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Mineva 144 let, odkar je bila z av-
strijskim Odvetniškim redom 
(Advokaten Ordnung) Kranjski od-
vetniški zbornici (leta 1868) po-
deljena pristojnost, da sama odlo-
ča o lastnih vprašanjih, predvsem 
o vpisih in izbrisih odvetnikov iz 

imenikov, o disciplinskih ukrepih zoper svoje člane in 
o usposabljanju odvetnikov. V tem dolgem obdobju je 
zbornica delovala pod jurisdikcijo več držav in v raz-
ličnih družbenopolitičnih sistemih ter kljub slikovitim 
družbenopolitičnim razmeram ohranila samostojnost 
in vse svoje pristojnosti, odvetništvo pa neodvisnost.

Samostojnost in neodvisnost odvetništva kot neodvi-
sne gospodarske službe v okviru pravosodja je pogoj 
za delovanje pravne države. Tega se očitno trenutna 
oblast ne zaveda dovolj dobro, saj se je Odvetniška 
zbornica Slovenije (OZS) takoj po nastopu mandata 
novega vodstva soočila s precej resnimi hotenji izvršil-
ne veje oblasti po posegu v ustavno zagotovljeno pra-
vico do samostojnosti in neodvisnosti odvetništva. Ta 
hotenja nikoli niso bila tako močna kot zdaj, niti niso 
nikoli temeljila le na aktih, ki imajo zgolj politično ve-
ljavo (koalicijska pogodba). Hkrati pa tudi nikoli do 
zdaj ni bila neka ustavna kategorija s takšno lahkoto 
spregledana, kot smo temu priča danes.

Prav zato je zbornica sprejela stališče, da bo ukrenila 
vse, da se tovrstnim posegom odločno upre, in tako sta-
lišče tudi zagovarja v dialogu z izvršilno ter zakonodaj-
no vejo oblasti in mednarodnimi strokovnimi združe-
nji. O pritiskih izvršilne veje oblasti na samostojnost 
in neodvisnost odvetništva je seznanila tudi Evropsko 
združenje odvetniških zbornic (The Council of Bars and 
Law Societies of Europe – CCBE) in prejela potrditev 
svojih stališč. CCBE je ostro obsodilo tako ravnanje iz-
vršilne veje oblasti in najvišje predstavnike izvršilne in 
zakonodajne oblasti v Sloveniji pozvalo k razmisleku.

Tek časa in aktualne razmere pa vsekakor zahtevajo 
prenovo in spremembe, vendar take, ki bodo zagotav-
ljale tudi nadaljnjo neodvisnost in samostojnost od-
vetništva. Zbornica namreč ni institucija, namenjena 
sama sebi, temveč je njeno poslanstvo skrb za skla-
den razvoj odvetništva. Postati bo morala bolj aktiv-
na v dnevnem življenju, potrebno pa bo tudi aktivnej-
še vključevanje odvetnikov v njeno delo. 

Vsega tega se novo vodstvo zaveda, zato je že takoj 
po nastopu svojega mandata resno začelo z delom in 
sprejelo nujne ukrepe za nadaljnje delovanje zborni-
ce, in sicer smo začeli s prvimi aktivnostmi za ohra-
nitev samostojnosti in neodvisnosti odvetništva in za 
uvedbo permanentnega izobraževanja odvetnikov ter 
aktivnosti v smeri aktivnega vključevanja OZS v za-
konodajne procese.

Prvi rezultati so se hitro pokazali. V delo zbornice se 
vključuje vse več njenih članov in tako v njenih orga-
nih ter različnih delovnih komisijah trenutno stalno 
deluje več kot 80 odvetnikov, ki svoje delo opravlja-
jo častno in zanj ne prejemajo plačila. To nas utrjuje 
v prepričanju, da je usmeritev zbornice pravilna in da 
jo odvetniki štejejo za potrebno in kot svojo. Novo 
vodstvo pa si želi, da bi se tudi preostali člani aktiv-
neje vključevali v njeno delovanje, saj bo zbornica le 
tako lahko sledila interesom svojih članov in skrbela 
za skladen razvoj odvetništva.

Prenova je potrebna tudi zaradi sistema vzajemne po-
moči, ki je bil v sicer malce drugačni obliki in z dru-
gačnim namenom vzpostavljen na začetku organizira-
nja odvetništva v Sloveniji. Seveda je bilo takrat čla-
nov zbornice mnogo manj, solidarnost med odvet-
niki pa velika. Sistem je nastal iz plemenitih name-
nov, poseben pa je tudi zato, ker je vzdržal tako dol-
go obdob je. Glede na vedno večje število odvet nikov 
(1433 oziroma skupaj s pripravniki in kandidati ne-
kaj več kot 2000) je sistem vzajemne pomoči nedvo-
mno treba prenoviti, saj je ob upoštevanju trenutnih 
razmer postal žrtev lastnega uspeha. Solidarnost med 
odvetniki mora obstati še naprej, treba pa bo zagoto-
viti vzdržnost sistema za vse. To ne bo preprosto, saj 
bo treba uskladiti številne interese, tako tistih odve-
tnikov, ki svoj poklic opravljajo že dolgo vrsto let, kot 
tudi tistih, ki bodo jutri prvič vstopili v odvetniške vr-
ste. Prav pri tem vprašanju si bo zbornica prizadevala 
doseči najširše soglasje svojih članov, saj sta le tako 
mogoča vzdržnost sistema in njegov nadaljnji obstoj.

Da pa delovanje zbornice ne bo omejeno zgolj na 
naš ožji prostor, je začela tudi z aktivnostmi v okvi-
ru mednarodnih organizacij, kjer si prizadeva ustva-
riti pomembno svojo vlogo tudi na širšem območju. 
Prva ravnanja v to smer kaže Resolucija o samostoj-
nosti in neodvisnosti odvetništva, ki je bila podpi-
sana 28. septembra 2012 na Dnevu slovenskih od-
vetnikov v Portorožu. Resolucija je plod dela zbor-
nice, podpisali pa so jo: CCBE, odvetniške zbornice 
Francije, Nemčije, Slovaške, Češke, Madžarke, Hrva-
ške, Federacije Bosne in Hercegovine, Republike Srb-
ske, Srbije, Makedonije, Črne gore, Vojvodine ter od-
vetniške zbornice Münchna, Pariza, Pokrajinska od-
vetniška zbornica Trenta iz Italije in OZS, kot prva 
podpisnica. Glede ohranitve samostojnosti in ne-
odvisnosti odvetništva je bil tako dosežen konsenz 
prav vseh udeležencev in tudi največjega evropskega 
združenja odvetnikov – CCBE, ki združuje več kot 
1.200.000 odvetnikov iz vseh evropskih držav. To ne-
dvomno kaže, da gre za pomembno vprašanje in za-
gotovo velik uspeh OZS.

Potreben pa bo tudi kritičen pogled v lastne vrste in 
odločno ukrepanje v primerih disciplinskih kršitev ter 

Roman Završek, 
odvetnik v Ljubljani in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

Odvetniška zbornica Slovenije – kako naprej
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neetičnega ravnanja odvetnikov. Ravnanje odvetnikov 
mora biti zgledno, odvetnik pa vzor v okolju, v kate-
rem deluje. Ves čas svojega poslovanja mora biti vre-
den zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica, to-
rej ne samo v trenutku, ko vstopi v odvetniške vrste, 
temveč tudi pozneje. 

Ker to zahtevajo razmere in ker si odvetniki to tudi 
zaslužimo, bo spremembe treba izvesti, seveda ob 

upoštevanju tradicije in sodobnih standardov na po-
dročju odvetništva. 

Če se je ustroj zbornice ohranil stoletje in pol, mora biti 
naš skupni cilj, da zagotovimo njeno nadaljnje delovanje. 
Zbornica naj bo namenjena odvetnikom, in to kljub mo-
rebitnim pritiskom na delovanje odvetništva. Vse to pa 
bomo lahko dosegli le s pravo mero enotnosti in sodelo-
vanja, k čemur vas kot predsednik zbornice tudi pozivam.

Resolucija o samostojnosti in neodvisnosti odvetništva

Izdaja: Odvetniška zbornica Slovenije • Predsednik: Roman Završek  

Odgovorni urednik:  Andrej Razdrih 

Uredniški odbor: Jože Ilc, Hinko Jenull, Alenka Košorok Humar, dr. Karlo Primožič, Tanja Sedušak, dr. Rok Čeferin   

Urednica: Irena Vovk • Računalniški prelom: Vinko Kimovec • Tisk: LITTERA PICTA, d. o. o.   

Naslov uredništva: Odvetniška zbornica Slovenije, Pražakova 8, Ljubljana,  

tel.: 01/300 34 20, faks: 01/300 34 32, e-pošta: odvetniska.zbornica@siol.net  

Naročnina za leto 2012: 33,38 EUR (posamezna številka: 8,34 EUR; za študente: 2,08 EUR).  

Revija izhaja štirikrat na leto. Naklada: 4500 izvodov

Revija je vpisana v razvid medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno številko 860. 
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Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) 
je v skladu z enim od temeljnih načel Kodeksa odvet-
niške poklicne etike (»Odvetnik naj stalno izpopol-
njuje svoje strokovno znanje ...«) 5. junija 2012 usta-
novil Komisijo za permanentno usposabljanje odvet-
nikov, katere prva naloga je »priprava aktov za izved-
bo permanentnega strokovnega usposabljanja odve-
tnikov s ciljem večje strokovnosti in kakovosti dela 
odvetnikov«. Nenehno izobraževanje odvetnikov je 
conditio sine qua non v današnji hipernormirani družbi, 
kjer tudi temeljni predpisi dobivajo novele kot po te-
kočem traku. Tako kot v večini evropskih držav bomo 
morali tudi slovenski odvetniki v svoje temeljne akte 
zapisati obveznost nenehnega samoizpopolnjevanja in 
jo tudi ustrezno zagotoviti. Primerjalni prikaz takega 
izobraževanja z napotilom za ustrezno ureditev lah-
ko preberemo v članku doc. dr. Konrada Plauštaj-
nerja. Njegovo besedilo je temelj za delo prej ome-
njene komisije.

Z velikim veseljem objavljamo tudi intervju z dr. 
Francetom Bučarjem, znamenitim slovenskim 
pravnikom, nekdanjim odličnim profesorjem Prav-
ne fakultete v Ljubljani, očetom nove Ustave, osa-
mosvojiteljem, predvsem pa lucidnim in razgledanim 
intelektualcem, ki je že vse življenje kritičen analitik 
družbe in njenih pojavov. 

Objavljamo tudi drugi del (dopolnitev) pravne-
ga mnenja, ki ga je na prošnjo OZS napisal direk-
tor Davčnega inštituta dr. Bojan Škof. V pravnem 

mnenju Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov ozi-
roma odvetniških družb, ki je bilo objavljeno v prej-
šnji številki Odvetnika, je prišlo do pomanjkljivega 
in nedoslednega citiranja ter povzemanja iz avtorske-
ga dela dr. Marijana Pavčnika, za kar se je dr. Škof 
profesorju Pavčniku opravičil. Prav tako se dr. Pavč-
niku opravičuje tudi uredništvo Odvetnika.

Odvetnik dr. Luigi Varanelli je napisal izjemen čla-
nek o vzročnosti, v katerem najprej obravnava vzroč-
nost na splošno in nato še pravno vzročno zvezo. Čla-
nek je zelo izviren in morda bo revija Odvetnik s po-
močjo takih prispevkov nekoč postala revija z viso-
kim mednarodnim t. i. impact faktorjem.

Objavljamo pa tudi polemiko o zelo aktualni temi, 
in sicer razmerju med svobodo tiska in pravico do 
zasebnosti. Članek odvetnika Roka Čeferina je bil 
že objavljen v Sobotni prilogi Dela, polemični od-
ziv odvetnika Mihe Velkavrha pa je objavljen samo 
v Odvetniku.

Boj za neodvisno in samostojno odvetništvo se nada-
ljuje. Na Dnevu slovenskih odvetnikov v Portorožu je 
bila 28. septembra 2012 podpisana resolucija z naslo-
vom Samostojnost in neodvisnost odvetništva kot te-
meljni pogoj za vladavino prava. Resolucijo, ki jo je 
podpisalo 16 evropskih odvetniških zbornic in pred-
stavnik Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE), 
objavljamo v celoti. Dan odvetnikov bomo podrob-
neje predstavili v naslednji številki Odvetnika.

Andrej Razdrih,
odvetnik v Ljubljani 

Beseda urednika 
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Začetki sodobnega odvetništva v 
habsburški monarhiji

Odvetniki oziroma ljudje, ki pomagajo stranki pred so-
diščem, so ena od stalnic v razvoju pravosodja. Kljub 
enaki dejavnosti in bolj ali manj istemu imenu pa je 
v razvoju odvetništva mogoče razlikovati več obdobij. 
Antično odvetništvo je bilo pod močnim vplivom go-
vorništva, tako da odvetniki niso nujno imeli pravne 
izobrazbe. Po razpadu rimskega cesarstva sprva ni bilo 
zastopanja pred sodišči. Štelo se je, da lahko »pravi 
mož« sam nastopa pred sodiščem. Ker pa je zaradi po-
mena, ki so ga imele v postopku besede, obstajala ne-
varnost, da bo nekdo zaradi nerodnega izražanja prav-
do izgubil, so se postopoma znova začeli uveljavljati za-
govorniki, ki so govorili namesto stranke. Vzporedno s 
tovrstnimi zagovorniki so se pod vplivom kanonskega 
in recipiranega rimskega prava pojavili tudi pravno iz-
obraženi odvetniki, podobni današnjim. 

Vloga in narava odvetništva se bistveno spremenita 
z uveljavitvijo buržoazne države. S postopno odpra-
vo fevdalnih družbenih razmerij, še zlasti z odpravo 
osebne odvisnosti, se je spremenila struktura druž-
be, z uvedbo ustavne države, izoblikovanjem državne-
ga upravnega aparata in konsolidacijo centralne obla-
sti pa se je spremenilo tudi pravno varstvo. Reorgani-
zacija sodstva in postopna odprava patrimonialnih so-
dišč, nova ureditev sodnih postopkov, uvedba enotne 
državne zakonodaje ipd. so odločilno vplivali tudi na 
položaj odvetnikov in odvetništva. 

