov), sledijo
regionalni pravi viri, med katerimi
je na kratko predstavljena Evropska
konvencija o varstvu človekovih pravic
in temeljnih svoboščin s protokoli, nato
pa še ESČP ter njegov poslovnik. V
okviru zadnjih dveh točk so za prakso
še posebno zanimivi tisti deli besedila,
ki opisujejo organizacijo sodišča, kdo
lahko vloži pritožbo na ESČP, kdo je
lahko zastopnik oziroma pooblaščenec
vlagatelja, v katerem jeziku mora biti
vloga napisana, kaj pomeni pojem
»dopustnost pritožbe«, način, kako
sodišče ravna s pritožbo, način, kako
ESČP odloča ter kako se njihove sodbe
izvršujejo. Naslednje točke obravnavajo: mednarodno organizacijo Svet
evropskih odvetniških zbornic (CCBE)
in njene dokumente; ostale dokumente
Sveta Evrope, ki poleg Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin še urejajo posamezna področja varstva človekovih
pravic (npr. Evropska socialna listina,
Evropska konvencija za preprečevanje
mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja oziroma kaznovanja,
Evropska listina za boj proti rasizmu
in nestrpnosti).
Obravnavi regionalnih pravnih virov
sledi opis (nekaterih) nacionalnih pravnih virov in organov s področja varstva človekovih pravic. Poudarek je na
državnem pravobranilstvu in posebnem
Zakonu o varstvu pravice do sojenja
brez nepotrebnega odlašanja iz leta
2006, ki je začel veljati s 1. januarja
2007 in naj bi omogočil, da bi slovenski
državljani že v Sloveniji dobili primerno
odškodnino za dolgotrajne postopke,
ne da bi jim bilo za te zneske treba
vlagati pritožbe na ESČP. Predvsem
za odvetnike je pomembna točka, ki
po posameznih členih Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin obravnava vodilne
judikate ESČP.
Primerov pri posameznem členu
je preveč, da bi jih v tem kratkem
prispevku podrobneje opisal, vsekakor
pa je avtorjev povzetek primera dovolj
kratek, da je iz njega mogoče razbrati
bistvo, ne da bi za to porabili preveč
časa. Za podrobnejšo študijo primera
pa si je tako ali tako treba iz internetne
baze primerov HUDOC (http://www.
echr.coe.int), ki je brezplačno dostopna
vsem, natisniti posamezen primer in ga
podrobneje preštudirati. Posebej je v
naslednji točki poglavja izpostavljenih
še štirinajst rešenih primerov, v katerih
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kot tožena stranka nastopa Republika
Slovenija. Poglavje zaključuje točka,
ki obravnava devet primerov, v katerih
kot pritožnik nastopa odvetnik.
Naslednje poglavje knjige ima
naslov Odvetnik v luči judikature
Evropskega sodišča za človekove
pravice (str. 263–294). V njem avtor
obravnava in komentira sodne odločbe
ESČP na temo organiziranosti odvetništva in status odvetnika (problematika obveznega članstva, obrambe po
uradni dolžnosti, preiskave odvetniške
pisarne, prisluškovanje telefonskim
pogovorom odvetnika ipd.) ter položaj in delovanje odvetnika v sodnih
postopkih (civilnem, kazenskem ipd.).
V nadaljevanju poglavja sta povzeta
dva intervjuja s sodnikom ESČP dr.
Boštjanom M. Zupančičem. Poglavje
zaključuje točka, ki opisuje, kakšna
mora biti vloga, ki jo pritožnik vloži
pri ESČP. Avtor opiše vse bistvene
sestavine takšne vloge, vključno z oblikovanjem zahtevka. Ta vzorec vloge
bo prišel še kako prav pri vsakdanjem
odvetniškem delu. Odvetnik ga bo
lahko imel ob pisanju vloge ves čas
pred sabo, da ne bi izpustil kakšnega
bistvenega elementa.
V zadnjem poglavju knjige se
avtor ukvarja z vlogo slovenskega ustavnega sodišča pri varstvu
človekovih pravic (str. 295–306).
Začne z navedbo statističnih podatkov
Ustavnega sodišča RS iz leta 2007 ter
nadaljuje z vplivom ESČP na judikaturo Ustavnega sodišča RS. Sledita še
dva intervjuja, in sicer z nekdanjim
predsednikom slovenskega ustavnega sodišča ter sedanjim predsednikom Vrhovnega sodišča RS Francem
Testenom in z ustavnim sodnikom
dr. Cirilom Ribičičem.
Menim, da imajo slovenski odvetniki končno možnost v slovenskem
jeziku črpati znanje za zastopanje
strank pred ESČP. Vsekakor pa
upam, da bo knjiga pripomogla
tudi k temu, da bo kršenja človekovih pravic v Sloveniji čim manj,
osamljene primere pa naj slovensko pravosodje, tudi s pomočjo
te knjige, odkrije in odpravi, še
preden mu to naloži mednarodna
institucija.
Avtorju iskreno čestitam za izdajo
knjige ter se pridružujem besedam
prof. dr. Cirila Ribičiča, ki je z
gotovostjo napovedal ponatise priročnika.

Podkupljena
sodnica
Zagotovo je ena od odmevnih sodb
ESČP tista s 24. septembra 2008
v zadevi Miliniene proti Litvi, ko
je sodišče ugotovilo, da ni šlo za
kršitev prvega odstavka 6. člena
EKČP.1 Sodnica iz Vilne (Litva)
je bila oktobra 1998 priprta zaradi
kaznivega dejanja sprejema podkupnine za ugodno odločitev v civilni
tožbi za ugotovitev ničnosti dražbe
premičnin.

S
1

prava naj bi sama zahtevala podkupnino od prijatelja, kar je slednji na
lasno pobudo zvočno posnel, nato pa
se je obrnil na posebno protikorupcijsko
policijsko enoto. Ta je v skladu z nacionalnim zakonom o operativnim dejavnosti
državnega tožilca zaprosila za odobritev
posebnega ukrepa ponujanja podkupnine,
slednji pa je ukrep dovolil za obdobje enega
leta. Med trajanjem tega ukrepa je pritožnica
(to je aplikantka, litovska sodnica) večkrat
zahtevala in tudi dejansko prejela podkupnino, pri čemer je ponudila, da prijatelju
sestavi toženi zahtevek, izbrala odvetnika
in kasneje osebno prevzela odločanje o
tožbi. Ob sprejemu zadnjih 4000 ameriških
dolarjev podkupnine jo je protikorupcijska
policija aretirala. Pritožnica je bila spoznana
za krivo pred nacionalnim sodiščem ter
obsojena na štiri leta zapora in petletno
prepoved opravljanja sodniške funkcije.
Sodnica se je nato pritožila na ESČP ter
uveljavljala kršitev 6. člena EKČP, ker naj bi
jo k sprejemu podkupnine napeljali državni
organi. Trdila je, da zakon, ki dovoljuje
dajanje podkupnine, krši človekove pravice
in da prejemnike podkupnine, ki so lahko
kaznovani, diskriminira glede na napeljevalce oziroma ponudnike podkupnine, ki jim je
kaznivo dejanje ex lege oproščeno.
Država (Litva) je trdila, da je več kot
očitno, da pritožnica ni bila napeljana k
storitvi kaznivega dejanja, saj je sama zahtevala vedno nove podkupnine, poleg tega pa
je tiste, ki jih je prejela, porabila za nakup
razkošnega avtomobila.
ESČP je zato soglasno ugotovilo, da
ni šlo za kršitev prvega odstavka 6. člena
EKČP.2
Povzel: dr. Bojan Kukec
1

Zadeva Miliniene proti Litvi, opr. št. 743551/01,
z dne 24. 9. 2008.
2 Obširneje o tem glej sodbo opr. št. 74355/01 z
dne 24. 9. 2008, pa tudi kratko poročilo o sodni
praksi ESČP v EPV št. II/25, str. 5.
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Prikazi

dr. Marko Novak

Poglavja iz filozofije in
teorije prava
dr. Bojan Kukec

Tu in tam je tudi za odvetniške kroge (lahko) dragoceno prebrati knjižno
delo, ki ima značaj monografije ali učbenika.1 Nič ni narobe, če se tudi
odvetniški pravni krog seznani z (že nekoč znanimi, danes pa morda že
pozabljenimi) teoretičnimi izhodišči iz pravoznanstva, filozofije in teorije
prava. Prav v tej smeri je predstavljena knjiga dr. Marka Novaka lahko
novi izziv in osvežitev.2

K
1 2

dor bo prebral to obsežno knjigo
(367 strani), bo videl, da ni zgolj
učbenik pri predmetih Pravoznanstvo na prvostopenjskem študiju
prava ter Filozofiji in teoriji prava na
drugostopenjskem študiju, temveč bo
lahko izluščil, da gre za knjižno delo,
ki ponuja ugotovitve na področju narave
prava, socialnopravne države in krize
avtoritete v pravu; avtor pa piše tudi o
sodniškem aktivizmu, kulturi precedensa ter metodologiji pravnega tehtanja.
Pri tem je treba le zapisati, da so prve
temeljne teme primerne za študente
prava, ki jih absolvirajo. Ostala poglavja
pa se nanašajo na vsebine, ki pomenijo
nadaljnje poglabljanje temeljnih znanj s
področja pravoznanstva, točneje teorije
prava. Branje je namreč zahtevno.
Avtor je razčlenil knjigo na šest
temeljnih delov, in sicer: predgovor,
temeljne značilnosti prava v začetku
21. stoletja, današnji izzivi v pravni
državi, nekateri sodobni interpretacijski

1

Avtor je predavatelj pri predmetih Pravoznanstvo
na prvi stopnji ter Filozofija in teorija prava na
drugostopenjskem študiju prava na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici.
2 Upoštevajoč, da je bil avtor več let pomočnik
predstojnika SAMS Ustavnega sodišča RS ter smo
ga z veseljem brali, ko je razlagal (npr. v Pravni
praksi), kaj pomenijo pravni izrazi v angleškem
(ameriškem) in slovenskem jeziku.
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in argumentativni modeli, še o pravnih
načelih ter literatura.
Saj ni, da bi govorili o krizi avtoritete v družbi (str. 151), ko avtor piše o
anomiji in normativni integraciji, kjer
tudi citira delo O krizi očeta dr. Boštjana M. Zupančiča. Pomembnejša je
kriza avtoritete v pravu (str. 157), pri
čemer avtor opredeli dno problema z
orisom normativne kreacije ter poskusi
na problem odgovoriti z vprašanjem:
Kaj storiti, da bo avtoriteta sodiščem
povrnjena? (str. 162).
Tudi priloge imajo v tej knjigi svojo
vlogo. Ko avtor prikazuje sodno prakso
Ustavnega sodišča RS glede delitve
oblasti ali enakosti pred zakonom, si
jih velja prebrati (str. 347 in naslednje). Če pa se vrnem k statistiki, lahko
ugotovim, da je dr. Novak citiral 303
naslove literature, pri čemer je od tega
46 slovenskih avtorjev (ali pa knjižnih
in ostalih del).
Kot vsak vzoren učbenik je predstavljena knjiga opremljena s koristnimi
prilogami (razen že navedene, glej tudi
str. 137) o odločitvah Ustavnega sodišča
RS glede socialne in pravne države,
pozitivne diskriminacije itd.
Ne gre spregledati, da je prikazana monografija hkrati prvi učbenik