Odvetniki v habsburški monarhiji so v 19. stoletju 
praviloma pripadali meščanstvu. Z zmanjševanjem 
vpliva stanovske razslojenosti in z razmahom svobo-
dne konkurence ter kapitalističnega gospodarstva so 

se bistveno razširile možnosti poklicnega dela odvet-
nikov in hkrati spremenila tudi njegova narava. Eno-
tna državna zakonodaja ter sprejem pomembnih za-
konov in zakonikov sta od odvetnika v veliko večji 
meri kot pred tem zahtevala strokovno znanje in ka-
kovost. V času absolutizma se tako uveljavi kot pra-
vilo pravno izobražen odvetnik, ki ima doktorat prav-
ne fakultete. 

Čeprav se je še vedno uporabljalo obče pravo, v habs-
burški monarhiji ni zadoščal doktorat katerekoli prav-
ne fakultete. Cesarica Marija Terezija je aprila 1755 do-
ločila, da sme biti pripuščen v odvetniško prakso le ti-
sti, ki je opravil ustrezen rigoroz na eni od univerz v 
dednih deželah, tj. na Dunaju, v Pragi, Innsbrucku ali 
Freiburgu, in je univerza njegovo znanje in ustrezno 
vedenje potrdila s pisnim potrdilom.1 Že pred tem so 
leta 1736 omejili število odvetnikov (t. i. numerus cla-
usus oziroma fixus). Cesarica je vrh tega leta 1749 vr-
hovnemu sodišču (t. i. Oberste Justizstelle) naročila, 
naj izdela načrt za preureditev odvetništva. 

Jožef II. je odpravil vezanost odvetnika na določeno 
sodišče. Za to, da je nekdo lahko postal odvetnik, je 
njegov Občni sodni red (Allgemeine Gerichtsordnung 
– AGO) iz leta 17812 določal le splošne pogoje, tj. 
doktorat na eni od univerz v dednih deželah (welche 
auf einer erbländischen Universität das Doktorat elran-
get haben – § 410), ustrezno prakso pri odvetniku (§ 
411) ter odvetniški izpit pri apelacijskem sodišču, ki je 
preverjalo tudi kandidatovo moralnost in poštenost (§ 
411). Splošni sodni red pa ni več izhajal iz omejenega 
števila odvetnikov ali sodišča, pri katerem bi odvetnik 
deloval (ohne auf eine Anzahl, oder auf einen Unterschi-
ed der Gerichten zu sehen – § 411). Kljub temu pa je 
Jožef II. s posebnim dvornim dekretom, naslovljenim 

dr. Janez Kranjc, 
profesor na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani 

Pot do odvetniške zbornice in kam naprej
V zadnjem času smo vnovič priča razpravi o reformi odvetništva. To pot se je pojavil predlog za ukinitev 
obveznega članstva v Odvetniški zbornici Slovenije. Glede na to, da ima zbornica pomembno javno 
pooblastilo, v okviru katerega odloča o podelitvi pravice do opravljanja odvetniškega poklica in tega 
tudi nadzira, se seveda zastavlja vprašanje utemeljenosti tega predloga in njegovi skladnosti z Ustavo. 
Predlog o odpravi obveznega članstva je političen, in ne strokoven. Ker torej ne izhaja iz strokovnih 
argumentov, ga je težko zavrniti, saj strokovni argumenti pri političnem odločanju praviloma nimajo 
teže. Kljub temu pa si ga velja ogledati v zgodovinski perspektivi pravnih aktov, ki so opredeljevali 
razvoj sodobnega odvetništva in združevanje odvetnikov v zbornice ter so veljali na ozemlju današnje 
Slovenije. 

1  Supplementum Codicis Austriaci oder Chronologische Sammlung aller vom 20ten Oktober 1740 … bis letzten Dezember 1758, In Publicis, Politicis, & Commer-
cialibus, und zum Theile auch Justitialibus, dann Kammeral- und Militarwesen erlassenen Generalien, Patenten, Satz-Ordnungen, Rescripten, Resolutionen, dann 
Landesobrigkeitlichen Edikten, Mandaten und Dekreten, Soviel solche das Erzherzogthum Oesterreich unter, und ob der Enns betreffen, zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nutzen mit besonderm Fleiße auf allerhöchsten Behehl zusammengetragen … Fünfter Theil, Wien 1777 (Codex Austriacus V), str. 994: … und des mit ihm vorge-
habten eingeführten scharfen Examinis sohin geprüfter Wissenschaft und Wohlverhaltens halber von den vorernennten vier Universitäten schriftliche und vollständige 
Attestata und Gezeugnisse wird fürzubringen haben. 
2  Allgemeine Gerichtsordnung für Böhmen, Mähren, Schlesien, Oesterreich ob, und unter der Enns, Steyermarkt, Kärnten, Krain, Görz, Gradiska, Triest, Tyrol, und 
die Vorlanden. Wien, gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, kaiserl. königl. Hofdruckern und Buchhändlern, 1817. Občni sodni red je bil razglašen s paten-
tom 1. maja 1781. 
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na moravsko-šlezijsko apelacijsko sodišče,3 s katerim je 
aprila 1787 odgovoril na uradno vprašanje guverner-
ja, določil, da se mora odvetnik, ki želi prenesti svoje 
delovanje v drugo deželo, javiti pri tamkajšnjem ape-
lacijskem sodišču, kjer mora ponovno opraviti izpit, 
saj drugje opravljen izpit ne velja. Z istim dekretom 
je hkrati določil, da mora imeti odvetnik stalno biva-
lišče v kraju sodišča, pri katerem izvršuje odvetništvo 
(stallum advocandi). 

Zaradi Jožefove reforme in predvsem odprave številč-
nih omejitev se je število odvetnikov močno poveča-
lo. Poleg sprostitve pa je Jožef uvedel še eno novost, ki 
jo je morda narekovalo prav povečano število odvet-
nikov, zaradi česar se je bilo bati, da bo padla njihova 
kakovost. Da bi izostril pozornost odvetnikov pri za-
stopanju njihovih strank (um die Aufmerksamkeit der 
Advocaten in Vertretung ihrer Parteien so viel möglich zu 
schärfen), je leta 1787 z dvornim dekretom4 apelacijs-
kim sodiščem naročil mesečno zbirati primere, v kate-
rih si je določen odvetnik s svojim zastopanjem nako-
pal grajo, ko mu je bilo mogoče očitati odlašanje, ma-
lomarnosti, da je nekaj prezrl, oziroma ko je bil po-
dan razlog za tožbo na postavitev v prejšnje stanje. Vse 
zbrano gradivo, ki so ga prispevali sodniki in sodišča, 
je apelacijsko sodišče na koncu leta posredovalo jav-
nosti s trikratno objavo v časopisih (am Ende jeden Ja-
hres dem Publicum mittelst deymahliger Eindruckung in 
die öffentlichen Zeitungsblätter bekannt zu machen).5 Ta 
ukrep, ki bi ga lahko razumeli kot poskus pritiska na 
odvetnike in njihove podreditve sodiščem, ki so zbi-
rala in posredovala podatke o njihovem neustreznem 
delu, je bil verjetno predvsem odraz splošne težnje ab-
solutizma po čim bolj popolnem nadzoru nad delova-
njem vseh segmentov pravosodnega sistema. Delno je 
bil seveda upravičen tudi zaradi pogosto nizke kakovo-
sti zagovornikov predvsem na podeželju. 

Jožefove reforme odvetništva, ki so bile zanimiva me-
šanica sprostitev in omejitev, so dale odvetništvu po-
sebno veljavo z dosledno uveljavitvijo pisnosti v civil-
nem postopku. Odvetniki so s tem postali nepogrešlji-
vi za pravdanje v civilnih zadevah. Od njih sta se zah-
tevali tako znanje kot tudi poštenost. Občni sodni red 
je apelacijskemu sodišču na primer naročal, da mora z 
denarno kaznijo ali začasno oziroma trajno prepovedjo 
opravljanja odvetništva ustrezno kaznovati odvetnika, 
ki je prevzel pravdo, v kateri je iz nevednosti ali iz že-
lje po dobičku branil očitno krivico (§ 428 AGO). Po 
drugi strani pa je cesar z izdajanjem natančnih pred-
pisov o tem, kako naj odvetnik prevzame pravdo, da 
morajo biti njegovi spisi čisti, čitljivi in brez pretira-
ne dolgoveznosti (rein, leserlich, und ohne übertriebe-
ne Ausdehnung – § 417 AGO), kako sme zaračunava-
ti svoje storitve (§ 426 AGO) ipd. odvetnike obrav-
naval kot uradnike. 

Po smrti Jožefa II. so razveljavili številne cesarjeve re-
forme. Med drugim so skušali tudi pod pritiskom dru-
gih poklicnih skupin znova uvesti omejitev števila od-
vetnikov. Omejevali so opravljanje odvetniškega izpi-
ta in od leta 1818 naprej z dekreti določali število od-
vetnikov, ki so lahko delovali pri posameznem sodi-
šču. Imenovanje odvetnikov so sicer prenesli na vrhov-
no sodišče, vendar so se množile omejitve ter ovire za 
njihovo imenovanje in delo. Odvetniški pripravniki so 
morali čakati po deset in več let, da so, če sploh, prišli 
do lastne odvetniške pisarne. Žrtvi te politike sta bila 
tudi naša slavna rojaka, pesnik France Prešeren, ki je 
postal odvetnik leta 1846, in znameniti civilist Jožef 
Krajnc, ki se je leta 1855 zaman potegoval za prosto 
odvetniško mesto v Celju.

V škodo odvetnikov je bila tudi nelojalna konkurenca 
t. i. dvornih agentov (Hofagent), ki so jih uvedli leta 
1798. Šlo je za zastopnike pri nižjih oblastvih. To vr-
sto zastopnikov so odpravili z dekretom dvorne pisar-
ne leta 1833, vendar so z istim dekretom ustanovili t. 
i. javne agente ali poslovodje (öffentliche Agenten oder 
Geschäftsführer).6 Javni agenti so bili neke vrste odvet-
niki nižje vrste in so smeli zastopati tudi pred sodi-
šči. Pogoji za to, da je lahko nekdo postal javni agent, 
so bili bistveno milejši kot za odvetnika. Kandidat je 
moral biti star vsaj 24 let, imeti je moral ustrezno izo-
brazbo, tri leta prakse pri javnem ali patrimonialnem 
uradu, odvetniku ali javnem agentu, opraviti je moral 
izpit, dokazati je moral svojo moralnost in poštenost 
ter položiti varščino deset tisoč goldinarjev. Drugače 
kot za odvetnike, ki so morali imeti doktorat prava, 
se je za javne agente kot ustrezna izobrazba štel študij 
na domači univerzi ali celo liceju (die vorgeschriebenen 
Rechts-Studien an einer inländischen Universität oder an 
einem inländischen Lyceum gut vollendet). Koncesije za 
javne agente je glede na potrebe dajala deželna vlada. 
Da je bil to pomemben vzvod za pritisk na odvetni-
ke, ni treba posebej poudarjati.7 

Vretje, ki ga prinese čas okrog marčne revolucije in 
ga zaznamujejo tudi vse glasnejše zahteve po partici-
paciji in demokratizaciji, je med drugim spodbudilo 
in okrepilo zahteve odvetnikov po povezavi v zborni-
ce in samoupravi. Razlog za to je bil predvsem v na-
raščajoči stanovski zavesti, še zlasti v spoznanju, da 
se lahko le kot enotna korporacija zoperstavijo pri-
tiskom ter hkrati zagotovijo ustrezno kakovost de-
lovanja posameznih odvetnikov, kar bi oboje ome-
jilo tudi nelojalno konkurenco. Okrepila so se pri-
zadevanja za odpravo predpisanega števila odvetni-
kov. V prid temu so govorile predvsem naraščajoče 
potrebe po odvetnikih, ki so bile posledica razma-
ha gospodarstva in razvoja družbe, pa tudi problem 
številnih odvetniških pripravnikov, ki niso mogli po-
stati odvetniki.8 

3  Hofdecret vom 17ten April 1787, an das Märisch-Schlesische Appellations-Gericht, über Amtsfrage des Gouverneurs vom 27sten März 1787, Joseph des Zweyten 
Römischen Kaisers Gesetze und Verschaffungen im Justiz-Fache … Jahrgang von 1786 bis 1787, Wien 1817, Nr. 666, str. 117. 
4  Hofdecret vom 31sten December 1787, an sämtliche Appellations-Gerichte, Joseph des Zweyten Römischen Kaisers Gesetze und Verschaffungen im Justiz-Fache … 
Jahrgang von 1766 bis 1787, Wien 1817, Nr. 759, str. 4.
5  Hofdekret vom 31. 12. 1787, kundgemacht in Böhmen den 7. 1. 1788; Handbuch aller unter der Regierung Kaiser Joseph des II. für die K. K. Erbländer ergangenen 
Verordnungen und Gesetze XVI. 870.
6  Hofkanzlei-Decret vom 16. April 1833, an sämtliche Länderstellen, Sr. K. K. Majestät Franz des Ersten Gesetze und Verordnungen für sämtliche Provinzen des Oe-
sterreichischen Kaiserstaates, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, 61 Band, Wien 1835, Nr. 59, str. 106 ss. 
7  Več o tem Vilfan, S.: Odvetništvo na Slovenskem in ljubljanska odvetniška zbornica do razširitve zborničnega delovanja na jugoslovansko Slovenijo, Pravnik XXIII – 
1968, št. 9-10 (Ob stoletnici Odvetniške zbornice v Ljubljani), str. 390.
8  Glej Siegrist, H.: Advokat, Bürger und Staat, Halbband 1, Sozialgeschichte der Rechtsanwälte in Deutschland, Italien und der Schweiz (18.–20. Jh.), Vittorio Kloster-
mann, Frankfurt am Main 1996, str. 93.
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Povezave odvetnikov se od konca 18. stoletja pojavlja-
jo v nekako štirih oblikah: kot prosvetljenske in svo-
bodomiselne lože, kot čitalnice, gospodarsko-patriot-
ska društva ali prostočasna združenja.9 Do ukinitve leta 
1790 so v Franciji že obstajale neke vrste odvetniške 
zbornice (l'Ordre des avocats), ki so bile urejene z obi-
čajnim pravom. Ko so se razmere po revoluciji umirile 
in so ponovno dovolili odvetništvo, so si francoski ad-
vokati prizadevali za njihovo obnovitev. To se je zgo-
dilo z Napoleonovim dekretom 14. decembra 1810.10 
Vendar pa obnovljene zbornice niti zdaleč niso ime-
le nekdanje prostosti in svoboščin. Pristojne so bile 
predvsem za področje disciplinske odgovornosti od-
vetnikov. Zdi se, da je bilo urejanje pravnega položa-
ja zbornic v prvi polovici 19. stoletja v Franciji pred-
vsem v znamenju strahu politične oblasti pred možno-
stjo njene slabitve, do katere bi lahko prišlo s sprostit-
vijo samouprave odvetništva.