Avtor: dr. Marko Novak
Založnik: Evropska pravna fakulteta
v Novi Gorici, 2008
Evropske pravne fakultete v Novi
Gorici, ki je izšla v tisoč izvodih.
Avtor je sposoben samokritike, saj
denimo glede zastarelosti izraza pravoznanstvo, ki ga še uporabi v predgovoru
knjige, kasneje (glej Pravna praksa,
št. 38-39/2008, str. 18) ugotavlja, da
ga je vprašanje študentke ob pisanju
seminarske naloge navedlo k razmisleku in stališču, da bi »za začetek
zadostovalo, da izraz pravoznanstvo
nadomestimo z izrazom teorija prava in
ga pospravimo v tisti, sicer pomemben
pravnozgodovinski arhiv, kjer so izrazi,
kot so jurist, juridična fakulteta ali
meddržavno pravo«.
Takšna evolucija v stališčih pravnih
teoretikov kaže na akademsko oz.
intelektualno poštenost in sposobnost
samorefleksije. Takšnih poznavalcev
temeljnih znanj s področja teorije
prava, ki očitno izhaja iz mlajše
generacije, si lahko zgolj želimo.
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Na Hrvaškem
predsednik države
obsojen zaradi
razžalitve odvetnika
1. Ministri za kulturo pa, kot se je
izrazil Pregelj, odvetniki vlade zoper
ustvarjalce, namesto da bi bili odvetniki
ustvarjalcev v odnosu do vlade.
T. Lesničar - Pučko, Dnevnik, 3. 9.
2008, str. 17, v članku: Vso kulturo dam
za en predor!
2. Minister za pravosodje L. Š. je
bil včeraj deležen precej neprijaznega »pozdrava« zbranih odvetnikov, pa
nasprotno prepričan, da bodo ustavni
sodniki potrdili sprejet zakon. Po njegovem mnenju so odvetniki pomemben
del pravosodnega sistema, ki prav tako
pomaga odpravljati sodne zaostanke,
vendar se mu zdi najprimernejša rešitev, da se tarife odvetnikov določijo v
Državnem zboru… V Mariboru slovesno ob 140. obletnici organiziranega
odvetništva. Kritika Zakona o odvetniški tarifi. Pomen neodvisnosti sodstva
in odvetništva… »Načelo neodvisnosti
sodstva in seveda tudi odvetništva sodi
med temeljne vrednote vsake civilizirane države,« je v uvodu včerajšnje
slovesnosti ob dnevu odvetnikov dejal
predsednik države D. Türk. Po njegovih
besedah je pravo temeljnega pomena
za etične odnose v družbi, saj pretežni
del konfliktov obravnava in tudi rešuje
pravni sistem, naš pravni sistem pa mora
poleg načela neodvisnosti upoštevati
tudi načelo odgovornosti, s čimer si
bo zagotovil ugled in tudi avtoriteto…
Predsednik OZS Kozinc pa je bil kritičen
do ZOdv, ki je bil sprejet v parlamentu.
»Neodvisnosti pomeni tudi ekonomsko
neodvisnost,« pravi Kozinc, takšen zakon
pa odvetnika postavlja desetletja nazaj.
K. je prepričan, da bo Ustavno sodišče
odločilo v njihov prid.
P. Rak, Delo, 20. 9. 2008, str. 2,
v članku: Tarifa v rokah Ustavnega
sodišča
3. Zagovornik M. K. je dejal, da senat
ni pristojen za odločanje o predlogu, zato
je odločitev nezakonita, kar se zaveda tudi
predsednik senata in je predlagal njegovo
izločitev. Kot razlog je navedel dvom o
sodnikovi nepristranosti. Tudi ta predlog
je sodni senat zavrnil z utemeljitvijo, da
sodnik G. do obravnave ni bil seznanjen
z O. tožbo in da je zagovornikov predlog
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samo poskus zavlačevanja postopka…
Sojenja je bilo konec, ko je pri preverjanju osebnih podatkov obtoženi F. S.
dejal, da sploh ne ve, kdo ga brani, saj
je zagovornika po uradni dolžnosti M. Z.
nadomeščal J. R. Z nadomeščanjem se
S. ni strinjal, saj se pred obravnavo nista
niti spoznala.
I. Umer, Delo, 20. 9. 2008, str. 8,
v članku: Zapleti že na začetku sojenja
trem policistom
4. Obtoženi O. je sodišču pojasnil, da
preklicuje pooblastilo odvetniku M. K.,
ker nima več denarja, da bi ga plačeval.
»Da ne bi očitali, da želim zavlačevati
postopek in me zaradi tega kaznovali,
predlagam, da me K. zastopa po uradni dolžnosti, saj se je že seznanil z
obsežnim spisom,« je dejal O. Sodnik
J. G. je nato odločil, da pogojev za
nadaljevanje obravnave ni, O. pa je
ob tem kaznoval z 2.000 evrov, ker je
kljub vsemu ocenil, da želi zavlačevati
postopek. O. je prejšnji teden zahteval
tudi prenos krajevne pristojnosti, ker
dvomi o korektnem sojenju na koprskem
sodišču, vložil pa je tudi odškodninsko
tožbo proti sodniku G.
T. Tanackovič, Dnevnik, 26. 9. 2008,
str. 12, v članku: Obtožencu zmanjkalo
denarja za odvetnika
5. Včeraj je neznanec v središču
hrvaške prestolnice s pištolo ubil 26-letno
I. H., hčerko znanega hrvaškega odvetnika Z. H. in nekdanje podpredsednice
hrvaške vlade L. M. H. Pokojna I. H.
je bila pravnica in sodna izvedenka za
grafologijo. V očetovi odvetniški pisarni
je bila zaposlena kot pripravnica.
M. Jakšič, Dnevnik, 7. 10. 2008,
str. 27, v članku: Umorili hčerko odvetnika razvpitega hrvaškega generala
6. Pozneje je deveti tulec našel eden
od pokojnikovih sorodnikov in ga izročil odvetniku M. K., ki je dokaz hranil
dobra štiri leta, zato je po besedah S.
negotovo, koliko bi si z njim še lahko
pomagali, ravnanje odvetnika pa se mu
zdi zelo nenavadno.
P. Škerl, Delo, 22. 10. 2008, str. 8,
v članku: Sorodnik ustreljenega izročil tulec odvetniku, obležal pod streli
policista

7. Notarska zbornica Slovenije bo na
Ustavno sodišče vložila zahtevo za presojo ustavnosti nove notarske tarife, ker
se ne strinjajo s tem, da se višina tarife
ne bo usklajevala z rastjo življenjskih
stroškov, kot je veljalo doslej.
L. D., Dnevnik, 25. 10. 2008, str. 2,
v članku: O notarski tarifi bo presojalo
Ustavno sodišče
8. Sodniki so nezadovoljni s plačnim
sistemom. Projekt Lukenda ogroža tudi
bela stavka. Odhajajoči minister je bil
uspešen pri reševanju prostorskih težav.
Zahtevna naloga za naslednika … Zato L.
Š. z mesta pravosodnega ministra odhaja
v nesoglasju z vsemi: sodniki, odvetniki,
notarji, bolj ali manj tudi tožilci (ne sicer
z njihovim vrhom).
M. Vukelić, Delo, 4. 10. 2008, str.
3, v analizi dela ministrstva za pravosodje: Avtonomija sodstva pod Šturmom
močno načeta
9. Tisoč sedemsto državljanov toži
državo. Prve sodbe so pravnomočne že
od novembra lani, tožniki pa še vedno
brez državnih odškodnin. Če tožnik umre
plača stroške dedič, a do odškodnine po
pokojnem ni upravičen. Zavlačevanje
viša stroške … Oškodovani s Cankarjeve
bodo tožili državo tudi, ker ni zagotovila sojenja v razumnem roku. Devet
let je trajal pravdni postopek, skupaj s
pritožbami deset let, v nekaterih pa bo
celo enajst. »Razumno bi bilo, da bi
se postopki končali v treh letih,« meni
odvetnik K. Posameznikom so prisodili
od 3500 do 8000 evrov odškodnine.
Tudi zamudo bo država morala plačati,
okoli 1000 evrov za vsako tožbo. Že
zdaj se je zaradi zavlačevanja izplačila
240.000 evrov odškodnin ta vsota podvojila zaradi sodnih stroškov, analiz,
mnenj in obresti … Stroški se povečujejo,
ker država zahteva vedno nove meritve.
Ustavili bi se, če bi država pristala v
poravnavo vseh 1.700 strank… Sodišče
je razpisalo obravnavo in odvetniki so
predlagali, da se uporabijo že obstoječe
meritve, ki so jih po državnem naročilu
opravile ustrezne ustanove zaradi zahtev
občin o protestih občanov, toda državno
pravobranilstvo je te meritve zavrnilo
in zahtevalo nove … Država izgublja
tožbe, ki jo bodo že sami stroški sojenja stali 1,7 milijona evrov, zahtevane
odškodnine znašajo skupaj 10,2 milijona
evrov. Ko bodo k temu prištete še zamudne 10,2-odstotne obresti, bo proračun
veliko bolj prazen, kot bi bil, če bi šli v
poravnavo. Povzročena škoda je očitna,
zavlačevanje pa škodljivo. Razen, če
država misli zavlačevati tako dolgo, da
bodo tožniki pomrli, se jezijo oškodovanci ob zloglasni cesti. V petih primerih se
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je namreč že zgodilo, da je tožnik umrl,
stroški pa bremenijo njegova dediča, ki pa
ni upravičen do odškodnine po umrlem.
Vprašali smo odvetnika B., kako je v
teh primerih. »Nematerialna škoda se
ne deduje, a stroški se res prenesejo na
dediča. Država v takih primerih zahteva
povrnitev stroškov, ker šteje, kot bi bila
tožba neuspešna.«
M. Dora, Nedeljski dnevnik, 5. 10.
2008, str. 4, v članku: G 1-3, bližnjica
do pekla
10. Gre za okoli pet milijonov evrov,
ki bi jih morali zagotoviti za izvajanje
zakona. »Ob enem pa je to isto ministrstvo, ki je zablokiralo družinski zakonik,
pripravili osnutek zakona, ki bi povrnil
materialno škodo oškodovancem iz druge
svetovne vojne v višini 600 milijonov
evrov,« je še opozoril D. … Več razpravljavcev je poudarilo tudi pomen
posebnega zastopnika oz. pooblaščenca,
ki bi zastopal pravice in koristi otrok
pred sodiščem. Zdaj to nalogo opravljajo
večinoma odvetniki, ki pa pogosto ne
razumejo, kaj je prava korist otroka. V.
N. iz društva Beli obroč je tako pojasnila,
da imajo spisek odvetnikov, ki želijo
zastopati otroke, a ti žal nimajo dovolj
znanja o tem, kako zastopati otroka.
L. Dimnik, Dnevnik, 22. 10. 2008,
str. 5, v članku: Mami in oči naj ostaneta skupaj
11. Hrvaški predsednik S. M. bo
moral plačati 70.000 kun (9670 evrov)
francoskemu odvetniku E. J. zaradi
duševnih bolečin, ki mu jih je prizadejal z žalitvijo, je razsodilo zagrebško
občinsko sodišče. M. odvetnik je že
napovedal pritožbo. »Priporočil bi (odvetnik J.), da ko pride v Zagreb, obišče
Vrabče, kjer lahko ponudijo takšnim
ljudem učinkovito pomoč. To je sijajna
priložnost, ne bo ga veliko stala, hrvaški zdravniki pa so sila učinkoviti,« je
sporna M. izjava novinarjem iz leta 2006.
V zagrebški mestni občini Vrabče je
sicer omenjena psihiatrična ustanova na
Hrvaškem. M. niso povabili na sodišče,
ker je sodnik presodil, da njegova izjava
ni potrebna.
Delo, 24. 10. 2008, str. 6, v članku:
Mesič obsojen na globo zaradi žalitve;
Jutarnji list, 24. 10. 2008, str. 3, v članku:
Stipe Mesič prvi osuđeni predsijednik
12. »Ne le da policija ne odkrije
kaznivega dejanja, kar je njena naloga,
ampak očitno celo preganja tistega, ki
to stori namesto nje.«
Odvetnik A. Čeferin, Delo, 25. 10.
2008, str. 2, v izjavi tedna o domnevni
ovadbi zoper D. M.
13. Vprašanje: »Pred mesecem dni
sem doživel prometno nezgodo, v kateri
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sem utrpel nateg vratnih mišic. Želim
uveljavljati odškodnino in me zanima,
kakšna je razlika med uveljavljanjem
odškodnine pri vašem podjetju in odvetniško pisarno.« (Uroš, Novo mesto)
Odgovor: Bistvena prednost uveljavljanja odškodnine pri našem podjetju je
dejstvo, da vse do izplačila odškodnine
nimate nobenih stroškov. V nasprotju s
tem, je treba pri odvetnikih že za prvi
obisk plačati kar nekaj denarja. Naslednja pomembna prednost uveljavljanja
odškodnine pri našem podjetju pa je ta,
da vas v primeru neuspeha (neizplačane
odškodnine) ne bremenimo za nikakršne
stroške. Naša celotna provizija je 10
odstotkov od izterjane odškodnine šele
ob izplačilu odškodnine, pri odvetniku pa
se odvetniške nagrade gibljejo od 10-15
odstotkov. Naše podjetje vam poleg tega
nudi tudi brezplačno telefonsko številko,
na kateri dobite brezplačne informacije
v vašem primeru. Izbira je vaša!«
Dobro jutro, 25. 10. 2008, str. 5,
<www.poravnava.si>