Zametki odvetniških zbornic so se v prvi polovici 19. 
stoletja pojavili tudi v Nemčiji. Odvetniki so bili v 
ospredju prizadevanj za ustavnost v času marčne re-
volucije in ustave Pavlove cerkve. V parlamentu Pav-
love cerkve je bilo veliko odvetnikov, ki so skušali 
uveljaviti tudi svobodo združevanja. Tako je avgusta 
1848 prišlo do ustanovitve Nemške odvetniške zbor-
nice, ki si je prizadevala za izboljšanje stanja prava v 
Nemčiji (Vervollkommnung des Rechtszustandes in De-
utschland).11 

V habsburški monarhiji je ustanovitev odvetniških 
zbornic omogočil Provizorični odvetniški red (Provi-
sorische Advokatenordnung – PAO) iz leta 1849.12 S tem 
je bil storjen prvi korak k uresničitvi ideje o samoupra-
vi odvetništva kot interesnega združenja. Namen zbor-
nic je bil pomagati odvetnikom pri izvrševanju njiho-
vega poklica, hkrati pa skrbeti za njegovo kakovostno 
in pošteno izvrševanje. 

Po Provizoričnem odvetniškem redu je bil za imeno-
vanje odvetnika pristojen pravosodni minister, ki ni 
bil več vezan na določeno število odvetnikov, temveč 
je o tem prosto odločal na temelju mnenja apelacijs-
kega sodišča in odvetniške zbornice (§ 1 PAO). Pro-
vizorični odvetniški red ne govori o obveznem član-
stvu v zbornici, ki pa je dejansko obstajalo. Posame-
zno odvetniško zbornico so namreč tvorili vsi odvetni-
ki, ki so bivali na območju določenega deželnega so-
dišča, z dovoljenjem pravosodnega ministra pa so se 
lahko v isto zbornico povezali tudi odvetniki z obmo-
čij več deželnih sodišč (§ 2 PAO). 

Pristojnosti zbornice so bile skromne. Člani zbornic so 
smeli izmed sebe za dobo enega leta izvoliti odbor, ki 
je imel pod vodstvom voljenega predsednika izvršilne 
pristojnosti (§§ 3, 4). Odbor je nadzoroval odvetni-
ške kandidate in imenoval pravne zastopnike revežev 

(§ 5). Odbor je smel med drugim dajati mnenja pra-
vosodnemu ministru glede dodelitve odvetniških mest 
in tudi glede suspenza ali izključitve odvetnika, daja-
ti zakonske predloge in predvsem skrbeti za ugled in 
čast odvetniškega poklica (§ 4). 

Provizorični odvetniški red iz leta 1849 je bil še da-
leč od zagotavljanja svobode odvetniškega poklica. 
Kljub temu ga je mogoče šteti za pomemben korak 
v to smer, saj je omogočil povezovanje odvetnikov v 
zbornice. Dlje ni šel. Absolutizem tega časa je videl v 
odvetništvu potencialno nevarnost in ga je zato hotel 
temeljito nadzirati. Prav zaradi tega so se tudi po spre-
jemu Provizoričnega odvetniškega reda krepile zahte-
ve po prostem odvetništvu. 

Sprostitev – ne pa tudi polne neodvisnosti odvetništva 
– je prinesel Odvetniški red iz leta 1868.13 Odvetni-
ške zbornice je urejal v tretjem poglavju. Organizira-
ne so bile po sodnih okoliših. V posamezno zbornico 
so bili vključeni vsi odvetniki, ki so imeli v tem okoli-
šu svoj domicil (§ 22 AO). Dolžnost zbornice in nje-
nega odbora je bila predvsem varovanje časti, ugleda 
in pravic, kot tudi nadzor nad izvrševanjem dolžno-
sti odvetniškega stanu (die Wahrung der Ehre, des An-
sehens und der Rechte wie auch die Ueberwachung der 
Pflichten des Advocatenstandes – § 23 AO). Odvetniški 
red je določal, da je odvetništvo podrejeno sodiščem 
(Der Advocatenstand ist von den Gerichten abhängig. – 
§ 33 AO). Hkrati je ureditev disciplinske odgovorno-
sti odvetnikov prepuščal posebnemu predpisu (Disci-
plinarstatut – § 33 AO). Ta predpis je bil s precejšnji-
mi težavami sprejet šele leta 1872.14 Določal je dvosto-
penjsko disciplinsko odgovornost odvetnikov in od-
vetniških kandidatov. Nadzor nad delom odvetnikov 
je najprej izvrševal svet zbornice, s tem da je imel vr-
hovno nadzorstvo pravosodni minister (§ 1). Za od-
ločanje o disciplinskih zadevah je bil pristojen disci-
plinski svet (Disciplinarrath – §§ 5 ss), ki je pravilo-
ma deloval pri vsaki zbornici. Predsednika in člane je 
izvolil občni zbor zbornice, ki je moral o izidu voli-
tev obvestiti višje deželno in vrhovno sodišče ter pra-
vosodnega ministra (§ 7). V morebitnem postopku je 
disciplinski svet izdal odločbo, o kateri so morali biti 
obveščeni pravdnik zbornice, višji državni tožilec pri 
višjem deželnem sodišču in seveda prizadeti odvetnik. 
Zbornični pravdnik, državni tožilec in obdolženec so 
se lahko zoper odločbo pritožili. O pritožbi je odločal 
devetčlanski oziroma petčlanski senat vrhovnega sodi-
šča (§ 50 oziroma § 54). 

Kljub vsemu je Odvetniški red iz leta 1868 pomenil 
velik napredek. Predvsem je bilo izvrševanje odvetni-
štva odvisno od strokovnih kvalifikacij, ne pa od do-
bre volje upravnih oblastev. Pri odločanju o kvalifika-
ciji posameznika za odvetniški poklic je imela zborni-
ca pomembno vlogo. Zbornica je sama sprejela svoj 

9  Glej Kühne, J.-D.: Umbruch der Anwaltschaft: Beginn der Selbstorganisation – Deutschland und Frankreich, v: Anwälte und Ihre Geschichte. Zum 140. Gründungs-
jahr des Deutschen Anwaltvereins, Herausgegeben von Deutschen Anwaltverein, Mohr Siebeck, Tübingen 2011, str. 123. 
10  Več o tem Règles sur la profession d’avocat suivies 1. Des lois et Règlements qui la concernent; 2. Des précédents du conseil de l’Ordre des avocats à la Cour royale 
de Paris; Avec des notes historiques et explicatives. Par Mallot, avocat à la Cour royale, membre du conseil de l’Ordre, Paris 1842, zlasti str. 154 ss.
11  Glej Kühne, naved. delo, str. 130. 
12  Provisorische Advokatenordnung, Allgemeines Reichs- Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaisertum Oesterreich, Jahrgang 1849, Wien 1850, Beilage zu Nr. 364, 
str. 648 ss. 
13  Gesetz vom 6. Juli 1868, womit eine Advocatenordnung eingeführt wird. Reichs-Gesetz-Blatt für das Kaiserthum Oesterreich. Jahrgang 1868. Wien 1868, Nr. 96, str. 
274 ss.
14  Gesetz vom 1. April 1872, betreffend die Handhabung der Disciplinargewalt über Advocaten und Advocatur-Candidaten. Reichsgesetzblatt für die im Reichsrathe 
vertretenen Königreiche und Länder. Jahrgang 1872. Wien 1872, Nr. 40, str. 97 ss.
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poslovnik, ki pa ga je morala posredovati pravosodne-
mu ministru v odobritev (§ 27). Mogoče je torej reči, 
da je odvetništvo uživalo določeno stopnjo samostoj-
nosti, ki pa je bila pod nadzorom pravosodnega mini-
stra in sodišč. Članstvo v zbornici je bilo dejansko ob-
vezno, njena naloga pa je bila predvsem v zagotavljanju 
kakovostnega dela članov, uveljavljanju njihovih pravic 
in nadzoru nad uresničevanjem njihovih obveznosti. 

Kraljevina Jugoslavija
Kraljevina Jugoslavija je sprejela lasten zakon o odvet-
ništvu leta 1929.15 Če ga primerjamo s staro avstrij-
sko ureditvijo, ni mogoče opaziti posebnih razlik. Tudi 
po jugoslovanskem zakonu je bila naloga odvetniške 
zbornice, da čuva ugled, čast in pravice odvetništva in 
da pazi na to, da odvetniki izvršujejo svoje obvezno-
sti (prvi odstavek § 38). Število odvetniških zbornic 
je tudi po tem zakonu določil pravosodni minister, pri 
čemer so bili tudi tu člani zbornice vsi odvetniki, ki so 
bili vpisani v imenik zbornice (§ 37). 

Novo je bilo določilo o neodvisnosti odvetniškega sta-
nu (prvi odstavek § 49), ki pa praktično ni pomenilo 
veliko. Delo odvetnikov je nadzirala zbornica, vrhov-
ni nadzor pa je pripadal pravosodnemu ministru, ki je 
lahko razpustil odbor odvetniške zbornice in na nje-
govo mesto do konstituiranja novega odbora imeno-
val vladnega poverjenika (četrti odstavek § 49). Od-
vetniške zbornice so morale pravosodnemu ministru 
vsako leto poročati o svoji dejavnosti, ga obveščati o 
svojih opažanjih na področju odvetništva in pravosod-
ja ter mu posredovati ustrezne predloge (§ 47). Po ju-
goslovanskem zakonu so se lahko odvetniške zbornice 
z namenom skupnega varstva pravic in interesov od-
vetniškega stanu povezale v zveze odvetniških zbor-
nic (§ 48). 

Istega leta kot sam zakon je izšla tudi Uredba o števi-
lu in sedežih advokatskih zbornic na ozemlju Kralje-
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev.16 Za območje višje-
ga deželnega sodišča v Ljubljani je bila ustanovljena 
zbornica v Ljubljani. 

Na splošno lahko ugotovimo, da je bil starojugoslo-
vanski zakon o odvetništvu v veliki meri podoben av-
strijski ureditvi. Označujeta ga relativna samostojnost 
odvetništva in možnost nadzora izvršilne oblasti nad 
njim. 

Povojna Jugoslavija
Bistveno novost in spremembo v sami naravi odvetni-
štva je prinesel Zakon o odvetništvu iz leta 1946.17 Na-
loga odvetništva po tem zakonu je, »da v mejah zako-
na daje pravno pomoč ustanovam, podjetjem, organi-
zacijam in posameznikom za dosego njihovih pravic in 
z zakonom zavarovanih koristi in da na ta način poma-
ga državnim organom pri pravilni uporabi zakonov in 
okrepitvi pravnega reda v državi« (1. člen). Odvetnik 
se je tudi v odvetniški prisegi med drugim zavezal po-
magati »državnim organom pri izpolnjevanju njihovih 

nalog« (8. člen). Kateri državni organi so bili s tem 
mišljeni, zakon ne pove, lahko pa si mislimo. 

Odvetnik po Zakonu o odvetništvu ni mogel posta-
ti, kdor ni bil »vreden zaupanja«. Kot tak se je štel 
zlasti »kdor nima volilne pravice ali pravice opravlja-
ti državno ali javno službo, kdor je obsojen zaradi ne-
častnih kaznivih dejanj ali je v kazenski ali disciplin-
ski preiskavi, kakor tudi kdor se ukvarja z nezakoni-
tim in nedovoljenim posredovanje in s tem ovira pra-
vilno delo državnih organov« (5. člen). Iz tega dolo-
čila je jasno razvidno, da sta nekdanje moralne krite-
rije, kot sta bili poštenost in moralna neoporečnost, v 
veliki meri zamenjali politična primernost in spreje-
mljivost, ki sta imeli v času takoj po vojni tudi izrazit 
»razredni« značaj. 

Naloga odvetniške zbornice je bila, da nadzira delo od-
vetnikov, organizira pomoč krajevnim državnim orga-
nom in navaja odvetnike, da z njimi sodelujejo, orga-
nizira brezplačno pomoč revnim državljanom, podpi-
ra združevanje odvetnikov v odvetniške združbe, or-
ganizira tečaje za strokovno izpopolnjevanje, skrbi za 
gmotne pogoje odvetnikov in odvetniških pripravni-
kov ter za varstvo njihovih koristi in koristi njihovih 
rodbin (35. člen). 

Delo zbornic je nadziral minister za pravosodje. Izvr-
šilni odbor zbornice mu je moral vsako leto poročati o 
delu in priložiti seznam rešenih in nerešenih disciplin-
skih zadev. Pošiljati mu je moral tudi prepise zapisni-
kov zbora zbornice (38. člen). Minister za pravosodje 
je lahko razpustil izvršilni odbor zbornice, če se je pre-
pričal, da »ne izpolnjuje svoje zakonite dolžnosti«. V 
takem primeru je v zbornico do izvolitve novega izvr-
šilnega odbora imenoval zaupnika (prvi odstavek 39. 
člena). Minister za pravosodje je lahko vrh tega razve-
ljavil vsako odločbo organov odvetniških zbornic, ka-
dar se je prepričal, »da je v nasprotju z nalogami od-
vetništva« (drugi odstavek 39. člena). Vidimo torej, 
da je zakon iz leta 1946 bistveno nadgradil pristojno-
sti ministra iz predvojnega zakona. Zlasti neopredelje-
nost pojma »v nasprotju z nalogami odvetništva« je 
pomenila popoln nadzor in konec dejanske avtonomi-
je zbornic, ki so postale predvsem instrument nadzora 
nad odvetniki. S tem pa novosti še zdaleč ni bilo konec. 

Zakon o odvetništvu iz leta 195718 je odvetništvo opre-
delil kot javno službo, ki »zagotavlja pravno pomoč dr-
žavljanom, zavodom in organizacijam zaradi uveljav-
ljanja njihovih zakonitih pravic in koristi« (1. člen). 
Odvetniške zbornice so imele statute, ki so jih potrje-
vali republiški izvršni sveti (drugi odstavek 7. člena). 
Zakonitost dela organov zbornic, ki jih ni presojalo 
sodišče, je nadziral republiški izvršni svet, ki je lahko 
odpravil ali razveljavil nezakonite akte (10. člen). Za-
kon je tudi predpisoval strukturo odvetniških zbornic. 
Te so upravljali zbor, svet in upravni odbor (prvi od-
stavek 8. člena). Zanimivo pri tem je, da je imel svet 
zbornice, ki je dejansko usmerjal delo zbornice, poleg 
odvetnikov in predstavnika odvetniških pripravnikov 
tudi člane, »ki jih izvoli republiška ljudska skupščina 

15  Glej Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, godina XI – 1929, Br. 65 – XXVIII, 145. 
16  Službene novine Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca z dne 17. aprila 1929, št. 90/XXXVIII. 
17  Uradni list FLRJ, Številka 102, 18. december 1946, 716. 
18  Uradni list SFRJ, Številka 15, 10. april 1957, 162. 
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oziroma Ljudska skupščina Avtonomne pokrajine Voj-
vodine izmed pravnikov in javnih delavcev, ki lahko 
pripomorejo k njegovemu delu« (86. člen). Republi-
ška skupščina oziroma skupščina avtonomne pokraji-
ne je na predlog izvršnega sveta določila število čla-
nov sveta odvetniške zbornice, od katerih jih je polo-
vico tudi izvolila (88. člen). Odvetniške zbornice re-
publik so bile povezane v Zvezo odvetniških zbornic, 
ki je doma in v tujini predstavljala odvetništvo Jugo-
slavije, uravnavala delo odvetniških zbornic pri vpra-
šanjih splošnega pomena za odvetništvo in dajala pri-
poročila zbornicam ter predloge pristojnim državnim 
organom (99. člen). 

Vidimo, da je bila bistvena novost zakona iz leta 1957 
v tem, da je poleg nadzora z imenovanjem članov sveta 
zbornice omogočil neposreden vpliv na njeno delova-
nje. S tem se je potreba po nadzoru zmanjšala, hkrati pa 
sta se seveda še dodatno zmanjšali neodvisnost in sta-
novska narava zbornice. Uradno se je temu reklo, da je 
bila kontrola države in njenih organov ukinjena z uved-
bo družbenega upravljanja v odvetniških zbornicah.19

Precejšnjo osvežitev in sprostitev je prinesel sloven-
ski Zakon o odvetništvu in drugi pravni pomoči iz 
leta 1972.20 Po tem zakonu je bilo odvetništvo sa-
mostojna družbena služba za dajanje pravne pomo-
či, »ki jo dajejo odvetniki kot posamezniki ali zdru-
ženi v delovni skupnosti« (prvi odstavek 4. člena). 
Zakon je znova vseboval določbo, da je odvetnik pri 
svojem delu neodvisen (drugi odstavek 4. člena). To 
določilo ni imelo posebnih institucionalnih omejitev. 
Omejeno je bilo le vsebinsko: odvetnik je moral po 
zakonu pri dajanju pravne pomoči »skrbeti za ustav-
nost in zakonitost, se ravnati po načelih poklicne eti-
ke in vestno opravljati svoj poklic« (5. člen). V zvezi 
s tem zakon nalaga zbornici, da poleg statuta sprej-
me tudi kodeks odvetniške poklicne etike (17. člen). 
Poklicna etika torej zamenja nekdanji politični pojem 
»vreden zaupanja«. V zvezi s poklicno etiko je za-
nimivo določilo zakona, po katerem lahko odvetnik 
le iz upravičenih razlogov odreče dajanje pravne po-
moči (prvi odstavek 8. člena).21 

Zakon iz leta 1972 je bistveno zmanjšal institucional-
ni nadzor nad delom odvetnikov. Odvetniška zbornica, 
ki je poslovala po načelih samoupravljanja (prvi od-
stavek 15. člena), je sama sprejela svoj statut. Na svo-
jo pobudo ali pobudo skupščin je skupščine družbe-
nopolitičnih skupnosti obveščala o svojih ugotovitvah 
o stanju pravne pomoči in potrebah za pospeševanje 
odvetništva (16. člen). Republiški upravni organ, pri-
stojen za pravosodje, je po zakonu spremljal in prou-
čeval delo odvetništva in pogoje za njegovo opravlja-
nje ter je v ta namen sodeloval z organi zbornice (19. 
člen). Novost, ki jo je prinesel zakon, pa je bila izrecna 
omemba obveznega članstva v zbornici. Zakon izrecno 
pravi: Odvetniška zbornica Slovenije je obvezna orga-
nizacija odvetnikov (drugi odstavek 15. člena). Spre-
memba je zgolj formalna. Članstvo v zbornici je bilo 
že od Provizoričnega odvetniškega reda naprej vedno 

obvezno, saj je bilo le tako mogoče zagotoviti uresni-
čevanje nalog zbornice. 

Na splošno lahko ugotovimo, da je vtis, ki ga daje 
Zakon o odvetništvu iz leta 1972, zelo ugoden in bi-
stveno boljši, kot ga dajejo ostali predpisi povojne 
Jugoslavije o odvetništvu. To ne preseneča, saj je bil 
sprejet v času otoplitve in liberalizacije na začetku 
sedemdesetih let. 

Prav zaradi tega ne preseneča, da je pomenil Zakon o 
pravni pomoči iz leta 197922 velik korak nazaj ali pa 
vsaj korak v napačno smer. Tudi odvetništvo je na-
mreč potegnil v samoupravni labirint združenega dela 
in samoupravnega dogovarjanja. Odvetništvo je bilo 
po tem zakonu le ena od organiziranih oblik prav-
ne pomoči kot dejavnosti posebnega družbenega po-
mena. Služba pravne pomoči in delovne skupnosti 
odvet nikov so imele po tem zakonu v osnovi enak 
položaj kot organizacije združenega dela na področju 
družbenih dejavnosti, odvetniki posamezniki pa so 
imeli v načelu enak družbenoekonomski položaj in v 
osnovi enake pravice kot delavci v organizacijah zdru-
ženega dela (drugi in tretji odstavek 6. člena). Zakon 
je uvedel t. i. delovne skupnosti odvetnikov, ki so na-
stale s samoupravnim sporazumom in so bile prav-
ne osebe. Zakon je vrh tega določil obvezno združe-
vanje delovnih skupnosti odvetnikov in odvetnikov 
posameznikov v združenja pravne pomoči (52. člen). 
To je pri izpolnjevanju svojih nalog sodelovalo z or-
gani družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitič-
nimi organizacijami in drugimi družbenimi organi-
zacijami (54. člen). Zakon je tudi predvideval obve-
zno članstvo odvetnikov v službah pravne pomoči in 
v delovnih skupnostih odvetnikov ter odvetnikov po-
sameznikov v Odvetniški zbornici Slovenije, pa tudi 
povezovanje odvetnikov z območja ene ali več občin 
v območne zbore odvetnikov (56. člen). Zbornica, ki 
je bila pravna oseba, je imela statut, ki ga je sprejela 
njena skupščina, soglasje k statutu pa je dala Skupšči-
na Socialistične republike Slovenije (drugi odstavek 
59. člena). S statutom je bil določen tudi organ, ki 
je odločal o izpolnjevanju pogojev za opravljanje od-
vetniške dejavnosti in pogojev za opravljanje odvet-
niške dejavnosti odvetnika posameznika. V tem or-
ganu so soodločali tudi člani, ki jih je imenoval izvr-
šni svet Socialistične republike Slovenije. Odločitev 
tega organa je bila dokončna, s tem da je bilo mo-
goče zahtevati sodno varstvo pred sodiščem združe-
nega dela (60. člen). Ta sistem je tudi formalno po-
menil hud udarec odvetništvu kot samostojnemu in 
svobodnemu poklicu. 

Ureditev zakona iz leta 1979 spada v kontekst združe-
nega dela in samoupravnega sporazumevanja. Zanimi-
vo bi bilo raziskati, kako je vplivala na dejansko delo 
in položaj odvetnikov. Če zakon iz leta 1979 primer-
jamo z zakonom iz leta 1972, si vsekakor lahko pred-
stavljamo, da je prinesel obilo (nepotrebnega) urado-
vanja in ni pripomogel k učinkovitejšemu, boljšemu in 
bolj neodvisnemu delu odvetništva. 

19  Glej Šelih, R.: O razvoju odvetništva ob 100-letnici Odvetniške zbornice v Ljubljani, Pravnik, letnik XXIII – 1968, št. 9-10, str. 370. 
20  Uradni list SRS, Številka 29, 12. julij 1972, 264. 
21  Člen 36 Zakona o odvetništvu iz leta 1957 je npr. določal, da odvetnik prosto odloča, ali bo dal pravno pomoč stranki, ki se je nanj obrnila. 
22  Uradni list SRS, Številka 23, 18. julij 1979, 1112. 
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Republika Slovenija

Slovenski zakon iz leta 199323 je v vseh pogledih libe-
ralen in sodoben. Po tem zakonu je odvetništvo kot del 
pravosodja samostojna in neodvisna služba (1. člen). 
Odvetnik je pri svojem delu samostojen in neodvisen 
(3. člen) in prosto odloča, ali bo prevzel zastopanje 
stranke, ki se je nanj obrnila (5. člen). Pogoji za to, 
da nekdo lahko postane odvetnik, so strokovni, moral-
ni in materialni. Po slovenskem zakonu ni vreden za-
upanja za opravljanje odvetniškega poklica, kdor je bil 
obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno 
nevreden za opravljanje odvetniškega poklica, ali kdor 
se obnaša tako, da je mogoče na podlagi njegovega rav-
nanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno 
opravljal odvetniškega poklica (27. člen).

Tudi slovenski zakon določa obvezno članstvo v odvet-
niški zbornici (41. člen), ki je pravna oseba in spremlja 
ter obravnava problematiko dela odvetnikov, skrbi za 
skladen razvoj odvetništva, sprejema kodeks odvetni-
ške poklicne etike in opravlja druge z zakonom dolo-
čene naloge (prvi odstavek 42. člena). Zbornica ima 
statut, h kateremu daje soglasje Vlada Republike Slo-
venije (44. člen). 

Sklep
Ta bežni pregled razvoja pravne ureditve sodobnega 
odvetništva in združevanja odvetnikov, ki je veljala tudi 
na današnjem slovenskem ozemlju, nam kljub različ-
nim predpisom kaže dva modela: model bolj ali manj 
popolnega in prikritega nadzora nad odvetniki in nji-
hovimi povezavami ter model svobodnega povezova-
nja tistih, ki opravljajo svobodni poklic odvetnika in 
so sicer podrejeni državnemu nadzoru, ki pa ni name-
njen omejevanju njihovega dela, marveč le prepreče-
vanju morebitnih zlorab.

Ob tem se nujno zastavlja vprašanje, čemu služi po-
vezovanje odvetnikov v zbornice. Kot smo videli, je 
nastalo kot izraz svoboščine združevanja in iz povsem 
praktičnih potreb odvetnikov, da bi prek tovrstne po-
vezanosti laže uveljavljali svoje pravice in hkrati skr-
beli za ugled ter neoporečnost dela svojih članov. Ta 
naloga se s časom ni spremenila. Prav zato odvetniška 
zbornica ne predstavlja monopola, saj sama ne oprav-
lja odvetniške dejavnosti. Zbornica je v prvi vrsti va-
rovalka pred zlorabami, do katerih bi lahko prihaja-
lo predvsem zaradi želje po materialnem okoriščanju, 
in jamstvo za vzdrževanje kakovostnih standardov. Ti 
dve nalogi zbornice ostajata slej ko prej temeljni ra-
zlog za njen obstoj. Kot taki zahtevata obvezno član-
stvo. Brez obveznega članstva zbornica ni več zborni-
ca, temveč le poklicno združenje ali skupina pritiska 
(pressure group), nikakor pa ne tisto, kar bi morala 
biti. Morebitno slabo delovanje zbornice ne more biti 
razlog za njeno demontažo. V takem primeru si je tre-
ba pač prizadevati, da se stanje popravi, ne pa da se 
ukine odvetniška zbornica, ki je temeljni, če ne edi-
ni garant za ohranjanje enotnih etičnih in poklicnih 
standardov v odvetništvu. Čeprav je jasno, da lahko 
te standarde udejanjajo samo posamezni odvetniki, 

lahko le zbornica z obveznim članstvom poskrbi za 
njihovo poenotenje in širšo uveljavitev.

Pobude za opustitev obveznega članstva so zato izraz 
nerazumevanja. Razpad enotne zbornice ne bi zvišal 
kakovosti in tudi ne povečal konkurence, bi pa onemo-
gočil uresničevanje temeljnih nalog zbornice. Konku-
renca med odvetniki poteka na ravni posameznih od-
vetniških pisarn, in ne na ravni zbornice. Historično 
je bilo članstvo v zbornicah vedno obvezno, čeprav to 
ni bilo vedno izrecno zapisano. Zbornice so pokrivale 
odvetnike določenega območja oziroma so bile (npr. v 
Franciji24) oblikovane glede na stopnjo sodišča. Samo 
z obveznim članstvom so namreč lahko uresničevale 
svoje temeljno poslanstvo, ki je v zagotavljanju kako-
vosti in poštenosti dela svojih članov.

Zaradi tega je mogoče z veliko gotovostjo trditi, da uki-
nitev obveznega članstva ne bi prinesla nobenih kori-
sti, predvsem pa ne bi pripomogla k dvigu kakovostne 
ravni odvetniških storitev. Verjetno je, da bi spodbudi-
la nelojalno konkurenco. Zbornica ne bi imela nobene 
pristojnosti, da vpliva na odvetnike, ki bi se neprimer-
no vedli in ne bi bili njeni člani. Ob naši neslavni težnji 
po polarizaciji bi uvedba več zbornic spodbudila po-
larizacijo in politizacijo tudi na področju odvetništva. 
S tem bi nujno poslabšala njegov ugled in kakovost. 

Odvetništvo kot svobodni poklic ne pomeni neveza-
nosti na poklicne standarde. Te lahko splošno oprede-
li zakon, konkretno pa jih mora opredeliti in uveljavi-
ti stanovska organizacija, ki zajema vse predstavnike 
poklica in ima tudi ustrezne pristojnosti glede nadzo-
ra nad njihovim delom. 