14. Neuradno naj bi P. v omenjenem
obdobju B. napeljal, da je ta družbi B.
iz stečajne mase posojal denar, hkrati pa
naj bi B., ki je tudi odvetnik, predlagal
še zastopanje družbe P. … Sicer naj bi
sodelovanje s P., B. navrglo 8,9 milijona
tolarjev premoženjske koristi (dobrih
37.000 evrov), saj je menda družbi P.
izstavljal račune za odvetniške storitve,
ki pa jih menda naj ne bi opravil, marveč
naj bi plačilo prejel zaradi posojanja
denarja iz stečajne mase. To naj bi bil
tudi razlog, da je tožilstvo zoper P.
sestavilo še obtožbo zaradi domnevnega ponarejanja poslovnih listin. Lažne
podatke naj bi na račune vpisal med
majem 1999 in junijem 2002.
R. Galun, Delo, 25. 10. 2008, str. 8,
v članku: Sporne odvetniške storitve?

15. Ustavno sodišče je zavrnilo predlog OZS, naj do dokončne odločitve
zadrži izvajanje dela sprememb ZOdv,
saj je, sklicujoč se na 39. člen ZUS, presodilo, da zaradi njegovega izvajanje ne
bodo nastale težko popravljive posledice.
OZS namreč pred Ustavnim sodiščem
spodbija maja sprejeti spremenjeni ZOdv,
ki odpravlja vlogo zbornice pri sprejemanju odvetniške tarife kot podlage za
določitev nagrad za odvetniške storitve in
to pristojnost prenaša na DZ. Odvzema
ji tudi pristojnosti za določitev vsebine
disciplinskih kršitev odvetnikov in spreminja sestavo disciplinskih organov, ki
odločajo o disciplinskih postopkih zoper
odvetnike.
M. V., Delo, 28. 10. 2008, str. 2, v
rubriki Na kratko: Odvetniškega zakona

Ustavno sodišče ni zadržalo; (rop) Tarife
se začnejo uporabljati 1. 1. 2009
16. A. Razdrih, predsednik Organizacijskega odbora 13. Ljubljanskega
maratona, ni le prvi mož Ljubljanskega
maratona, temveč tudi velik ljubitelj
teka. Tekaško »zadetost« je slikovito
opisal v lanskem intervjuju za Sobotno
prilogo Dela. Drugače si ne da razlagati
dejstva, da je včasih, ob naporni službi
odvetnika, mesečno pretekel tudi po 250
kilometrov.
V. Divac, Delo, 29. 10. 2008, str. 35,
v članku: Središče mesta bo že kmalu
pretesno
17. Sodnik Z. D. in odvetnik E. Z.
različno o učinkih novega KZ, ki je začel
veljati 1. novembra. O tem, kakšni bodo
njegovi učinki, so mnenja različna, zagotovo pa bo šele njegova uporaba v praksi
pokazala morebitne skrite pasti. Nekateri
menijo, da jih ni veliko, drugi pravijo drugače… Novi KZ po nepotrebnem upošteva
splošne tendence povečevanja represije, ki
se kaže v uvedbi dosmrtnega zapora, še
za enkrat se podaljšujejo zastaralni roki,
uvajajo pa se tudi nova kazniva dejanja, ki
so, kot pravi odvetnik, povsem odveč in v
ničemer ne bodo pripomogla k povečanju
pravne varnosti. »Nedvomno bosta razlaga
in uporaba novega KZ vsem udeležencem
delali težave, ki bi se jim lahko izognili
z ustreznim postopkom sprejetja in ki
se bodo sedaj odpravljala v dolgotrajnih
postopkih pred rednimi sodišči ter v
preverjanju posameznih zakonskih rešitev pred Ustavnim sodiščem,« dodaja Z.
»Menim, da je najšibkejša točka novega
KZ, prav ta, da postopek sprejetja izkazuje popolno nezaupanje pravni stroki in
strokovni javnosti. To pa pomeni, da se
bodo slabosti in nejasnosti ter različne
razlage nove ureditve začele razkrivati
in razčiščevati med praktično uporabo
zakonika, kar nujno pomeni, da bo nastajal
zastoj pri delu in se bodo povečevali sodni
zaostanki. Dejstvo je, da smo doživeli in
preživeli že številne nepremišljene zakonske reforme, in vedno se je izkazalo, da
povzročajo zaostanek pri tekočem delu in
tako bo nujno tudi pri uveljavitvi novega
KZ,« trdi E. Zakonjšek.
M. Vukelić, Delo, 30. 10. 2008, str.
2, v članku: Zaradi nove ureditve še več
zaostankov?
18. Vlado Began, celjski odvetnik
in varuh pravic živali pri Društvu za
osvoboditev živali in njihove pravice,
je kljub temu precej kritičen do zakona.
V Sloveniji že od konca leta 1999 velja
Zakon o zaščiti živali. Po njegovem je
ob pozornem prebiranju zakona mogoče
ugotoviti, da zakon vsebuje tudi mnogo
določb, za katere je vprašljivo, ali so v
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skladu z Ustavo oz. se postavi vprašanje, ali ščitijo živali, ali pa ščitijo koga
drugega. »Zakon ima naslov Zakon o
zaščiti živali, vendar bolj kot živali ščiti
ljudi. Zakon namreč ohranja temeljno
razmerje med človekom in živaljo, ki
je sužnjelastniško …«
D. Likar, Nedeljski dnevnik, 2. 11.
2008, str. 25, v članku: Vrnite živalim
dušo – slovenski pravni sistem označuje
živali kot premične stvari
19. Naj sodišče ne bo vaš sovražnik. Sodišče je ena od tistih ustanov,
okoli katerih raje naredimo velik ovinek.
Kadar zakoni prava prekrižajo naše poti,
začne naša denarnica shujševalno kuro.
Stroški odškodninskega zahtevka, kazenskega postopka, odvetniškega nasveta
… Ob sklenitvi zavarovanja OPA! na
novo vrednost lahko letno izkoristite
dva ustna nasveta pri odvetniku. O katerikoli temi!
Dnevnik, 3. 11. 2008, str. 17, Oglas
Zavarovalnice Maribor z naslovom: »Z
OPA! dva nasveta letno pri odvetniku!
20. Dejavnosti, za katere dobite
4.500 evrov, je tudi dejavnost s področja
odvetništva ali notarstva v skladu z Zakonom in druge dovoljene dejavnosti.
A. Lukić, Žurnal, 8. 11. 2008
21. »Noben moj študent na ljubljanski pravni fakulteti noče postati sodnik,
ampak bi bili vsi rajši odvetniki. To je
skrb vzbujajoče.«
dr. Katja Šugman, Delo, 8. 12. 2008
str. 2, v rubriki: Tedensko ogledalo
22. Celjska odvetnica in pooblaščenka službe pravne pomoči OZSMS v
Celju M. K. poldrugi mesec po uveljavitvi
novega Zakona o sodnih taksah predlaga
Ministrstvu za pravosodje, naj sodne takse
v postopkih pred slovenskimi delovnimi
in socialnimi sodišči odpravi. Odvetnica
namreč ugotavlja, da so stranke, ki sprožajo postopke pred temi sodišči, praviloma
v slabem gmotnem stanju in so zato v več
kot 90 odstotkih tako in tako upravičene
do oprostitve plačila takse. Novi obrazci,
ki jih morajo po novem tožniki izpolniti,
ko zaprošajo za takšno oprostitev, mnoge
med njimi zdaj odvračajo od tega, da bi
sodišča sploh zaprosili za oprostitev taks.
D. Stamejčič, Delo, 8. 12. 2008, str. 4,
v članku: Pobuda za odpravo nekaterih
sodnih taks
23. Podobno je tudi s sodniškimi poklici, saj njihova plača ne more
bistveno odstopati od plač odvetnikov.
Rezultat odstopanj je negativna selekcija,
ko se za sodniški poklic odločajo slabši
odvetniki.
S. Polanec, Delo FT, 8. 12. 2008,
str. 40
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24. V Sloveniji je navada, da podjetnik odvetnika najame takrat, ko ni plačila.
V angloameriški pravni kulturi pokličejo
podjetniki odvetnika, ko sklepajo posle.
Tako kot naš pravosodni sistem ne deluje,
kakor bi moral, tako so tudi slovenski
podjetniki včasih zelo naivni,
N. Globočnik, Delo FT, 24. 11. 2008,
v članku: Država mora biti vzor dobre
prakse pri plačilnih navadah
25. Vprašanje: Zanimanje za odvetniški poklic torej še vedno obstaja?
Odgovor: Na zadnje razpise za tri delovna mesta se je odzvalo sedem kandidatov,
med njimi celo odvetnica. Je pa res, da
je bilo denimo predlani v povprečju 30
kandidatov za eno sodniško mesto.
M. Furlan - Rus, Dnevnik 1. 12.
2008, v intervjuju s predsednico ljubljanskega okrajnega sodišča Vesno Pavlič
Pivk z naslovom: Z novim zakonikom
nove težave
26. »Pol poet, pol tiger.«
P. Maličev, o odvetniku Miru Senici,
Modna Jana, 28. 11. 2008, str. 13
27. V Mariboru slovesno ob 140.
obletnici organiziranega odvetništva…
Kritika Zakona o tarifi… V Zbornici
so prepričani, da si država z zakonom
prizadeva znižati tiste stroške, ki jih nosi
sama… OZS je sicer vložila v začetku
julija pobudo za začetek postopka za
oceno ustavnosti spremenjenega Zakona
o odvetništvu, ki ga je parlament sprejel
na majski seji. Prepričana je, da je z
njim ogrožena neodvisnost odvetnika
in s tem pravosodja kot celote. Zakon
namreč neposredno ureja odvetniško
dejavnost in omejuje svobodo odvetniku
pri opravljanju njihovega poklica. To
je zlasti razvidno iz določb, ki na novo
urejajo disciplinske kršitve, sestavo disciplinskih organov in odvetniško tarifo.
Z njimi se slabi ustavno pravni položaj
odvetništva v razmerju do zakonodajne
in izvrše veje oblasti, zato bi jih moralo
Ustavno sodišče po presoji odvetnikov
razveljaviti in Državnemu zboru naložiti,
da sprejme z Ustavo skladno rešitev.
Do takrat pa začasno zadržati njegovo
izvajanje, prav tako pa tudi izvajanje
Zakona o odvetniški tarifi.
P. Rak in M. Vukelič, Delo, 20. 9.
2008, str. 2, v člankih: Tarife v rokah
US in Država neutemeljeno posegla v
odvetništvo
28. S precej cinizma bi lahko rekli,
da se novega Kazenskega zakonika lahko
veselijo edino le odvetniki. Nejasne
zakonske določbe so za njih zlata jama.
Za vse druge so lahko past.
M. Vukelič, Delo, 10. 11. 2008
str. 5
Pripravil: dr. B. K.