Nesporno je, da je napredek že sam po sebi spremem-
ba. Kljub temu pa ni vsaka sprememba napredek. Ta je 
mogoč samo takrat, ko spremenimo na bolje tisto, kar 
se je izkazalo za neprimerno. Sprememba mora zato 
temeljiti na analizi obstoječega stanja, opredelitvi nje-
govih pomanjkljivosti in korektni oceni, ali bodo spre-
membe v resnici odpravile obstoječe pomanjkljivosti. 
Politična volja mora slediti takemu procesu, ne sme 
pa ga nadomestiti. 

Obvezno članstvo v odvetniški zbornici ni eden 
od problemov slovenskega pravosodja. Njegova 
odprava bi pomenila spremembo, za katero ni 
objektivnega razloga in torej ne bi pomenila 
odprave pomanjkljivosti. Pomenila bi porabo veliko 
sistemske energije za malo koristi in spodbudila 
razraščanje neustreznih praks. Na koncu bi se 
pokazalo, da je šlo le za kratkoročni politični 
razmislek, ki je premalo poznal zgodovino in 
sedanjost in se mu zato ni bilo težko odločiti za 
rušenje obstoječega sistema. Zaradi samostojnosti 
odvetništva in predvsem zaradi zagotavljanja 
njegove kakovosti ter neodvisnosti bi si bilo treba z 
vsemi močmi prizadevati, da se to ne bi zgodilo. 

23  Ur. l. RS, št. 18/93, 24/96 – Odl. US, 24/01, 111/05 – Odl. US, 54/08 in 35/09. 
24  Tako je bila npr. leta 1817 ustanovljena odvetniška zbornica pri državnem svetu in kasacijskem sodišču (l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation). 



12 Odvetnik 57  / oktober  2012Članki

Vzročnost v naravi 

Za pisanje članka o vzročni zvezi sem se odločil, ker 
menim, da so teorije o vzročni zvezi, ki jih nekritič-
no sprejemamo že celo stoletje, nelogične in prežive-
te, kar bom v nadaljevanju tudi poskusil pojasniti. O 
tem so me prepričala protislovja in dileme, ki sem jih 
odkril pri preučevanju nekaterih primerov, povezanih 
z zdravniškimi napakami na področju onkologije in na 
področju obolenj, povezanih z domnevno škodljivimi 
vplivi industrijskih obratov na zdravje okoliških prebi-
valcev. Ugotovil sem, da način, kako pri nas obravnava-
mo vzorčno zvezo, sodni praksi ne omogoča objektiv-
nega reševanja kompleksnih odškodninskih primerov, 
ki se utegnejo pojaviti pred našimi sodišči. 

Članek je razdeljen v dve konceptualni enoti. V prvi 
tako opisujem novo teorijo o vzročnosti. Menim na-
mreč, da gre za izviren in še neobjavljen pristop k vpra-
šanju kavzalnosti kot splošnemu vprašanju (vzročnost 
v naravi). V drugi enoti pa predstavljam uporabo splo-
šne teorije o vzročnosti v pravnih vprašanjih (vzroč-
nost v pravu).

Kaj je vzročna zveza?

Knjiga, ki jo je leta 1966 napisal filozof znanosti Ru-
dolf Carnap, z naslovom An Introduction to the Phi-
losophy of Science,3 je marsikomu spremenila pogled 
na svet. Priznam, da ga je tudi meni. Poglavja o vzroč-
ni zvezi, ki so v četrtem delu knjige, bralca prepričlji-
vo in jedrnato vpeljejo v skrivnostni svet kavzalnosti, 
nanj pustijo močan vtis in ga skoraj prisilijo k teme-
ljitemu kritičnemu razmisleku o lastnih prepričanjih. 

Carnap izhaja iz težko izpodbojnega stališča, da 
je kavzalnost proces, in ne zgolj dejstvo. S tem je 

mišljeno, da je nastop določene posledice rezultanta 
delovanja skupka pogojev, ki na podlagi naravnih zako-
nitosti povzročajo določeno stanje. To stanje imenuje-
mo posledica. Carnap mi je dal navdih za oris nove teo-
rije o vzročnosti, ki jo bom predstavil in argumentiral.4

V naši miselnosti je močno zasidrano prepričanje, da 
ima vsaka posledica svoj vzrok. Filozof David Hume 
trdi, da je to prepričanje naravni nagon. Vsaka posledica 
je rezultat kombinacije številnih vzrokov, ki skupaj pri-
spevajo k njenemu nastanku. Vsaka posledica je hkrati 
tudi vzrok, ki skupaj z drugimi vzroki prispeva k nastan-
ku poznejših posledic. To pomeni, da je določen dogo-
dek oziroma določeno stanje pogojeno s prejšnjim do-
godkom oziroma s prejšnjim stanjem, ki ga sestavlja po-
tencialno neomejeno število pogojev. Vsaka sprememba 
stanja narave ni nič drugega kot razmerje vzrok – po-
sledica, pri čemer je pri tej relaciji posledica le tisto na-
ravno stanje, ki ob določenem zaporedju trenutkov sle-
di prejšnjemu naravnemu stanju, ki ga zato obravnava-
mo kot vzrok. Bit vzročnosti je v stalnem spreminjanju 
sveta: od drobnih delcev, ki mejijo že na nestvarnost, 
do nepredstavljivo orjaških ozvezdij. Gre za neprekinje-
no zaporedje med seboj odvisnih dogodkov, ki se doga-
jajo v vseh bitnih dimenzijah. Kje je tu mesto za vzroč-
nost? Vzročnost najde svoje mesto v miselnih operaci-
jah relativizacije dogodkov. Vzročnost oziroma razmer-
je vzrok – posledica postane človekova miselna opera-
cija, s katero pretrga zaporedje dogodkov z dvema ča-
sovnima prelomnicama, pri čemer je prva časovna pre-
lomnica vzrok, druga pa posledica. S to miselno opera-
cijo se za trenutek svet miselno ustavi v dveh časovnih 
točkah, ki ju človek ovrednoti kot vzrok in posledico. V 
človekovi miselni operaciji torej nastane relacija z dve-
ma dogodkoma določene bitne dimenzije, ki ju človek 
obravnava kot etiološko pogojeno spreminjanje stvar-
nosti. Do zdaj je bila vzročnost obravnavana kot nekaj, 

dr. Luigi Varanelli, 
odvetnik v Ljubljani

Vzročna zveza in pravo – oris nove teorije 
»Vzročni zvezi teorija posveča (pre)veliko prostora, sodna praksa pa (pre)malo.« S temi besedami je 
dr. Boris Strohsack začel poglavje o vzročni zvezi v svojem zdaj že klasičnem delu o obligacijskih raz-
merjih.1 In zakaj sem uvodoma povzel besede dr. Strohsacka? Pravniku, ki pozorno spremlja razvoj 
naše pravne teorije, je odgovor na postavljeno vprašanje že skoraj samoumeven: o vzročni zvezi je 
v slovenski pravni doktrini že veliko napisanega.2 Učbeniki civilnega in kazenskega prava vsebujejo 
obširna poglavja o vzročni zvezi, kakovostnih člankov na to temo pa tudi ne primanjkuje. Pri pisanju 
o vzročni zvezi je torej potreben izviren pristop ali izvirne ideje, sicer bi šlo le za ponavljanje večkrat 
slišanega in prebranega. 

1  Prim. Strohsack, B.: Obligacijska razmerja I, Obligacijska razmerja II, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1998 (ponatis), str. 232. 
2  Lapajne, S.: Spori v pogledu vzročne zveze, Zbornik znanstvenih razprav, XI. letnik, 1934-5, str. 133 in nasl.; Cigoj, S.: Teorija in judikatura o kavzalnem neksusu, 
Zbornik znanstvenih razprav, XXXIII. letnik, 1968, str. 15 in nasl.; Polajnar Pavčnik, A.: Vzročnost kot pravnovrednostni pojem, Zbornik znanstvenih razprav, LIII. 
letnik, 1993, str. 179 in sl.; Plauštajner, K.: Hipotetična vzročnost, Podjetje in delo, 3/1995/XXI, str. 260 in nasl.; Dežman, A., Danko, G.: Vzročna zveza, pravna 
narava in razvojni temelji poslovne odškodninske odgovornosti za mešano naključje, Podjetje in delo, 5/2011/XXXVII, str. 836 in nasl.; Bergant Rakočević, V.: Kriti-
ka teorije o adekvatni vzročnosti in dileme sodne prakse, Pravosodni bilten, 2/2009, str. 71 in nasl.
3  Carnap, R.: An Introduction to the Philosophy of Science, New York 1966 (ponatis). 
4  Delo Rudolfa Carnapa mi je dalo navdih za razmislek o mojem prejšnjem vedenju o vzročnosti. Poleg Carnapa teorija o vzročnosti temelji na delih Humeja in Russlla. 
Hume je vzročnost obravnaval kot epistemološki problem in jo končno izločil iz sveta ontologije. Russell pa je s svojimi paradoksi, povezanimi s časovnimi vidiki vzroč-
nosti, odprl pot novemu, relativističnemu pogledu na vzročnost, ki ga zagovarjam v članku. Prim. Hume, D.: A Treatise of Human Nature, London 1739; Russell, B.: 
On the Notion of Cause v Proceedings of the Aristotelian Society, XIII, 1913, str. 1 in nasl. Humejevo delo je mogoče najti tudi v slovenskem prevodu. Russllov članek 
pa je preveden v italijanščino, in sicer je objavljen v njegovi zbirki del Misticismo e Logica, Milano 1993, str. 170 in nasl. 
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kar je zunaj človekovega miselnega procesa, kot danost, 
ki poteka v svetu narave in ki jo mora človek le odkriti. 

Hipoteza, ki jo zagovarjam, pa izhaja iz popolnoma 
drugačnega konceptualnega stališča: mesto, kjer se 
odkrijejo relacije med dogodki, ni v stvarnosti nara-
ve, temveč se te relacije oblikujejo v človekovi zave-
sti, v njegovem nagonu po relativizaciji naravnih do-
godkov, v njegovi potrebi po ugotavljanju regularno-
sti stvarnih pojavov. Svet se ne spreminja v diskretnih, 
med seboj ločenih korakih, temveč neprekinjeno. Če 
je Rudolf Carnap dejal, da je vzročnost proces, bi jaz 
k temu dodal, da je to neprekinjen proces. Prekini-
tev tako rekoč nastane le v miselnih kavzalnih mode-
lih, s katerimi iz spon medsebojno odvisnih pogojev 
izločimo dva kosa naravne sestavljanke, ki ju štejemo 
za etiološko povezana dogodka – vzrok in posledico. 

Ko sem pisal o neprekinjenem procesu, sem se osredo-
točil na časovni vidik vzročnosti. Zadeva pa se dodatno 
zaplete, če upoštevamo tudi prostorski vidik vzročno-
sti. Vprašanje vzročnosti se namreč ne konča pri dolo-
čitvi dveh časovnih prelomnic, temveč zajema tudi do-
ločitev bitne dimenzije, kjer iščemo razmerje vzrok – 
posledica. Ker je vzročnost tesno povezana s koncep-
tom spreminjanja, je treba določiti tudi prostorsko ra-
ven tega spreminjanja. Lahko gre za subatomske del-
ce, za orjaška ozvezdja, za celotno vesolje ali za tisto, 
kar spada med končnost in neskončnost – to je človek. 
Neki dogodek (na primer smrt zaradi strelne rane) lah-
ko obravnavamo z vidika različnih bitnih dimenzij, saj 
spremembe, ki so bit in jedro vzročnosti, potekajo prav 
v vseh dimenzijah: od nevidne (subatomske ali atom-
ske) prek komaj vidne (kemijske) do očitne (strelna 
rana). Zdi se skoraj paradoksalno, vendar ima vsaka 
bit na dimenzija svoj vzrok in svojo posledico. Za fizi-
ka so spremembe nastale v telesu poškodovanca in so 
tesno povezane s fizikalnimi zakoni. Zanj je vzrok spre-
membe naravnega stanja le delovanje naravnih sil (fi-
zične reakcije streliva znotraj pištole so povzročile raz-
trganje mehkejšega poškodovančevega tkiva). Fiziopa-
tolog pa za obravnavo vprašanja vzročnosti izbere dru-
go bitno dimenzijo; zanj je vzrok za smrt kombinacija 
različnih fiziopatoloških procesov, ki končno vodijo v 
prenehanje delovanja možganskega debla. Za pravni-
ka, ki se ukvarja s človekovimi ravnanji, pa so seveda 
te bitne dimenzije različne, zato za relacijo vzrok – po-
sledica izbere človekovo ravnanje (tj. ravnanje moril-
ca, ki je povzročilo smrt ponesrečenca). Vzročnosti je 
toliko, kolikor je dimenziji, ki jih lahko obravnavamo!

Če povzamem že zapisano, lahko zaključim, da je z 
zgolj ontološkega vidika vprašanje vzročnosti pravza-
prav nerešljivo, celo nesmiselno, saj so spremembe sta-
nja narave med seboj časovno in prostorsko tako pre-
pletene, da je potrebna človekova miselna operacija, s 
katero iz prepletenega omrežja množice pogojev iztr-
ga, izlušči oziroma izolira tiste dogodke, ki jih obrav-
nava kot vzrok in posledico neke spremembe naravne-
ga stanja. Gre za reductio ad unum, za relativizacijo po-
gojev in dogodkov, za strnitev določene bitne časov-
ne in prostorske dimenzije stvarnosti iz neomejenega 
in nepojmljivega v omejeno in pojmljivo.

Prišli smo do jedra problema vzročnosti: kako je 
mogoče iz neomejenega sklopa med seboj odvisnih 

dogodkov izločiti tiste dogodke ali sklope dogodkov, ki 
jih obravnavamo kot vzroke? Na podlagi katerih kriteri-
jev določiti dogodke ali sklope dogodkov, ki jih obrav-
navamo kot posledice? Kako poteka miselna operacija 
relativizacije dogodkov, o kateri sem pravkar pisal? Gre 
za vprašanje, ki ga imenujem dilema etiološke verige.  

Dileme etiološke verige

Do zdaj sem se z vprašanji, povezanimi z vzročnostjo, 
ukvarjal samo na abstraktni ravni. Da pa bo vprašanje 
dileme etiološke verige še bolj poenostavljeno in ra-
zumljivo, bom argumentacijo začel s preprostim na-
mišljenim primerom. 

Oseba A, ki vozi pod vplivom alkohola in kokaina, pov-
zroči prometno nesrečo, v kateri se ponesrečenec B tako 
hudo poškoduje, da nekaj dni zatem v bolnišnici umre 
zaradi zapletov, povezanih z nesrečo. Smrt je izid etio-
loške verige med seboj odvisnih pogojev, ki so skupaj 
privedli do smrti ponesrečenca B. Prometna nesreča s 
smrtjo ponesrečenca je namreč rezultat sočasnega de-
lovanja številnih pogojev (psihofizično stanje povzro-
čitelja, stanje ceste, hitrost vozila, moč trka, fiziopato-
loške reakcije v telesu ponesrečenca, zdravstveni zaple-
ti ipd.), ki so le skupaj lahko povzročili smrt. Vsak po-
goj predstavlja en člen etiološke verige, vsi pogoji pa se-
stavljajo celotno verigo. Izključitev posameznega člena 
privede do pretrganja verige in do ne-nastanka določe-
ne posledice ali, bolje rečeno, do alternativnega razvo-
ja dogodkov, kjer taka posledica morda ne bi nastala. 
Če pri določenem dogodku miselno izključimo pogoje, 
ki so pripomogli k njegovemu nastanku, lahko pridemo 
pri sklepanju precej daleč. Če je A vzrok za posledico 
B in je B vzrok za posledico C, je iz logično-epistemo-
loškega vidika tudi A vzrok za posledico C. Tak način 
obravnavanja povezave med vzroki in pogoji je poten-
cialno neomejen, saj če je A vzrok za posledico B, mora 
biti tudi A posledica nekega prejšnjega vzroka ali stanja 
narave. V tem primeru se lahko etiološka veriga razteza 
neomejeno daleč v preteklost, celo do nastanka vesolja. 

Če se vrnemo k primeru prometne nesreče, lahko takoj 
ugotovimo, da je končni rezultat (smrt) le zadnji člen 
verige, ki prek zdravstvenih zapletov, povezanih s po-
škodbami zaradi nesreče, privede do trka avtomobila 
in od tega še dlje do psihofizičnega stanja povzročitelja 
nezgode. Lahko bi celo nadaljevali. Z epistemološkega 
vidika imamo že v tem preprostem primeru vsaj deset 
ali več očitnih pogojev, ki delujejo skupaj in so hkra-
ti vzroki in posledice. Vzroki so takrat, ko anticipira-
jo poznejši dogodek, posledice pa, ko sledijo prejšnje-
mu dogodku. Zdravstveni zaplet je namreč vzrok smrti 
ponesrečenca, a je hkrati posledica poškodb; poškod-
be pa so vzrok zdravstvenih zapletov in hkrati posle-
dica trka. Trk je hkrati posledica stanja ceste in načina 
vožnje povzročitelja škode ter vzrok poškodb; psiho-
fizično stanje povzročitelja škode je vzrok trka in po-
sledica jemanja alkohola in kokaina …

Kako iz te prepletene mreže dogodkov določiti, kateri 
dogodek je vzrok in kateri dogodek je posledica? Kje po-
staviti časovni prelomnici, ki predstavljata vzrok in po-
sledico? Kdaj in na podlagi katerih kriterijev se etiolo-
ška veriga ustavi oziroma končno pretrga? Povedano še 
bolj preprosto: zakaj kot vzrok posledice C (na primer 
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smrt) izberemo vzrok B (na primer zdravstveni zaplet) 
namesto vzroka A (na primer prometna nesreča)? Za-
kaj ne bi šli vzvratno še dlje in kot vzrok za posledico 
C določili dogodek, ki se je dejansko zgodil še pred na-
stankom vzroka A? 

Zadeva se še dodatno zaplete, če upoštevamo tudi delo-
vanje etiološke verige. Na začetku tega članka sem zave-
stno uporabil izraz veriga, ker sem zvest tradiciji filozo-
fije kavzalnosti, ki govori o etiološki verigi. V resnici bi 
bolj ustrezal izraz mreža, saj so členi verige med seboj 
tako prepleteni, da je en člen dejansko pritrjen na šte-
vilne druge člene. Naj pojasnim, zakaj je tako. Določeno 
stanje je torej rezultat skupnega delovanja številnih med 
seboj prepletenih pogojev, ki delujejo na podlagi sona-
ravnih zakonov. Več pogojev utegne privesti do določe-
ne posledice le, če delujejo skupaj. Konceptualno imamo 
torej opravka s sovzroki. Z logičnega vidika pravzaprav ni 
pristnih, izoliranih vzrokov, saj so vsi tisti, ki jih obravna-
vamo kot vzroki, v resnici sovzroki. Vsi pogoji narave so 
namreč tako prepleteni, da jih dejansko ni mogoče izo-
lirati, izluščiti, iztrgati iz naravnega odra, kjer delujejo in 
prispevajo k spremembi naravnega stanja. V našem pri-
meru prometne nezgode lahko takoj ugotovimo, da je 
določen člen (na primer trk) tesno povezan še z drugi-
mi členi (stanje ceste, psihofizično stanje povzročitelja 
nezgode ipd.), ki so le skupaj privedli do posledice. Od-
sotnost enega člena verjetno ne bi privedla do dogodka 
(na primer do trka), zagotovo pa bi to pomenilo onto-
loško drugačen potek dogodkov. Če je tako, se spontano 
poraja naslednje vprašanje: na podlagi katerih kriterijev 
iz množice skupno delujočih pogojev izberemo le dolo-
čen pogoje in ga štejemo kot vzrok za določeno posle-
dico? Na podlagi katerih kriterijev lahko izključimo vse 
druge pogoje? Vprašanja se lahko postavljajo celo v obra-
tni smeri: če je določeno stanje narave kompleksni re-
zultat skupno delujočih pogojev, kako in na podlagi ka-
terih kriterijev iz navedenega stanja narave iztrgati tisti 
košček večplastne in prepletene sestavljanke, ki ga ime-
nujemo posledica? 

Za zdaj sem obravnaval le časovni vidik vzročnosti. 
Obstaja pa tudi prostorski vidik razmerja vzrok – po-
sledica, ki vprašanja, povezana z vzročnostjo, dodatno 
zaplete. Če se vrnemo k že znanemu primeru pro-
metne nezgode, lahko določen dogodek obravnava-
mo z vidika različnih bitnih dimenziji, vsaka pa ima 
svoj vzrok in svojo posledico. Vzemimo kot časovno 
prelomnico trenutek trka v prometni nezgodi. Za prav-
nika je jemanje kokaina in alkohola vzrok, zaradi ka-
terega je prišlo do spremenjenega psihofizičnega sta-
nja povzročitelja nezgode. Vendar se lahko isti dogo-
dek v drugih (manjših) bitnih sferah drugače obrav-
nava. Nevroznanstvenik, ki raziskuje dogodke, ki po-
tekajo v stebrovjih nevronov, gleda na učinek jemanja 
kokaina in alkohola precej drugače kot pravnik. Zanj 
so vzrok spremenjenega psihofizičnega stanja nevro-
loške spremembe v delovanju nevrotransmiterjev (v 
konkretnem primeru v delovanju dopamina). Za nev-
roznanstvenika – drugače kot za pravnika – dejanje 
jemanja kokaina nima nobenega pomena pri vpraša-
nju vzročnosti, saj se njegova veja znanosti osredoto-
ča na drugačna vprašanja in raziskuje druge zakonito-
sti, s katerimi si razlaga regularnost dogodkov. Gre za 

drugo, a povsem pravilno relativizacijo dogodkov, ki 
vsebuje druge kriterije. 

Če je stvarnost očitno sestavljena iz različnih bitnih 
sfer, se lahko vprašamo podobno kot pri časovnem vi-
diku vzročnosti: na podlagi katerih kriterijev določimo 
prostorsko dimenzijo dogodkov za obravnavanje raz-
merja med vzrokom in posledico? 

Na podlagi zapisanega o etiološki verigi torej lahko za-
ključim, da je stvarnost večdimenzionalno polje, kjer 
potekajo različni med seboj povezani dogodki. Določi-
tev vzrokov in posledic je kot določitev točke v koor-
dinatnem sistemu, kjer je abscisna os časovna premi-
ca, ordinatna os pa prostorska premica. Kako je mo-
goče v tem skrivnostnem svetu med seboj povezanih 
in prepletenih dogodkov mogoče prepoznati pravila, 
ki urejajo svet kavzalnosti? 

Kriteriji za izoliranje pogojev etiološke verige 

Do zdaj sem poskušal dokazati, da je z logično-episte-
mološkega vidika vsako stanje narave rezultat potenci-
alno neomejenega števila delujočih pogojev, ki skupaj 
in soodvisno delujejo na podlagi naravnih zakonitosti. 
Kljub prepletenosti teh pogojev je človek v svoji evo-
lucijski zgodovini iz potencialno neomejenega števila 
pogojev izoliral (le) določene pogoje, ki jih je štel za 
vzroke. Množico pogojev je znal reducirati v enotnost 
vzroka in prišel do biti naravnih zakonitosti, ki pove-
zujejo posamezne člene etiološke verige. Kako je pri-
šlo do tega? In na podlagi katerih vzvodov? 

Človek je v svojem miselnem razvoju nezavedno izo-
liral tiste pogoje, ki so imeli zanj poseben praktični 
pomen. Pogoj za preživetje in za razvoj je bilo osnov-
no poznavanje regularnosti dogodkov na podlagi izku-
stev. Tako izkustveno spoznanje je bilo podlaga za ra-
zumevanje sveta okrog njega. Le tako je človek lahko 
predvidel posledice svojega ravnanja. V osnovi vpra-
šanja vzročnosti namreč ni nič drugega kot obravna-
vanje naravnih zakonitosti, s katerimi je ob poznava-
nju sprememb predhodnega stanja mogoče predvide-
ti določeno stanje narave. Prav na podlagi izkustve-
nega predvidevanja sprememb stanja narave se je člo-
vek začel zavedati tistih zakonitosti, ki jih je pozneje 
pojmoval kot vzročnost, vzročno zvezo ali kavzalnost. 

Za primitivnega lovca je bila puščica vzrok smrti ubi-
te gazele. Jamski človek se ni spraševal, koliko daleč 
bi segala veriga vzrokov in posledic. Zanj je bilo po-
membno, da je razumel osnovna načela vzročnosti, s 
katerimi je lahko preživel, se množil in razvijal. Če 
si s praktičnimi izkušnjami ni mogel ali znal razlaga-
ti vzroka za določeno posledico, je v kavzalno verigo 
dogodkov vključil metafizične razloge (na primer bo-
gove, mite), ki bi mu vsaj zasilno zapolnili vrzel v ve-
denju o naravi. Taka miselnost se je zaradi očitne evo-
lucijske prednosti ohranila do danes, ko si (podobno 
kot jamski človek) verigo vzrokov in posledic razlaga-
mo tudi na podlagi praktičnih rezultatov, do katerih 
nas pripeljejo. Za človeka je vzročnost osnovni, priro-
jeni, intuitivni konceptualni sistem, s katerim išče od-
govore na vprašanja o regularnosti naravnih pojavov.5 

5  Prim. Sloman, S.: Causal Models – How People Think about the World and its Alternatives, Oxford 2005, str. 14 in nasl. 
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Regularnost pa je tesno povezana s praktičnimi re-
zultati. Kot je dejal naš odlični psiholog Anton Tr-
stenjak, je človek že po svoji naravi izrazito pogoj-
no bitje.6 Človeku je namreč že prirojeno hipotetič-
no mišljenje, s katerimi se dviga nad čutne dražljaje 
in miselno oblikuje alternativni razvoj še nevidnih do-
godkov. Bit vzročnosti namreč ni le v povezavah med 
dvema danima dogodkoma, temveč tudi v hipotetič-
nem razmišljanju, v domiselnem alternativnem pote-
ku sprememb stanja narave, ki se skozi miselne eli-
minacije izoblikujejo v naših miselnih konstrukcijah 
(conditio sine qua non). 

Z razvojem človekovega znanja in razvejanostjo tega v 
različnih vedah in panogah se je razbohotilo tudi spo-
znanje o vzročnosti. Vsaka veda oziroma panoga si raz-
merje vzrok – posledica razlaga na svoj način, odvisno 
od konkretnih odgovorov, od praktičnih rezultatov, ki 
se uresničijo. Na začetku je bila vzročnost povezana le 
s stvarnim spreminjanjem, ki je prehajalo v zavest sko-
zi čutne dražljaje. Z razvojem tehnologije (mikroskop, 
teleskop) in znanj (astrofizika, kvantna fizika ipd.) ter 
z izoblikovanjem prefinjenih miselnih konstrukcij (kot 
so pravo, zgodovina, ekonomija, sociologija ipd.) se 
je tudi vprašanje vzročnosti razvijalo oziroma razde-
lilo na toliko vej, kolikor je znanosti. To po eni strani 
potrjuje, da vprašanje o vzročnosti ni nič drugega kot 
način reševanja praktičnih problemov in dilem, ki jih 
izpostavlja panoga, po drugi pa pojasnjuje, čemu je v 
vprašanje o vzročnosti vedno vključen tudi prostorski 
vidik obravnavanja naravnih sprememb. 

Pojasnimo to s preprostim primerom smrti kot po-
sledice strelnih ran. Smrt je naravni dogodek, ki ga 
je mogoče različno obravnavati. Za vzrok smrti lahko 
šteje ravnanje človeka, ki je puško nameril v prsni koš 
oškodovanca in sprožil. Za vzrok smrti lahko štejemo 
raztrganine srčne mišice in izkrvavitev. Vzrok je lahko 
tudi pomanjkanje kisika, ki onemogoči delovanje mo-
žganskega debla, ki ureja vse vitalne funkcije. Kaj je 
torej vzrok smrti? Za pravnika je človekovo ravnanje, 
za patologa je raztrganina srčne mišice in izkrvavitev, 
za nevroznanstvenika pa je nedelovanje možganske-
ga debla kot posledica pomanjkanja kisika, potrebne-
ga za nevrokemijske možganske reakcije. Tudi kemik 
ali fizik bosta različno obravnavala vzrok smrti, vsak 
s svojega stališča in z vidika panoge, kateri pripadata. 
Različni vzroki smrti se ne izključujejo, imajo pa raz-
ličen specifičen pomen, odvisno od znanstvenega vi-
dika, s katerega obravnavamo naravni dogodek smrt.