Odvetniki
in 13.
ljubljanski
maraton
Andrej Razdrih
V nedeljo, 26. oktobra, je v Ljubljani
potekal 13. mednarodni maraton, ki
je spet postregel z rekordno udeležbo, odlično organizacijo in sijajnim
ozračjem ob in na progi. V vseh treh
disciplinah (10, 21 in 42 km) je bilo
prijavljenih 10.640 tekačev, na cilj pa
jih je prišlo 9.084.
Med njimi tudi naši kolegi odvetniki,
odvetniški kandidati in pripravniki:
Rekreativni tek 10 km
M
čas
Aljoša Štampar Strojin
Aleš Avbreht
Luka Vižintin
David Premelč
Borut Tiran
Ž
Marjeta Erjavec
Bogdana Žigon
Jasna Zakonjšek
Polmaraton 21,098 km
M
čas
Matej Verce
Emil Zakonjšek
Damijan Brulc
Igor Zemljarič
Zoran Korenčan
Dino Bauk
Andrej Andrić
Branko Ilić
Pavle Pensa
Borut Soklič
Radovan Cerjak
Ž
Ines Najvirt
Katarina Benedik
Helena Devetak
Mateja Ogrič
Maraton 42,195 km
M
Robert Prelesnik
Janez Šurk

0:52:16
0:52:39
0:54:37
0:55:15
0:57:29
0:53:38
1:03:41
2:18:06

1.36.51
1:38:15
1:43:16
1:48:27
1:51:30
1:52:58
1:56:17
1:59:24
2:01:10
2:04:12
2:14:17
1:48:47
1:53:23
2:05:08
2:19:12

3:03:02
3:51:06

Vsem kolegicam in kolegom čestitamo
za udeležbo in rezultat.
Nasvidenje torej na 14. ljubljanskem maratonu. Začnite s pripravami
že zdaj!
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3. poglavje

Umor Tomaža Breznika
Igor Karlovšek

T

ožilci so trdno prepričani, da je
odvetnikom najlepše na svetu.
Od strank zahtevajo astronomske zneske za zastopanje, potem pa
na sodišču samo zavlačujejo, da bi
dosegli zastaranje kazenskega pregona,
prelagajo obravnave in izločajo kot po
tekočem traku vse sodnike po vrsti,
potem pa vlagajo nesramno visoke
stroškovnike. Odvetniki ne delijo tega
mnenja z možmi in ženskami v sivem
in se jezijo, ker je prag za ugotovitev
obstoja utemeljenega suma v Sloveniji
tako nizek, da praktično lahko obdolžijo vsakogar, in ker sodišča tako rada
sledijo obtožbam, da se včasih postavi vprašanje, ali res velja v Sloveniji
pravilo, da si nedolžen, dokler ti ni s
pravnomočno kazensko sodbo dokazano
drugače. Sodniki zavidajo obojim, tožilcem, ker prepuščajo odločitev o krivdi
njim in odvetnikom, ker imajo denarja
kot pečka, medtem ko njim država ne
priznava, da bi moral sodniške plače
določati poseben zakon.
Tožilec Zvone Gale je bil prava
podoba tožilca. Visok, strogega obraza
z globoko v lobanjo vtisnjenimi očmi,
sršečimi obrvmi. Sodil je v generacijo
oseminpetdeset, ki ravno v letu 2008
proslavlja srečanje z Abrahamom in se
je lahko z nasmehom na obrazu spominjal vseh dosežkov, ki so jim uspeli v
že kar dolgi pravniški karieri. Skupaj
sva opravljala pripravništvo na sodišču
v Celju in se jezila zaradi kratkih rokov
v zadevah zunajobravnavnih senatov,
se odločala med sodniško, odvetniško
ali tožilsko službo. Ko je naša generacija opravila pravosodni izpit, je imela
številne možnosti in smo lahko zasedli
skoraj vsako mesto, ki smo ga hoteli.
Tožilstvo je že ječalo pod težo prevelikega števila ženskih tožilk in je bilo
zlahka priti v njihove vrste, sodnikov
je še primanjkovalo, odvetniki pa so
bili še vedno redke ptice.
Gale ni hotel na sodišče, odvetništvo
pa mu ni dišalo zaradi pripovedovanja
kolegov, da delajo kot črnci od jutra do
poznih nočnih ur. Imel je raje predvidljiv obsega dela in popoldanski mir, v
katerem se je posvečal ženi in svojim
številnim otrokom.
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Po svoje je bil najslabši mogoči izbor
za Breznika, morda bi ga prekašala samo
še kakšna tožilka s petimi otroki, ampak
takšnih na Celjskem ni bilo.
Takoj ko me je prestrelil s črnim
pogledom, dvignjenim izza računalniškega zaslona, je odkimal.
– Nič ne bova barantala.
– Zakaj?
– Stavim, da si tu zaradi Breznika.
Ne trati časa po nepotrebnem sebi in
meni in se lepo obrni in se spokaj v
svojo odvetniško luknjo.
– Zvone, veš, da te tako visoko
cenim, da ne bi prišel z njegovo zadevo sem.
Ušel mu je barabinski nasmeh,
zmajal je z glavo in pomignil proti
naslonjaču, ki je bil namenjen njegovim
obiskovalcem.
– Prav. Kaj te je prineslo?
– Zadeva Breznik.
Stemnilo se mu je pred očmi, divje
je zavpil.
– Ven!
Smejal sem se njegovemu divjemu
odzivu in si skušal predstavljati, kako
ta krik razumejo njegove kolegice in ali
bodo upale vprašati, kaj se dogaja.
Odprl sem torbo, kakor da se ni nič
zgodilo in vzel spis iz nje. Razprl sem
ga po nogah in začel
počasi preučevali posamezne liste,
kakor da sem sam v sobi.
V manj kot dveh minutah grozeče
tišine in globokega sopenja ga je premagala radovednost.
Vedno ga je.
– Kaj imaš?
– Spusti ga iz pripora.
– Ni govora.
– Zvone, če boš trd, bom prvo, kar
bom na sodišču predlagal …
– … zahteval mojo izločitev …
– … ker ne bo nihče dvomil, da ne
boš pristranski, ker …
– … imam pet otrok in se sodi morilcu nedolžnega šestletnega otroka.
– Vidiš, kako se lepo razumeva.
Nobenega dokaza nimaš, da ga je Breznik vrgel z balkona.
– Zakaj ga je ugrabil?
Dobro vprašanje. Zvone Gale ni
razumel tegob in mukotrpnih sodnih
postopkov razvezanih staršev, ki so se

borili za skrbništvo skupnega otroka, še
manj pa očetov, ki so po treh, štirih in
več letih, ko jim matere niso dovolile
niti stikov, povsem obupali in posegli
tudi po nedovoljenih sredstvih.
Res sem se lahko h Galetu oglasil,
kadarkoli mi je padlo na pamet, nisem
si pa privoščil, da bi ga hodil izzivat.
– Tehnično gre res za ugrabitev,
vendar pa ni bilo nobenega naklepa.
– Imaš še kaj?
Vedel sem, da je Breznik za rešetkami tudi zaradi močnega vpliva Jasne
Breznik, ki se je po razvezi poročila s
politikom najvišjega državnega ranga.
A to ni bilo za Galetova ušesa. Galeta
v njegovi odločitvi ni premaknil niti
tank, politike pa je sovražil skoraj tako
kot odvetnike.
Priporna zadeva je po drugi strani
pomenila bližnjico za hitro sojenje, če bi
o tem v Sloveniji sploh lahko govorili,
vendar pa se je sodišče po prepričanju
odvetnikov precej bolj trudilo pripornika
obsoditi, kot bi hoteli državi prihraniti
stroške za tisto mizerno odškodnino,
ki jo je pravobranilstvo ponujalo v
takšnih primerih.
– Ne. Dobro vem, da ne boš kar
umaknil obtožbe, ker sem se prikazal
v tvoji pisarni.
– Vsaj to.
Vzel sem mu še kakšnih deset minut
časa za običajne teme, kot so, kdo bo
novi minister za pravosodje, kdaj bodo
celjski rokometaši spet na poteh stare
slave in kako je z njegovo najmlajšo
hčerko, za katero je vse poletje iskal
klavir.
Zavidal sem mu urejeno družinsko
življenje, kamor se je lahko zatekel,
ko mu je v službi dvignilo pokrov. Jaz
nisem imel doma sive, drobne miške,
ki bi me znala pocrkljati tako, kot je
njega njegova žena. Če sem zavozil,
sem se moral tolažiti kar sam.
Z veliko mero odpora sem se vrnil
v pisarno in se lotil debelega pravdnega
spisa zakoncev Breznik, ki sta se na
žive in mrtve borila za otroka. Bila
je pravda, ki je ne bi pod nobenim
pogojem prevzel in že na prvi pogled
je bilo jasno, da so bili enakega mnenja tudi kolegi, ki so zadevo zastopali.
Ona je zamenjala štiri odvetnike, moja
stranka dva. Pljuskale so začasne odredbe, izločitev centra za socialno delo,
izločitev sodnikov, vpleteno je bilo
ministrstvo za pravosodje, zoper dva
odvetnika je bila vložena disciplinska
prijava na odvetniško zbornico, v spisu
so bili dopisi društvu za zaščito pravic očetov, varuhu človekovih pravic.
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Zadeva, o kateri stranka trdi, da bo šla
do Strasbourga.
Breznik je bil tiste vrste podjetnik,
ki so zaupali v svobodni trg. Kot velika večina drugih je tudi on poskušal
pristaviti svoj lonček kot vmesni člen
v trgovsko verigo in nekaj časa mu
je uspevalo. Poročil se je, rodil se je
sin, žena se je navadila na udobno
življenje in visok standard, potem pa
je počilo. Trgovci so se začeli združevati, zniževati stroške in odstranjevati
posrednike. Ko je zmanjkalo denarja,
je zmanjkalo ljubezni, žena je odšla
in s seboj vzela otroka. Breznik se
ni pobral ne gospodarsko ne čustveno. Padel je tako nizko, da ni mogel
plačevati niti preživnine in žena ga je
kaznovala tako, da mu je preprečila
stike s sinom.
Brezniku se je podrl svet pred
očmi.
Razmišljal sem, kako bi lahko sodniku predstavil to bedo, ne da bi me
ustavil. Sodišče mora uvideti, kaj se
je z osumljencem dogajalo; če se bo
omejilo samo na dejstvo ugrabitve in
otrokove smrti, bo Breznik pečen.
Ko bi šlo vsaj za pravdno zadevo.
Potem bi z močnim odgovorom na tožbo
ali pripravljalno vlogo lahko na dolgo
in široko opozoril na vse pomembne
okoliščine, v kazenskem postopku pa
sem imel precej zvezane roke.
Ni mi preostalo drugega, kot da
naučim Breznika, da v svojem zagovoru čim bolj poudari ta vidik zadeve
in njegov boj za otroka. To bo zelo
težko, če bo v dvorani sedela užaloščena
mamica v črnini.
Samo solzo bo izpustila in sodnik
bo ustavil obdolženca.
Obdolženec, ki je osumljen umora
otroka, v očeh sodišča ne uživa prav
nobene simpatije. Sodnik ga bo presekal
sredi stavka.
Moji edini priložnosti sta bili samo
dve. Z vprašanji lahko izvrtam iz obdolženca tisto, kar mi bo dalo podlago
za zaključni govor, in zaključni govor
sam.
Motiv je bil tisto, kar me je držalo
nad vodo.
Če dokažem, da je imel Breznik
sina rad, bom omajal trditev obtožbe,
da ga je umoril.
Bil sem prepričan, da sodišče ne bo
verjelo tožilstvu, da ga je raje ugrabil in
ubil, kot pa da bi ga prepustil ženi.
Težava je bila le v tem, da sem bil
prisiljen čakati vse do zadnje obravnave.
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Literarni kotiček – basen

Kako je Volk kandidiral za župana
Ana Jug
Volk je bil pomemben odvetnik visoke divjadi. Nizke divjadi ni zastopal,
temveč jo je zaničeval, nemalokrat pa kar požrl.
Bil je star, redkodlak, trdosrčen, krvoločen, bogat in nečimrn.
Nekega dne je ugotovil, da bi bilo za njegovo pokojnino dobro, če bi kariero zaključil na županskem štoru. Tega sicer ni bilo lahko doseči, saj takšni
štori niso bili naprodaj, temveč so župane uštorovali volivci. Gozdni župani
so bili namreč izvoljeni. Volile so jih gozdne živali, ne glede na velikost,
spol, dlako, nrav, moč in krvoločnost.
Ker je postal Volku glas vsakega volivca pomemben, mu je bila odslej
pomembna tudi vsaka gozdna žival. Če je hotel postati župan, je moral pridobiti večino glasov gozdnih živali na svojo stran.
Tako je na svoja stara volčja leta začel pozdravljati vse gozdne živali,
velike in majhne, razen tistih, ki si jih je izbral za večerjo in ga itak ne bi
mogle voliti. Pozdravljal jih je, čeprav tega doslej ni nikoli počel, se jim
smehljal in jim obljubljal med in (kozje) mleko.
Toda nenadno Volkovo pozdravljanje, obljube in smehljanje niso obrodili
sadov. Trajalo je prekratek čas in preveč očitno je bilo namenjeno županskemu štoru.
Gozdne živali so za župana izvolile gospoda Lisjaka, ki je bil vljuden in
prijazen z njimi vsaj kakšno leto prej, preden je kandidiral za župana.
Kakšen je nauk te basni?
•
•

Nič ni tako skrito, da ne bi bilo očitno. (Nihil opertum quod non
reveletur.)
Volk dlako menja, nravi pa ne. (Lupus pilum mutat, non mores.)

Zgodba je resnična, le krajevna in osebna imena so spremenjena.

Že dolgo ni bilo na ljubljanskem območnem zboru OZS tolikšne gneče, kot je bila
na predavanju dr. Aleša Galiča, profesorja na ljubljanski pravni fakulteti, in Matjaža
Voglarja, sodnika na Okrajnem sodišču v Ljubljani, o noveli ZPP-D, 4. septembra na
Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Nekateri smo celo stali, drugi pa sedeli na stopnicah. Zato so predavanje ponovili.
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Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije
Prebira in izbira: dr. Peter Čeferin

Odvetniška zbornica v 90. letih in naprej
Dne 1. oktobra 1990 je bilo v imeniku odvetnikov
OZS vpisanih 460 odvetnikov, 15. novembra 1991 pa
613 odvetnikov. V tem poročevalskem obdobju je bilo iz
imenika izbrisanih 15 odvetnikov, in sicer devet zaradi
upokojitve, trije zaradi sklenitve delovnega razmerja, trije
pa zaradi smrti. Vpisanih je bilo 168 odvetnikov (pet
kandidatov je obravnavala komisija za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev že v prejšnjem poročevalskem obdobju,
16 jih je prišlo iz vrst odvetniških pripravnikov, 152 pa
iz delovnega razmerja).
Na seji 2. julija 1991 je predsedstvo Odvetniške zbornice
Slovenije sprejelo sklep, da zaradi napada Jugoslovanske
vojske na neodvisno državo Slovenijo Odvetniška zbornica
Slovenije prekinja vse odnose z Zvezo republiških in pokrajinskih odvetniških zbornic Jugoslavije. O tem sklepu je
odvetniška zbornica obvestila Mednarodno unijo odvetnikov
in tudi posamezne odvetniške zbornice različnih držav, s
prošnjo, da pri vladah svojih držav posredujejo za končanje
vojne in za priznanje neodvisne države Slovenije.
Zanimiva sta predvsem odgovora predsednika Združenja odvetniških zbornic treh Benečij in glavnega tajnika
Nemške zvezne odvetniške zbornice.
Prvi je zapisal: »Kopijo vašega sporočila sem poslal
italijanskemu ministru za zunanje zadeve De Michelisu, ki
se trenutno zelo dejavno ukvarja z jugoslovanskim vprašanjem. De Michelis je Benečan in v čast si štejem, da ga
osebno poznam. Srčno si želim, da bi bil glas slovenskih
kolegov uslišan.«
Glavni tajnik Nemške zvezne odvetniške zbornice pa je
med drugim zapisal: »Vznemirjeni in prizadeti, naravnost
pretreseni smo zaradi dogodkov, ki se ta čas odvijajo v
Sloveniji. Nobenega razumevanja nimamo za dosedanje
zadržanje Evropske skupnosti in nemške zvezne vlade. Tukaj
se medtem oblikuje odločna kritika zvezne vlade, predvsem
zunanjega ministra Genscherja, tako da obstaja upanje, da
bo imel ta pozitivni pritisk ugoden rezultat.«
Dne 15. maja 1992 je bila Odvetniška zbornica Slovenije neposredno sprejeta v Mednarodno unijo odvetnikov (27. aprila 1930 je bila vanjo vključena prek Zveze
odvetniških zbornic Kraljevine Jugoslavije, po II. svetovni
vojni pa prek Zveze republiških in pokrajinskih odvetniških
zbornic Jugoslavije).
Dne 27. novembra 2003 je bil Odvetniški zbornici Slovenije podeljen status stalne članice Združenja odvetniških
zbornic in odvetnikov pri Evropski uniji.
Tako sem s svojo kroniko iz arhiva Odvetniške zbornice
Slovenije prišel v današnji čas, zaradi česar bom to stalno
rubriko v reviji Odvetnik s tem prispevkom tudi sklenil, pri
čemer želim ob koncu še enkrat opozoriti na najpomembnejše
mejnike v slavni zgodovini naše odvetniške zbornice:
• 15. julij 1868
V Uradnem listu Avstrijskega cesarstva (Reichs-Ge
setz-Blatt fur das Kaiserthum Österrich) je bil objavljen
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Odvetniški red (Advocatenordnung), ki je pravni temelj
delovanja Kranjske odvetniške zbornice.
• 6. avgust 1898
Kot odgovor na prepoved rabe slovenskega jezika na
c. kr. Višjem deželnem sodišču v Gradcu je bil izredni
občni zbor Kranjske odvetniške zbornice, na katerem je bil
sprejet sklep, da je od tega dne dalje slovenščina izključni uradni jezik Kranjske odvetniške zbornice; dotedanji
nemški zbornični predsednik Pfefferer je odstopil, novi
slovenski predsednik Kranjske odvetniške zbornice pa je
postal Mosche.
• 19. december 1918
Na podlagi odredbe poverjenika za pravosodje se razširi
»okoliš odvetniške zbornice Kranjske na vse ozemlje Na
rodne vlade SHS v Ljubljani«. Odvetniška zbornica Kranjske
se preimenuje v Odvetniško zbornico v Ljubljani.
• 26. julij 1947
V Ljubljani je bila »ustanovna skupščina« Odvetniške
zbornice v Ljubljani.
• 12. julij 1972
V Uradnem listu SR Slovenije je bil objavljen prvi
slovenski (republiški) zakon o odvetništvu, ki je v prvem
odstavku 15. člena določal, da se »odvetniki z območja SR
Slovenije združujejo v Odvetniško zbornico Slovenije, ki
posluje po načelih samoupravljanja«.
• 2. julij 1991
Predsedstvo Odvetniške zbornice Slovenije je sklenilo, da naša zbornica izstopi iz Zveze odvetniških in
pokrajinskih zbornic Jugoslavije, da zaprosi za neposredni
sprejem v Mednarodno unijo odvetnikov in da o agresiji
na Slovenijo obvesti odvetnike vsega sveta s prošnjo, »da
pri vladah svojih držav nemudoma zaprosijo za ustrezno
diplomatsko aktivnost, tako v smeri prenehanja vojne kot
tudi za mednarodnopravno priznanje neodvisne države
Slovenije«.
• 15. maj 1992
Odvetniška zbornica Slovenije je bila neposredno sprejeta
v Mednarodno unijo odvetnikov (27. aprila 1930 je bila
vanjo vključena prek Zveze odvetniških zbornic Kraljevine
Jugoslavije, po drugi svetovni vojni pa prek Zveze republiških in pokrajinskih odvetniških zbornic Jugoslavije).
• 27. november 2003
Odvetniški zbornici Slovenije je bil podeljen status
stalne članice CCBE (Združenje odvetniških zbornic in
odvetnikov pri Evropski uniji).
Iskrena hvala in še nadaljne sodelovanje.