Vzrok je torej relativna miselna kategorija, odvisna od 
znanja, stroke, področja, panoge ali vede, v okviru ka-
tere deluje posameznik. Za pravnika je, kot že reče-
no, vzrok za smrt ravnanje povzročitelja, za nevroznan-
stvenika nedelovanje možganskega debla, za zdravni-
ka raztrganje srčne mišice ipd. Vzrok torej ni nič dru-
gega kot izoliran pogoj kompleksnega naravnega sta-
nja, ki za konkretno panogo predstavlja merodajen od-
govor na vprašanja, ki se porajajo v okviru te panoge. 

Tako smo prišli do odgovora na vprašanje glede pre-
trganja kavzalne verige. Določitev pogojev etiološke 

verige, ki so privedli do posledice, in sočasna izklju-
čitev vseh drugih pogojevje miselna operacija relati-
vizacije, ki temelji na vedi ali stroki, v okviru katere 
se postavlja vprašanje o določitvi vzroka za določeno 
posledico. Povedano preprosteje, določitev vzrokov za 
isti naravni dogodek je odvisna od vede, znanja, pano-
ge ali področja, kjer oseba deluje. Veda, znanje ali po-
dročje pa samostojno določajo kriterije za pretrganje 
kavzalne verige, tj. za določitev, katere pogoje je treba 
obravnavati kot vzroke. 

Po naravni poti smo torej prispeli do drugega dela tega 
članka, in sicer do vprašanja vzročne zveze v pravu. 
Ker je namreč vprašanje vzročne zveze relativno, saj je 
razmerje med dvema dogodkoma očitno odvisno od 
praktičnih vprašanj, ki jih postavlja posamezna pano-
ga človekovega znanja, je vzročno zvezo treba obrav-
navati v okviru posamezne panoge. V našem prime-
ru je to pravo. Kako in na podlagi katerih kriterijev 
se v pravu določeni osebi pripisujejo posledice neke-
ga njenega ravnanja? Na podlagi katerih kriterijev pa 
se iz kavzalne verige dogodkov izključijo drugi pogoji? 

Vzročnost v pravu 

Vzročna zveza v pravu – kritika slovenske 
pravne doktrine in sodne prakse

Pravo je konstelacija znanj, ki se vrti okoli človekovega 
ravnanja. Za pravnika je pomembno, da iz potencialno 
neomejene množice pogojev izolira vse tiste in samo 
tiste vzroke, ki imajo pravni pomen. Tu pa se začne-
jo prve resne pravne dileme: kako iz potencialno ne-
omejene množice pogojev izolirati tiste vzroke, ki ute-
gnejo imeti pravni pomen? Pravna doktrina poskuša že 
od začetka prejšnjega stoletja najti rešitve in enačbe, 
s katerimi bi lahko rešila vprašanja o vzročni zvezi, a 
do zdaj neuspešno. Potrditev pravkar zapisanega izhaja 
že iz preproste ugotovitve, da resne dileme o vzročno-
sti dogodkov nastanejo vedno, kadar se srečamo z no-
vimi primeri, pri katerih ni povsem jasno, ali je neko 
dejstvo (na primer izpostavljanje viru sevanja ali uži-
vanje zdravil) res vzrok za nek poznejši dogodek (na 
primer pozneje nastalo rakasto obolenje). In če je res 
tako, koliko je ta vzrok pripomogel k nastanku dogod-
ka? Določeno dejstvo (na primer izpostavljanje seva-
nju) ni nujno vzrok za neki dogodek (na primer rak) 
le zato, ker je nastal prej, saj je dogodek lahko nastal 
popolnoma neodvisno od obravnavanega dejstva (na 
primer rak kot posledica čezmernega kajenja).

Zgodovina sodobne teorije o vzročnosti v slovenski 
pravni doktrini se začne leta 1934, ko je prof. Stane 
Lapajne napisal zdaj že klasični članek o vzročni zvezi 
Spori o pogledu vzročne zveze.7 V resnici Lapajnetovo 
delo ni bilo docela izvirno, saj avtor v njem povzema 
stališča, ki jih je mnogo prej zagovarjal nemški teoretik 
Ehrenzeweig. Lapajnova teza izhaja iz predpostavke, da 
je pravna norma tista, ki določa vzrok za določeno po-
sledico. Povedano z drugimi besedami, na podlagi »raz-
loga zakona« (ratio legis) je mogoče ugotoviti, kateri 
vzrok vpliva na določeno posledico, ki jo zakon posku-
ša preprečiti. V pravni normi naj bi torej potekale skrite 

6  Trstenjak, A.: Hoja za človekom, Mohorjeva družba, Ljubljana 1968, str. 46. 
7  Lapajne, S.: Spori o pogledu vzročne zveze, Zbornik znanstvenih razprav, XI. letnik, Ljubljana 1934-5, str. 133 in nasl. 
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zakonitosti vzročnosti. Pravniku je treba le razgrinjati te 
zakonitosti, in sicer zgolj na podlagi razlage pravne nor-
me. Teorija o ratio legis vzročnosti je imela v slovenski 
pravni doktrini in tudi v sodni praksi neverjeten uspeh. 
Prof. Stojan Cigoj jo je leta 1978 zagovarjal v delu Teo-
rija obligacij in desetletje prej v članku Teorija in judi-
katura o kavzalnem neksusu.8 Tudi sodna praksa je te-
orijo o ratio legis vzročnosti, ki (skupaj s teorijo o ade-
kvatni vzročnosti) predstavlja enega izmed kriterijev za 
ugotovitev kavzalne zveze med določenim dogodkov in 
nastalo posledico, nekritično sprejela. 

Tudi sam sem bil do nedavnega privrženec te teori-
je, saj je zaradi svoje preprostosti in razumljivosti ve-
dno (navidezno) dala odgovor na vprašanje o vzroč-
nosti med ravnanjem in posledico. Vendar pa so rav-
no sporna vprašanja sodobne medicine, paradoksi, ki 
nastanejo pri uporabi te teorije na področju zdravni-
ških diagnostičnih zamud, obetajoče se pravde na po-
dročju varovanja človekovega zdravja pred negativni-
mi vplivi poslovnih subjektov, ki onesnažujejo okolje, 
zamajali temelje te teorije in me prepričali o njeni ne-
ustreznosti pri spoprijemanju s sodobnimi izzivi, ki jim 
bo sleherni pravnik prav kmalu priča. 

Zakaj teorija o ratio legis vzročnosti ni več prepričlji-
va? Kje se skrivajo njena protislovja in napake? Zakaj 
je neustrezna? Menim, da razlog tiči v njeni subjektiv-
nosti, nelogičnosti in aprioristični zasnovi. Pri pozorni 
analizi namreč lahko ugotovimo, da teorija o ratio legis 
vzročnosti predpostavlja tisto, kar bi v resnici morala 
dokazati. Ta teorija namreč ne išče vzroka za posledi-
co – upoštevaje naravne zakonitosti, temveč ga določi 
– upoštevajoč namen pravne norme. S to teorijo vzro-
ka za določeno posledico ne iščemo v naravi, temveč 
ga določimo v pravni normi. Menim, da je iskanje na-
ravnega vzroka v pravni normi nelogično, skoraj absur-
dno. Pravila o vzročnosti se ne skrivajo v pravni nor-
mi, temveč v zakonitostih narave, te pa se lahko odkri-
jejo le z znanstvenimi metodami in pridejo do izraza 
le v znanstvenem jeziku. Kako je s teleološko razlago 
pravne norme mogoče razgrinjati zakonitosti narave? 
Kako lahko pravnik s pravnimi metodami odkrije na-
ravne vzroke naravnih posledic? Seveda gre za retorič-
na vprašanja, ki ne zahtevajo odgovora. 

Morda se bralcu to stališče zdi drzno, morda naivno, 
saj izpodbija temelje pravnega znanja generacij sodni-
kov, pravnikov in teoretikov prava, ki že skoraj stole-
tje zagovarjajo to teorijo. Menim, da ni tako, kar bom 
poskušal dokazati s primerom. 

Leta 2019 bodo zdravniki na primer začeli opažati, da 
so pacienti, ki dalj časa jemljejo t. i. zaviralce ponovne-
ga privzema serotonina,9 nekoliko bolj podvrženi mož-
ganskim tumorjem kot splošna populacija (tj. popula-
cija, ki ne jemlje teh zdravil). Kako je mogoče na pod-
lagi teorije o ratio legis vzročnosti ugotoviti, ali je jema-
nje teh zaviralcev vzrok za povečanje nastanka onkolo-
ških obolenj pri teh pacientih? Več kot očitno je, da si 

s to teorijo ne moremo kaj veliko pomagati. V nobeni 
pravni normi niso skrite zakonitosti, na podlagi katerih 
bi bilo mogoče ugotoviti, da so prav zaviralci ponovne-
ga privzema serotonina vzrok za možganske tumorje, in 
sicer ne glede na napore, da bi odgovore našli v razlagi 
pravne norme. Če bi bilo tako, bi bile v Obligacijskem 
zakoniku skrite vse naravne zakonitosti! Le odkriti bi 
jih bilo treba – s pravilno razlago pravne norme. 

V odgovoru na moje malce provokativno vprašanje bi 
prof. Cigoj zagovarjal tole stališče: če v teoriji ratio legis 
ni mogoče najti vzroka za določeno posledico, je tre-
ba seči po teoriji o adekvatni vzročnosti. Prof. Cigoj je 
namreč v svojem delu zapisal: » [...] če se z interpreta-
cijo norme glede vzročnosti ne najde zadosti opornih točk 
v splošnih načelih zakonodaje, potem se mora pač ozre-
ti na splošno, laično gledanje, kaj je še mogoče šteti kot 
vzrok. Pri tem pride pri nas kot najbolj izdelana v po-
štev teorija o adekvatni vzročnosti. To teorijo je treba to-
rej subsidiarno vzeti v poštev, če iz namena norme ni vi-
deti, kako daleč naj sega vzročnost.«10 

Tu pa se začnejo kazati vsi paradoksi, ki so me pre-
pričali o neustreznosti navedenih uveljavljenih teorij o 
vzročni zvezi. Če pozorno preberemo članek prof. Sta-
neta Lapajneta, lahko kaj hitro ugotovimo, da je teorija 
o ratio legis vzročnosti v resnici le bitno ozadje teorije 
o adekvatni vzročnosti, njena pravna izpeljanka. Jedro 
teorije o ratio legis vzročnosti je prav teorija o adekva-
tni vzročnosti. To trditev lahko potrdijo celo Lapajnovi 
zapisi, v katerih pravi, da »ozir na namen pravne norme 
vodi najčešče k sličnim rezultatom, kakor teorija adekvan-
ce. Kajti prepovedi dejanj se izdajajo praviloma le radi po-
sledic, ki jih pričakujemo po navadnem poteku stvari.«11 

Dejstvo je, da je po Lapajnetovem prepričanju teori-
ja o ratio legis vzročnosti le korektiv teorije o adekva-
tni vzročnosti oziroma preoblikovanje pojma narav-
ne vzročnosti v pojem pravne vzročnosti. S slednjo bi 
bilo mogoče iz nešteto naravnih vzrokov, ki privedejo 
do določene posledice, izluščiti tiste, ki imajo pravni 
pomen. V ratio legis vzročnosti je konkretna vzročna 
zveza le rekonstrukcija abstraktne vzročne zveze, ki jo 
je zakonodajalec predvidel na podlagi dogajanj nor-
malnega poteka stvari. Kot je zapisal prof. Lapajne, je 
»konkretna vzročna zveza le rekonstrukcija zakonodav-
čeve abstraktne«, saj je »delikvent odgovoren samo za 
tiste škodne efekte, katere je nameraval zakonodavec z 
uzakonitvijo delikta odvrniti«.12 Očitno je, da teorija o 
adekvatni vzročnosti ne more dati več odgovorov kot 
teorija o ratio legis vzročnosti, saj je že zakonodajal-
čevo predvidevanje škodljivih posledic le način, kako 
se v pravni normi kažejo tiste zakonitosti, ki »redo-
ma« in »praviloma« vodijo do določenih posledic. 

Vse to izhaja iz prej navedenega primera o (možnih) 
škodljivih posledicah zaviralcev ponovnega privze-
ma serotonina. Če nam ratio legis vzročnost ne daje 
primernega odgovora na postavljeno vprašanje, kako 
bi potem lahko našli ustrezen odgovor v teoriji o 

8  Cigoj, S.: Teorija obligacij, Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana 1998, str. 224 in nasl.; Cigoj, S.: Teorija in judikatura o kavzalnem neksusu, naved. delo, str. 15 
in nasl. Temu pa je sledila dr. Ada Polajnar Pavčnik v članku Vzročnost kot pravnovrednostni pojem, naved. delo, 179 in nasl. 
9  Zaviralci ponovnega prevzema serotonina so skupina sodobnih antidepresivov, ki povečajo stopnjo nevrotransmiterja serotonina v možgane in so namenjeni zdravlje-
nju motenj razpoloženja, obsesivno-kompulzivnih motenj, motenj prehranjevanja in nekaterih spolnih motenj. 
10  Tako Cigoj, S.: Teorija in judikatura o kavzalnem neksusu, Zbornik znanstvenih razprav, naved. delo, str. 32–33. 
11  Lapajne, S.: Spori o pogledu vzročne zveze, Zbornik znanstvenih razprav, naved. delo, str. 146 in nasl. 
12  Lapajne, S.: Spori o pogledu vzročne zveze, Zbornik znanstvenih razprav, naved. delo, str. 143. 
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adekvatni vzročnosti? Če je teorija o adekvatni vzroč-
nosti le teorija rednega poteka stvari in naravnih do-
godkov, kako nam lahko ponudi ustrezne odgovore 
na medicinska vprašanja? Sodišča se bodo zagotovo 
morala spopasti s temi problemi in bodo (verjetno) 
primorana zavzeti drugačna, sodobnejša stališča. Ne 
smemo namreč pozabiti, da je od nastanka teh teo-
rij preteklo več kot stoletje, ko je bila epistemološka 
znanost še zunaj sodnih dvoran in sta teoriji dajali od-
govor na pravzaprav vsako vprašanje o vsakodnevnih 
dogodkih. Sredstva za povzročitev škod in poškodb 
so bila vsakomur dobro znana in ocene o vzročnosti 
niso zahtevale pretiranega znanja. Nikomur namreč ni 
prišlo na misel, da bi vložil odškodninsko tožbo zara-
di nastanka rakastega obolenja kot posledice škodlji-
vih emisij bližnje tovarne ali kot posledice pretirane-
ga izpostavljanja težkim kovinam v rudniku živega sre-
bra. Če prebiramo sodno prakso, izoblikovano v ob-
dobju nastanka in veljavnosti teh teorij, ugotovimo, 
da gre vedno za povsem »običajne« poškodbe kot 
posledice »običajnih« sredstev (nesreče, orožja ipd.).