Uredništvo
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STVARNO IN AVTORSKO
KAZALO 2008
Leto XI, št. 1–5 (oziroma, šteto v celoti, 38–42)

Intervju

Marko Iršič: Zasebna mediacija (dr. Bojan Kukec) – Int 38/16
Jože Ilc: Odvetniki smo grešni kozli (dr. Bojan Kukec) – Int 39/23-24
dr. Mario Diego: Politično in sindikalno predstavništvo odvetništva v
Italiji (dr. Karlo Primožič) – Int 40-41/33-34
Iz sodne dvorane

glej leposlovje

Pojasnilo za uporabo obeh kazal
Uv – Uvodnik
Čl – Članek
Int – Intervju
Mn – Mnenje
Por – Poročilo
Pril – Priloga
Rec – Recenzija ali prikaz knjige, revije
Sp – Sodna praksa
Zap – Zapis
V kazalih objavljamo celotni naslov posameznega prispevka, ime
avtorja, zvrst prispevka ter številko glasila in stran objave.
Primer:
Čl 39/11
pomeni, da gre za članek, ki je objavljen v 39. številki glasila
na 11 strani!

STVARNO KAZALO
Alternativne metode reševanja sporov

Marko Iršič: Zasebna mediacija (dr. Bojan Kukec) – Int 38/16
Mediacija v mirovnem procesu (Andrej Razdrih) – Por 39/16–20
Mediacija in odvetništvo (1. del) (dr. Bojan Kukec) – Čl 40-41/17–19
Mediacija in odvetništvo (2. del) (dr. Bojan Kukec) – Čl 42/9–13
Davki

Zakon o davčnem postopku s komentarjem (mag. Jernej Podlipnik) –
Rec 38/26-27
Delovno pravo

Novosti ZDR (mag. Darko Krašovec) – Čl 38/7–10
Etika

Lov in ugovor vesti (Vlado Began) – Čl 40-41/29-30
Čista vest naj bo sodnik (Boštjan Koritnik) – Por 42/13
Pravnik med tehnikom in razumnikom (dr. Marko Novak) – Čl 42/14-15
glej tudi Pravna kultura
Evropska konvencija o človekovih pravicah

Varstvo pravic na ESČP (mag. Viki Planinšec) – Por 38/21
Evropsko pravo človekovih pravic (Jože Ilc) – Mn 38/25

Preiskava odvetniške pisarne (dr. Bojan Kukec) – Sp 40-41/41
dr. Bojan Kukec: Odvetnik in državljan pred ESČP (mag. Jernej
Podlipnik) – Rec 42/27-28
Podkupljena sodnika (dr. Bojan Kukec) – Sp 42/28
Evropsko sodišče za človekove pravice

glej Evropska konvencija o človekovih pravicah
Filozofija prava

dr. Marko Novak: Poglavja iz filozofije in teorije prava (dr. Bojan
Kukec) – Rec 42/29
Gospodarsko pravo

Novi KZ-1 in gospodarski kriminal (Irena Vovk) – Zap 39/40
Vloga odvetnika v postopkih spregleda pravne osebnosti (dr. Vida Mayr)
– Čl 40-41/12–16
Pravosodni Robin Hood (Boštjan Koritnik) – Por 42/8
In memoriam

Janko Šinkovec – Zap 38/18
Alojz Senčar, Marjetica Nosan, Branko Resnik, Drago Vlah – Zap 39/26
Bruno Turk, Nada Jurčevič, Frane Boštjančič – Zap 40-41/32
Danica Hiršl, Nikolaj Sedonja – Zap 42/20
Informacijska pooblaščenka

Posredovanje podatkov o bančnem računu zaposlenega (Irena Vovk) –
Zap 38/31
Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca (Irena Vovk)
– Zap 39/24
Informatika

Ali gredo odvetniki v korak s časom? (Dolores Modic in Malči Grivec) –
Čl 40-41/24–27

odvetnik st-42.indd 36

Iz odvetniškega imenika

glej Statistika
Izvršba

Novi način vlaganja izvršbe na podlagi verodostojne listine (Jana
Savković) – Čl 38/4–6
Za odpravo nestabilnosti v izvršbi (Boštjan Koritnik) – Por 39/7
Kazensko pravo

Kaj je narobe? (dr. Peter Čeferin) – Uv 39/3
Tožilec in odvetnik v luči nove kazenske zakonodaje (Hinko Jenull) –
Čl 39/8–11
Zagovornik ex offo – pravičnost in brezplačna pravna pomoč (dr. Bojan
Kukec) – Sp 39/35
Novi KZ-1 in gospodarski kriminal (Irena Vovk) – Zap 39/40
Pravosodni Robin Hood (Boštjan Koritnik) – Por 42/8
Za desetletje sedenja manj dodaj še kolo (Boštjan Koritnik) – Por 42/25
Korupcija

Odvetnikov namerni napačen pravni pouk ustreza definiciji korupcije
(dr. Bojan Kukec) – Zap 38/24
Podkupljena sodnika (dr. Bojan Kukec) – Sp 42/28
Leposlovje

Basni o sodnici in pravici – Pripovedke iz osebnega zverinjaka (Slavko
Pregl) – Zap 38/36
Umor Sonje Lipec (10. poglavje) (mag. Igor Karlovšek) – Zap 38/37-38
Umor Tomaža Breznika (1. poglavje) (mag. Igor Karlovšek) –
Zap 39/41-42
Umor Tomaža Breznika (2. poglavje) (mag. Igor Karlovšek) –
Zap 40-41/49–50
Umor Tomaža Breznika (3. poglavje) (mag. Igor Karlovšek) –
Zap 42/33-34
Kako je Volk kandidiral za župana (Ana Jug) – Zap 42/34
Lovstvo

Lov in ugovor vesti (Vlado Began) – Čl 40-41/29-30
Mediji o odvetništvu

Najdražji in/ali kvalitetni odvetniki – niso vedno isti! (dr. Bojan Kukec)
– Zap 38/32–36
ZOdv-B so pisali ljudje, ki sploh ne vedo, kakšna je od znotraj
odvetniška pisarna (dr. Bojan Kukec) – Zap 39/38–40
Odvetništvo premagalo pravosodje najmanj s 5 : 0 (dr. Bojan Kukec) –
Zap 40-41/44–47
Na Hrvaškem predsednik države obsojen zaradi razžalitve odvetnika (dr.
Bojan Kukec) – Zap 42/30–32
Odgovornost

Zdravniška odgovornost v Italiji (dr. Karlo Primožič) – Čl 39/20–22
Odvetništvo

Ljudska oblast (Andrej Razdrih) – Uv 38/3-4
Odvetniška zaupnost in pranje denarja - ko mora odvetnik zaradi
pravnega svetovanja sporočati podatke o strankah (dr. Jorg Sladič, mag.
Pavla Sladič – Zemljak) – Čl 38/10–15
Spremembe in dopolnitve ZOdv in OT – kronološki pregled (Tanja
Sedušak) – Zap 38/17-18
CCBE objavil smernice o elektronskih izkaznicah za evropske odvetnike
(dr. Bojan Kukec) – Zap 38/23
Odvetnikov namerni napačen pravni pouk ustreza definiciji korupcije (dr.
Bojan Kukec) – Zap 38/24
Kaj je narobe? (dr. Peter Čeferin) – Uv 39/3
Statusnopravne oblike opravljanja odvetništva – odvetniški d.o.o. (Uroš
Ilić) – Čl 39/4–7
Tožilec in odvetnik v luči nove kazenske zakonodaje (Hinko Jenull) –
Čl 39/8–11
Mi stavkamo (v Italiji), kaj pa vi? (dr. Karlo Primožič) – Čl 39/14-15
Jože Ilc: Odvetniki smo grešni kozli (dr. Bojan Kukec) – Int 39/23-24
Izvršilna oblast želi odvetništvo in pravosodje spraviti na kolena (dr.
Bojan Kukec) – Por 39/28-29
Tudi na Hrvaškem oblast posega v odvetniško tarifo (dr. Bojan Kukec) –
Zap 39/29
Diskriminacija v odvetniški pisarni (dr. Bojan Kukec) – Zap 39/36
dr. Šime Ivanjko: Pravo je več kot pravo (dr. Bojan Kukec) – Rec 39/37
Vloga odvetnika v postopkih spregleda pravne osebnosti (dr. Vida Mayr)
– Čl 40-41/12–16
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Mediacija in odvetništvo (1. del) (dr. Bojan Kukec) – Čl 40-41/17–19
Meje odvetnikove lojalnosti do stranke (Andrej Razdrih) –
Čl 40-41/22–23
Ali gredo odvetniki v korak s časom? (Dolores Modic in Malči Grivec) –
Čl 40-41/24–27
dr. Mario Diego: Politično in sindikalno predstavništvo odvetništva v
Italiji (dr. Karlo Primožič) – Int 40-41/33-34
Odvetnikova žalitev sodišča (Odločba US RS, št. Up-309-05 z dne 15.
maja 2008, z ločenima mnenjema dr. Cirila Ribičiča in Jana Zobca) (dr.
Bojan Kukec) – Sp 40-41/35–40
Odvetniki sledijo tokovom znanja (Boštjan Koritnik) – Por 40-41/48
Nihanje tečajev na borzi odvetniških vrednot (Hinko Jenull) – Uv 42/3
Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali
slabše delo? (Andrej Slivnik) – Čl 42/6–8
Mediacija in odvetništvo (2. del) (dr. Bojan Kukec) – Čl 42/9–13
Pravnik med tehnikom in razumnikom (dr. Marko Novak) – Čl 42/14-15
Slavnostna akademija OZS ob 140. obletnici slovenskega odvetništva in
10. obletnici revije Odvetnik (dr. Bojan Kukec) – Por 42/21
Novo vodstvo (Franc Mesar) – Por 42/22
Konferenca o izobraževanju odvetnikov (Bojana Potočan) – Por 42/22
Poročilo s seje CCBE (mag. Gregor Velkaverh) – Por 42/23–25
8. mednarodna konferenca berlinskih odvetnikov (Andrej Razdrih) –
Por 42/26
dr. Bojan Kukec: Odvetnik in državljan pred ESČP (mag. Jernej
Podlipnik) – Rec 42/27-28
Odvetniki in 13. ljubljanski maraton (Andrej Razdrih) – Por 42/32
glej tudi Mediji o odvetništvu, Statistika, Zbornica, Zgodovina
Postopkovno pravo

glej tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, Ustavno sodišče,
Vrhovno sodišče RS
Statistika

Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 29. februar 2008 (Tanja
Sedušak) – Zap 38/18
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 15. maj 2008 (Mateja Humar) –
Zap 39/26
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 15. julij 2008 (Mateja Humar) –
Zap 40-41/32
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 20. november 2008 (Mateja
Humar) – Zap 42/20
Svetovni splet

Pravo za telebane (Boštjan Koritnik) – Zap 38/25
glej tudi Informatika
Svoboda veroizpovedi

Maša zadušnica, odvetnik in odgovornost duhovnika (dr. Karlo Primožič)
– Čl 38/15
Šport

Šport & pravo (mag. Jernej Podlipnik) – Rec 40-41/42-43
Odvetniki in 13. ljubljanski maraton (Andrej Razdrih) – Por 42/32
glej tudi Smučarsko pravo
Tožilstvo

Tožilec in odvetnik v luči nove kazenske zakonodaje (Hinko Jenull) –
Čl 39/8–11
Zaostankov ni bilo (Irena Vovk) – Por 39/13
Za poseg moralne avtoritete (Irena Vovk) – Por 39/22

dr. Jorg Sladič: Začasna odredba v evropskem procesnem pravu (mag.
Pavla Sladič Zemljak) – Rec 38/28-29
Dogovori o pristojnosti nacionalnih sodišč v civilnih in gospodarskih
zadevah (dr. Luigi Varanelli) – Čl 39/12-13
Pravdno represivni postopek – k noveli ZPP-D (Jože Ilc) –
Čl 40-41/20–22
ZPP-D – novosti v pritožbenem postopku (Jože Ilc) – Čl 42/–6
Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali
slabše delo? (Andrej Slivnik) – Čl 42/6–8

Ustavno sodišče

Pranje denarja

Zagovornik ex offo – pravičnost in brezplačna pravna pomoč (dr. Bojan
Kukec) – Sp 39/35

Odvetniška zaupnost in pranje denarja – ko mora odvetnik zaradi
pravnega svetovanja sporočati podatke o strankah (dr. Jorg Sladič,
mag. Pavla Sladič – Zemljak) – Čl 38/10–15
Pravna kultura

dr. Miro Cerar: Pravnikov mozaik ali Pravo med zdravim razumom in
pravno kulturo (dr. Bojan Kukec) – Rec 38/30-31
Recenzija – prikaz

Evropsko pravo človekovih pravic (Jože Ilc) – Mn 38/25
Zakon o davčnem postopku s komentarjem (mag. Jernej Podlipnik) –
Rec 38/26-27
dr. Jorg Sladič: Začasna odredba v evropskem procesnem pravu (mag.
Pavla Sladič Zemljak) – Rec 38/28-29
dr. Miro Cerar: Pravnikov mozaik ali Pravo med zdravim razumom in
pravno kulturo (dr. Bojan Kukec) – Rec 38/30-31
dr. Šime Ivanjko: Pravo je več kot pravo (dr. Bojan Kukec) – Rec 39/37
Pravnik na novi poti (Boštjan Koritnik) – Por 40-41/40
Šport & pravo (mag. Jernej Podlipnik) – Rec 40-41/42-43
dr. Bojan Kukec: Odvetnik in državljan pred ESČP (mag. Jernej
Podlipnik) – Rec 42/27-28
dr. Marko Novak: Poglavja iz filozofije in teorije prava (dr. Bojan
Kukec) – Rec 42/29
Smučarsko pravo

Ureditev nadzora na smučiščih (Tomaž Marušič) – Čl 40-41/28-29
Sodišče ES

dr. Jorg Sladič: Začasna odredba v evropskem procesnem pravu (mag.
Pavla Sladič Zemljak) – Rec 38/28-29
Diskriminacija v odvetniški pisarni (dr. Bojan Kukec) – Zap 39/36
C-462/06, Laboratories Glaxosmithkline – Zap 39/36
Sodstvo

Ljudska oblast (Andrej Razdrih) – Uv 38/3-4
Nezadovoljni sodniki (Irena Vovk) – Por 38/23
Kaj je narobe? (dr. Peter Čeferin) – Uv 39/3
Dogovori o pristojnosti nacionalnih sodišč v civilnih in gospodarskih
zadevah (dr. Luigi Varanelli) – Čl 39/12-13
Pravni interes ugotovitvene odločbe US RS, št. U-I-303/07, z ločenim
mnenjem dr. Cirila Ribičiča – Sp 39/30–35
Opozorilna stavka sodnikov (Irena Vovk) – Por 39/42
Poziv k dialogu (Boštjan Koritnik) – Por 40-41/34
Pravnik med tehnikom in razumnikom (dr. Marko Novak) – Čl 42/14-15
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Uspešni ustavni sodniki (Irena Vovk) – Por 38/6
Pravni interes ugotovitvene odločbe US RS, št. U-I-303/07, z ločenim
mnenjem dr. Cirila Ribičiča – Sp 39/30–35
Odvetnikova žalitev sodišča (Odločba US RS, št. Up-309-05 z dne 15.
maja 2008, z ločenima mnenjema dr. Cirila Ribičiča in Jana Zobca) (dr.
Bojan Kukec) – Sp 40-41/35–40
Pomen ustavnega sodišča za varstvo pravic (dr. Ciril Ribičič) – Čl 42/-17
Vrhovno sodišče RS

Zbornica

Izjava 1035 slovenskih odvetnikov in odvetnic – Zap 38/18–20
Poročilo o delu delegacije OZS v CCBE za leto 2007 (doc. dr. Konrad
Plauštajner) – Por 38/22-23
Iz dela UO OZS (Mateja Humar) – Zap 39/25–27
Odvetnik praznuje 10. rojstni dan (dr. Bojan Kukec) – Uv 40-41/3
Ne vedno prijaznih 140 let OZS (Miha Kozinc) – Uv 40-41/4
Geneza odvetniške revije (Jože Ilc) – Uv 40-41/5
10. obletnica Odvetnika – K še večjemu vplivu in širšemu dosegu (odzivi
in mnenja) – Mn 40-41/6–11
Iz dela UO OZS (Mateja Humar) – Zap 40-41/31-32
Iz dela UO OZS (Mateja Humar) – Zap 42/19-20
glej tudi Odvetništvo, Zgodovina
Zdravstvo

Zdravniška odgovornost v Italiji (dr. Karlo Primožič) – Čl 39/20–22
Zgodovina

Odvetniška zbornica Slovenije v letu 1985 (dr. Peter Čeferin) –
Zap 38/38
Odvetniška zbornica Slovenije v letih 1986/87 (dr. Peter Čeferin) –
Zap 39/42
Odvetniška zbornica v letih 1988/89 (dr. Peter Čeferin) – Zap 40-41/50
Nastanek angleškega občega prava – common law (Stanislav Fortuna) –
Čl 42/17-18
Odvetniška zbornica v letih 1990 in naprej (dr. Peter Čeferin) –
Zap 42/35

AVTORSKO KAZALO
Avtorjev 35 – 22 iz odvetniških vrst

Vlado Began

Lov in ugovor vesti – Čl 40-41/29-30
dr. Peter Čeferin

Odvetniška zbornica Slovenije v letu 1985 – Zap 38/38
Kaj je narobe? – Uv 39/3
Odvetniška zbornica Slovenije v letih 1986/87 – Zap 39/42

Odvetniška zbornica v letih 1988/89 – Zap 40-41/50
Odvetniška zbornica v letih 1990 in naprej – Zap 42/35
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Stanislav Fortuna

Nastanek angleškega občega prava – common law – Čl 42/17-18
Malči Grivec

Ali gredo odvetniki v korak s časom? (skupaj z Dolores Modic) –
Čl 40-41/24–27
Mateja Humar

Iz dela UO OZS – Zap 39/25–27
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 15. maj 2008 – Zap 39/26
Iz dela UO OZS – Zap 40-41/31-32
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 15. julij 2008 – Zap 40-41/32
Iz dela UO OZS – Zap 42/19-20
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 20. november 2008 – Zap 42/20
Jože Ilc

Tomaž Marušič

Ureditev nadzora na smučiščih – Čl 40-41/28-29
dr. Vida Mayr

Vloga odvetnika v postopkih spregleda pravne osebnosti –
Čl 40-41/12–16
Franc Mesar

Novo vodstvo – Por 42/22
Dolores Modic

Ali gredo odvetniki v korak s časom? (skupaj z Malči Grivec) –
Čl 40-41/24–27
dr. Marko Novak

Pravnik med tehnikom in razumnikom – Čl 42/14-15

Evropsko pravo človekovih pravic – Mn 38/25
Geneza odvetniške revije – Uv 40-41/5
Pravdno represivni postopek – k noveli ZPP-D – Čl 40-41/20–22
ZPP-D – novosti v pritožbenem postopku – Čl 42/–6

mag. Viki Planinšec

mag. Uroš Ilić

mag. Jernej Podlipnik

Hinko Jenull

Zakon o davčnem postopku s komentarjem – Rec 38/26-27
Šport & pravo – Rec 40-41/42-43
dr. Bojan Kukec: Odvetnik in državljan pred ESČP – Rec 42/27-28

Statusnopravne oblike opravljanja odvetništva – odvetniški d.o.o. –
Čl 39/4–7
Tožilec in odvetnik v luči nove kazenske zakonodaje – Čl 39/8–11
Nihanje tečajev na borzi odvetniških vrednot – Uv 42/3
Ana Jug

Kako je Volk kandidiral za župana – Zap 42/34
mag. Igor Karlovšek

Umor Sonje Lipec (10. poglavje) – Zap 38/37-38
Umor Tomaža Breznika (1. poglavje) – Zap 39/41-42
Umor Tomaža Breznika (2. poglavje) – Zap 40-41/49–50
Umor Tomaža Breznika (3. poglavje) – Zap 42/33-34
Boštjan Koritnik

Pravo za telebane – Zap 38/25
Za odpravo nestabilnosti v izvršbi – Por 39/7
Poziv k dialogu – Por 40-41/34
Pravnik na novi poti – Por 40-41/40
Odvetniki sledijo tokovom znanja – Por 40-41/48
Pravosodni Robin Hood – Por 42/8
Čista vest naj bo sodnik – Por 42/13
Za desetletje sedenja manj dodaj še kolo – Por 42/25
Miha Kozinc

Ne vedno prijaznih 140 let OZS – Uv 40-41/4

Varstvo pravic na ESČP – Por 38/21
dr. Konrad Plauštajner

Poročilo o delu delegacije OZS v CCBE za leto 2007 – Por 38/22-23

Bojana Potočan

Konferenca o izobraževanju odvetnikov – Por 42/22
Slavko Pregl

Basni o sodnici in pravici – Pripovedke iz osebnega zverinjaka –
Zap 38/36
dr. Karlo Primožič

Maša zadušnica, odvetnik in odgovornost duhovnika – Čl 38/15
Mi stavkamo (v Italiji), kaj pa vi? – Čl 39/14-15
Zdravniška odgovornost v Italiji – Čl 39/20–22
dr. Mario Diego: Politično in sindikalno predstavništvo odvetništva v
Italiji – Int 40-41/33-34
Andrej Razdrih

Ljudska oblast – Uv 38/3-4
Mediacija v mirovnem procesu – Por 39/16–20
Meje odvetnikove lojalnosti do stranke – Čl 40-41/22–23
8. mednarodna konferenca berlinskih odvetnikov – Por 42/26
Odvetniki in 13. ljubljanski maraton – Por 42/32
dr. Ciril Ribičič

Pomen ustavnega sodišča za varstvo pravic – Čl 42/-17

mag. Darko Krašovec

Jana Savković

dr. Bojan Kukec

Tanja Sedušak

Novosti ZDR – Čl 38/7–10
Marko Iršič: Zasebna mediacija – Int 38/16
CCBE objavil smernice o elektronskih izkaznicah za evropske odvetnike
– Zap 38/23
Odvetnikov namerni napačen pravni pouk ustreza definiciji korupcije –
Zap 38/24
dr. Miro Cerar: Pravnikov mozaik ali Pravo med zdravim razumom in
pravno kulturo – Rec 38/30-31
Najdražji in/ali kvalitetni odvetniki – niso vedno isti! – Zap 38/32–36
Jože Ilc: Odvetniki smo grešni kozli – Int 39/23-24
Izvršilna oblast želi odvetništvo in pravosodje spraviti na kolena – Por
39/28-29
Tudi na Hrvaškem oblast posega v odvetniško tarifo – Zap 39/29
Zagovornik ex offo – pravičnost in brezplačna pravna pomoč – Sp 39/35
Diskriminacija v odvetniški pisarni – Zap 39/36
dr. Šime Ivanjko: Pravo je več kot pravo – Rec 39/37
ZOdv-B so pisali ljudje, ki sploh ne vedo, kakšna je od znotraj
odvetniška pisarna – Zap 39/38–40
Odvetnik praznuje 10. rojstni dan – Uv 40-41/3
Mediacija in odvetništvo (1. del) – Čl 40-41/17–19
Odvetnikova žalitev sodišča (Odločba US RS, št. Up-309-05 z dne 15.
maja 2008, z ločenima mnenjema dr. Cirila Ribičiča in Jana Zobca) –
Sp 40-41/35–40
Preiskava odvetniške pisarne – Sp 40-41/41
Odvetništvo premagalo pravosodje najmanj s 5 : 0 – Zap 40-41/44–47
Mediacija in odvetništvo (2. del) – Čl 42/9–13
Slavnostna akademija OZS ob 140. obletnici slovenskega odvetništva in
10. obletnici revije Odvetnik – Por 42/21
Podkupljena sodnika – Sp 42/28
dr. Marko Novak: Poglavja iz filozofije in teorije prava – Rec 42/29
Na Hrvaškem predsednik države obsojen zaradi razžalitve odvetnika –
Zap 42/30–32
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Novi način vlaganja izvršbe na podlagi verodostojne listine – Čl 38/4–6
Spremembe in dopolnitve ZOdv in OT – kronološki pregled –
Zap 38/17-18
Iz odvetniškega imenika – stanje na dan 29. februar 2008 – Zap 38/18
dr. Jorg Sladič

Odvetniška zaupnost in pranje denarja - ko mora odvetnik zaradi
pravnega svetovanja sporočati podatke o strankah (skupaj z mag. Pavlo
Sladič – Zemljak) – Čl 38/10–15
Mag. Pavla Sladič – Zemljak

Odvetniška zaupnost in pranje denarja - ko mora odvetnik zaradi
pravnega svetovanja sporočati podatke o strankah (skupaj z dr. Jorgom
Sladičem) – Čl 38/10–15
Dr. Jorg Sladič: Začasna odredba v evropskem procesnem pravu – Rec
38/28-29
Andrej Slivnik

Materialno procesno vodstvo z vidika odvetnika - spodbuda za boljše ali
slabše delo? – Čl 42/6–8
dr. Luigi Varanelli

Dogovori o pristojnosti nacionalnih sodišč v civilnih in gospodarskih
zadevah – Čl 39/12-13
mag. Gregor Velkaverh

Poročilo s seje CCBE – Por 42/23–25
Irena Vovk

Uspešni ustavni sodniki – Por 38/6
Nezadovoljni sodniki – Por 38/23
Posredovanje podatkov o bančnem računu zaposlenega – Zap 38/31
Zaostankov ni bilo – Por 39/13
Nadzorovanje zasebne elektronske pošte s strani delodajalca – Zap 39/24
Novi KZ-1 in gospodarski kriminal – Zap 39/40
Opozorilna stavka sodnikov – Por 39/42
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Andrej Slivnik

Materialno procesno vodstvo z vidika
odvetnika – spodbuda za boljše ali
slabše delo?

Substantial procedural management
from the aspect of an attorney – motivation for working better or worse?

Da bi lahko odvetnik klienta kakovostno zastopal, se mora
dobro seznaniti z dejstvi, ki vzpostavljajo spor. Ker je pri tem
odvisen od svojega klienta, mora z njim ravnati podobno,
kot je sodišče upravičeno in zavezano ravnati v okviru pravil
materialnega procesnega vodstva. Brez temeljitega intervjuja
s klientom in preverjanja dejstev, ki mu jih slednji navede,
odvetnik tožbe ne more sestaviti, pravde pa ne voditi dobro.
S tega vidika se odvetnikova komunikacija s klientom med
pripravo tožbe kaže kot analogna sodnemu materialnemu
procesnemu vodstvu strank med pravdo, z njim pa je tudi v
neposredni zvezi: ker je ta komunikacija temeljnega pomena
za kakovostno artikulacijo spora, materialno procesno vodstvo
pa je med drugim usmerjeno v odpravljanje pomankljivosti v
artikulaciji spora, stranko sodišče »vodi« toliko bolj, kolikor
pasivnejša je v pravdi. Na splošno to ne more biti spodbuda za
boljše delo odvetnikov.

To provide for a professional representation of their client,
a lawyer must thoroughly acquaint him/herself with the facts
consituting the dispute to which their client is a party. In doing
so, he/she should treat the client in the manner similar to that,
in which the court is entitled and obliged to treat the parties
within the framework of case management rules. Without
a comprenhensive interview with the client, and without
examination of the facts alleged by the client, the lawyer may
not compose a lawsuit, nor conduct the litigation in a proper and
dilligent manner. From this aspect, the lawyer’s communication
with the client is analogous to the judicial conduct of case
management, with which it is indeed connected: since the said
communication is of crucial importance to articulation of the
dispute, and since the case management rules are, inter alia,
aimed at making good the deficiencies of dispute articulation,
a litigating party is managed by the court to the extent of their
own procedural inactivity. In general, this cannot be regarded as
an incentive for a better work of lawyers.

dr. Bojan Kukec

dr. Bojan Kukec

MediacijA in odvetništvo (2. del)

Mediation and attorneyship (Part 2)

Avtor zaključi strokovni prispevek z ažuriranjem podatkov,
izpostavi najnovejše dogodke s tega področja (4. regionalna
konferenca o mediaciji za jugovzhodno evropo SEEMF, v
Zagrebu v novembru letos) ter informira o novem vodstvu
Društva mediatorjev Slovenije (DMS), izvoljenega 1. decembra
2008. V naslednjih štirih poglavjih najprej prikaže pravne vire
mediacij – pomembne za odvetništvo, vrste mediacij, v katerih
sodelujejo odvetniki, kako (naj) mediacija poteka v praksi:
skozi prizmo odvetnika mediatorja ali odvetnika pooblaščenca
(11 korakov odvetnika). Ponudi perspektive ter na koncu poda
sklepne misli.

The author concludes his scientific journal article with
up-to-date information, he exposes the latest events regarding
the field in question (4th South Eastern European Mediation
Forum SEEMF, in Zagreb, November 2008), and he informs the
reader about new leadership of Slovenian Mediators Association
(Društvo mediatorjev Slovenije – DMS) that was elected on
December 1st 2008. In the next four chapters he first presents
legal sources of mediations that are important for advocateship,
than he shows different types of mediation in which advocates
take part, and how mediation should be conducted in praxis,
everything through the view of an advocate mediator or an
advocate attorney (11 steps of advocate). He offers some
perspectives and at the end he concludes the article with some
final thoughts.

dr. Marko Novak

dr. Marko Novak

Pravnik med tehnikom in
razumnikom

Lawyer betWEEN a technician and an
intellectualist

Za nekatere »pravosodne« poklice se zdi dovolj, da bi
mlade pravnike spravili v prakso, da bi se tam nadalje učili
pravniške obrti, že po prvi bolonjski stopnji študija prava (npr.
po treh letih). To bi veljalo za kandidate za odvetnike, tožilce,
pravobranilce itd. Drugače je glede sodniškega poklica, ki je
med vsemi v pravu gotovo najtežji in tudi najbolj odgovoren. V
tej zvezi bi bilo smiselno zahtevati drugo bolonjsko stopnjo, če
že ne premisliti o izločitvi pravniškega državnega izpita posebej
za sodnike. Toda pri nas bolonjska reforma ni bila povsem
dorečena in kaže, da smo (teoretični) pravni študij, vsaj kar
zadeva poklice, ki »potrebujejo« pravniški državni izpit, celo
podaljšali, ne pa skrajšali, kar je bil osnovni namen reforme – to
je čimprejšnja vključitev diplomiranega študenta s temeljnimi
znanji stroke v prakso. Tako smo reformo »reformirali« in
namesto vsebinskih sprememb naprej storili pomemben korak
nazaj.

For certain legal professions within the administrationof-justice system, according to the Bologna reform, it seems
appropriate that young lawyers enter legal practice to begin
learning practical legal skills already after the completion
of the first level of their legal studies (e.g. after a three-year
period). This would apply to candidates for attorneys at law,
state prosecuters, state attorneys etc. However, the case with
the judicial profession seems to be different since it is certainly
the most demanding and responsible legal profession. In
this connection it would be appropriate to demand for such
candidates to complete a second Bologna level, if not design a
special exam for future judges. As a matter of fact it seem that
the Bologna reform in Slovenia did not achieve its real objective
since the general legal studies have even been extended, not
shortened in accordance with the basic intention of the Bologna
reform: i.e. to send a graduate student of law to legal practice
as soon as possible. In such a manner we have »reformed« the
reform and, instead of substantive changes to be made ahead,
we made an important step backwards.
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