Še preden pa nadaljujem s »konstruktivnim« delom, 
naj na kratko opozorim tudi na neustreznost tretje te-
orije o vzročni zvezi, ki je pri nas zelo razširjena tako 
v pravni doktrini kot tudi v sodni praksi. Gre za ekvi-
valenčno teorijo (teorija sine qua non), na podlagi ka-
tere je »vzročna zveza podana, če je glede na posledico 
določene okoliščine oziroma ravnanja ne moremo odmi-
sliti«.13 Logične pomanjkljivosti so lahko vsakomur 
hitro očitne: tudi ta teorija (bolj kot druge) predpo-
stavlja, kar bi v resnici morala dokazati.14 Miselna eli-
minacija dejanja in primerjava stanj z in brez tega de-
janja predpostavljata, da je vzrok že vnaprej znan. Te-
orija nam ničesar ne pove o vzročnosti med določe-
nim dejanjem in poznejšim stanjem, saj v njej ni mo-
goče najti tistih opornih točk, s katerimi bi z zaneslji-
vostjo ali vsaj z veliko verjetnostjo dokazali poveza-
vo med določenim dogodkom in nastalo posledico. 

Naj sklenem z retoričnim vprašanjem: ali nam miselna 
eliminacija jemanja zaviralcev ponovnega privzema se-
rotonina pomaga odgovoriti na vprašanje, ali je jema-
nje teh zdravil kavzalno povezano z nastankom mož-
ganskih tumorjev? 

Novi koncept o vzročni zvezi – onkraj 
dihotomije med naravno in pravno 
vzročno zvezo 

Do zdaj smo ugotovili, da: 
1. je določeno stanje v naravi rezultat kavzalne verige 

številnih soodvisnih naravnih pogojev;
2. vsaka znanstvena veda ali panoga glede na svoje 

potrebe izolira oziroma določi pogoj iz množice 
pogojev oziroma sklopov pogojev in ga obravnava 
kot vzrok;

3. vzrok za določeno znanstveno področje ali vedo ni 
nič drugega kot miselna relativizacija potencialno 

neomejenega števila pogojev, s katero posamezno 
znanstveno področje rešuje konkretne praktične 
probleme in odgovarja na vprašanja, ki se na tem 
področju pojavljajo;

4. je izhajajoč s stališča potencialno neomejenega 
števila naravnih pogojev pravna doktrina domislila 
teorije o pravni vzročni zvezi, na podlagi katerih 
omejuje število naravnih pogojev na za potrebe 
prava sprejemljivo raven;

5. so teorije o vzročni zvezi, ki so se v preteklosti širile 
in razvijale v slovenski sodni praksi, nekonsistentne 
in nelogične ter onemogočajo odkrivanje naravnih 
zakonitosti v zahtevnih primerih (rakasta obolenja, 
vpliv škodljivih emisij na zdravje ljudi ipd.). 

Naravna in pravna vzročna zveza sta torej dve različni 
plati iste medalje. V pravu ena ne more delovati brez 
druge. Če bi upoštevali le naravno vzročno zvezo, bi 
prišli do paradoksalnih ugotovitev, ki v pravu ne bi 
imele nobenega smisla ali koristi (neomejeno število 
vzrokov). Če pa bi upoštevali le pravno vzročno zvezo, 
ne bi mogli določiti, kaj je v resnici (tj. v naravi) pov-
zročilo neko naravno stanje, ki ga v pravu ovrednoti-
mo in obravnavamo kot posledico. Sklep tega razmiš-
ljanja je jasen: pravna vzročna zveza ne more delova-
ti brez naravne vzročne zveze. Ker je vsako stanje, ki 
je pravno upoštevno in iz katerega nastanejo pravne 
posledice, najprej naravno stanje, je treba predhodno 
ugotoviti, kaj je naravni vzrok določene posledice. Šele 
ko imamo odgovor na vprašanje, ali je določen naravni 
vzrok povzročil neko naravno posledico, lahko vključi-
mo pravne teorije, ki iz števila potencialno neomejene-
ga števila naravnih vzrokov določijo, ali oziroma kateri 
naravni vzrok je tudi pravni vzrok (tj. vzrok s pravnim 
pomenom). Koncepcijo o vzročni zvezi sem preime-
noval v dvostopenjsko koncepcijo vzročne zveze. Na-
čin delovanja dvostopenjske vzročne zveze pa je bolj 
enostaven, kot se zdi na prvi pogled. 

Delovanje dvostopenjske vzročne 
zveze v praksi

Do zdaj sem izhajal iz stališča, da je treba vsako vpra-
šanje o vzročnosti predhodno obravnavati z vidika na-
ravne vzročnosti. Ker je narava dano stanje, je logič-
ni prius v razmerju do vsake druge koncepcije vzroč-
ne zveze posamezne vede ali panoge. Poglejmo, kako 
se ta koncept obnese v pravnih vedah. Pravo je člove-
ška miselna konstrukcija, ki že v osnovi predpostav-
lja neko naravno podlago. Pravo torej ni dano, tem-
več predpostavlja miselne kategorije, ki navedeno da-
nost narave predpostavljajo. Prometna nesreča, raka-
sto obolenje, poškodba žrtve ali uničujoč plaz so do-
godki, ki potekajo v stvarnosti narave. Pravno ovred-
notenje, kategorizacija in relativizacija teh dogodkov 
pa pridejo šele pozneje. Pravo je torej posterius v raz-
merju do narave. Vsaka zdravniška napaka, vsaka dia-
gnostična zamuda, vsaka nesreča postane »napaka«, 
»zamuda« ali »nesreča« šele potem, ko se zgodi v 

13  Tako Polajnar Pavčnik, A.: Vzročnost kot pravnovrednostni pojem, naved. delo, str. 182. 
14  Opozoriti moram, da je vprašanje neustreznosti ekvivalenčne teorije v resnici bistveno bolj zapleteno. Zaradi namena prispevka na tem mestu ne morem razrešiti 
vseh vprašanj in paradoksov, povezanih s to teorijo. Glavni problem je v tem, da je teorija uporabna le, kadar po normalnem poteku stvari dogodek (posledica) sledi 
določenemu ravnanju. Kadar pa ni tako (tj. v novih primerih), je ekvivalenčna teorija (conditio sine qua non) uporabna le v okviru eksperimentalne znanosti kot eno 
od sredstev za ugotavljanje kavzalnosti pojavov. Za ponazoritev te metodologije prim. klasično delo Mill, J. S.: A System of Logic Ratiocinative and Inductive. Being a 
Connected View of the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, London 1843.
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naravi. Določeno bolnikovo stanje, ki privede do smr-
ti, se ovrednoti kot zdravniška napaka šele, ko so bile 
odkrite osnovne naravne zakonitosti, ki so v konkre-
tnem primeru privedle do smrti bolnika. Smrt je to-
rej naravni dogodek, ki postane neposredna posledica 
malomarnega zdravniškega ravnanja šele pozneje, ko 
je natančno ugotovljena dinamika patološkega proce-
sa, ki je privedel do smrti. 

Za pozornega bralca je zaključek te argumentacije sko-
raj na dlani: preden lahko ugotovimo, ali v pravu obsta-
ja pravno relevantna povezava med določenim vzrokom 
in določeno posledico, moramo predhodno ugotoviti, 
ali ta povezava obstaja v naravi. Postopka ugotavljanja 
naravnih zakonitosti pa ni mogoče izvajati s pomočjo 
pravnih miselnih procesov, temveč na podlagi znanstve-
nih dognanj in izkustev oziroma prek znanstvene hipo-
tetično-deduktivne metodologije, ki se uporablja v vsa-
ki znanstveni vedi (fiziki, kemiji, medicini, psihologi-
ji ipd.). V pravni normi ni mogoče najti odgovora na 
vprašanje, ali je določeno naravno stanje vzrok za neko 
drugo naravno stanje. Ta odgovor dajejo le znanstvene 
vede, katerih predmet raziskovanja je narava. 

Šele ko ugotovimo, da obstaja v naravi etiološka pove-
zava med nekim predhodnim stanjem in nekim poz-
nejšim stanjem, lahko to povezavo pravno ocenimo in 
ovrednotimo ter določimo, ali gre v konkretnem pri-
meru za vzrok določene pravno relevantne posledice. 
Šele v tej drugi fazi pridejo v poštev pravne kategori-
je vzročnosti, na podlagi katerih lahko določimo, ali 
je določen naravni vzrok tudi pravno relevantni vzrok. 

V veliki večini primerov je prehod iz prve (naravne) 
v drugo (pravno) fazo avtomatičen, skoraj nezaveden. 
Ko sodnik odloča o zvinu vratne hrbtenice kot posle-
dici avtomobilskega trka, uporablja svoje znanje o na-
ravnih zakonitostih, saj je povsem očitno, da je zvin 
vratne hrbtenice v neposredni povezavi z avtomobil-
skim trkom. V nekaterih drugih primerih pa omenje-
ni prehod v drugo fazo ni tako enostaven in samou-
meven. Če neka oseba zatrjuje obstoj zdravniške napa-
ke in toži zdravstveno organizacijo, je pri dokazovanju 
naravne vzročnosti treba uporabiti le rigorozno znan-
stveno metodologijo (statistiko, verjetnostni izračun, 
Bayesjevo verjetnost), ki je je vešč izvedenec v okviru 
svoje, v tem primeru medicinske stroke. Pravna vzroč-
na zveza se v tem primeru opira na naravno vzročno 
zvezo tako, kot je določena v izvedenskem mnenju. 

Pravna vzročna zveza kot kriterij 
omejevanja naravne vzročne zveze in 
kot pravno ovrednotenje človekovega 
ravnanja

Do zdaj sem argumentiral prepričanje, da se naravna 
vzročna zveza ugotavlja z neposrednim izkustvenim 
spoznanjem oziroma z znanstvenometodološkimi kri-
teriji in da je ugotavljanje naravne etiološke poveza-
ve med dvema stanjema predpogoj za pravno obrav-
navanje zadeve. Ko ugotovimo, da je določen pogoj 
ali skupina pogojev vzrok za določeno posledico, pride 
na vrsto pravno ovrednotenje etiološke povezave med 

dvema stanjema. Ugotoviti je namreč treba, ali je na-
ravni vzrok določene naravne posledice mogoče šteti 
tudi kot pravni vzrok določene pravne posledice. Način 
ovrednotenja etiološke povezave med dvema stanjema 
mora vedno upoštevati funkcijo in cilj pravne norme. 

Pravo je skupina pravil, ki regulira in vrednoti človeko-
vo ravnanje, zato mora tudi vrednotenje naravne vzroč-
ne zveze upoštevati navedeni osnovni, nesporni vidik 
pravne norme. Le vzrok, ki ga je mogoče posredno ali 
neposredno pripisati človekovemu ravnanju, se lahko 
šteje za vzrok v pravnem smislu. A to seveda ni dovolj. 
Upoštevati je treba tudi, da je človek racionalno bitje, a 
z omejeno sposobnostjo zaznavanja in poznavanja na-
ravnih zakonitosti. Človeku že po naravi niso dane spo-
sobnost vedeti vse, sposobnost popolnega obvladovanja 
samega sebe in sposobnost nadzorovanja naravnih poja-
vov zunaj njega. Človek je omejeno bitje, vpeto v tkanje 
naravnih dogodkov, in je že sam po sebi determinirana 
posledica nekega vzroka, na katerega ni mogel vplivati. 

Če izhajamo iz nespornega stališča, da je človek ome-
jeno bitje z omejenimi sposobnostmi predvidevanja 
in obvladovanja naravnih zakonitosti, in če je temelj-
na funkcija pravne norme reguliranje in vrednotenje 
človekovega ravnanja, se sam po sebi ponuja sklep, 
da mora pravna vzročna zveza temeljiti na teh dveh 
osnovnih ugotovitvah. Človek ne odgovarja za sile na-
rave, odgovarja le za svoja dejanja. Odgovarja za vse, 
kar spada v spekter njegovega delovanja, oziroma za 
spremembe, ki so v njegovi domeni. 

Na podlagi tega bi moralo biti povsem jasno, da je kon-
cepcija vzročne zveze v pravu tesno povezana z mož-
nostjo predvidevanja posledic človekove storitve ali 
opustitve. Predvidevanje je (rectius: bi moralo biti) lo-
gična predpostavka vsake pravne teorije o vzročnosti, 
saj lahko človek zgolj s predvidevanjem posledic svo-
jega ravnanja svoje ravnanje obvladano podredi zapo-
vedim ali prepovedim pravnih norm. 

Predvidljivost je torej bit, jedro, ubi consistam, okoli ka-
terega se vrti vsaka koncepcija vzročne zveze v pravu. 
Pripisati človekovemu ravnanju določeno posledico, ki 
je ni mogel niti predvideti, bi bilo nesmiselno. To bi raz-
vrednotilo osnovno regulacijsko funkcijo pravne nor-
me. Človek je namreč del narave in se ravna po narav-
nih zakonih. A kot del narave si ne more podrediti vseh 
sil narave, saj je sam iztrgan košček te narave. Pravna 
norma vsebuje logično predpostavko človekove omeje-
nosti, kajti reguliranje človekovih ravnanj predpostavlja 
človekovo sposobnost podrejanja tem normam. 

Zaradi specifičnosti pravne norme je treba ločiti narav-
no in pravno vzročnost: naravna vzročnost je objek-
tivna vzročnost, ki jo razgrinjajo naravne zakonitosti, 
pravna vzročnost pa je vrednostni pojem, ki ga opre-
deljuje pravna norma. Prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik 
se je v članku močno približala tej koncepciji,15 a si je 
– z vsem spoštovanjem – z nejasno razmejitvijo med 
naravno in pravno vzročnostjo zaprla pot pri odkriva-
nju osnovnega namena vzročnosti v pravu ter obstala 
v znanem pravnem močvirju, v katerem sta obstali tudi 
preostala pravna doktrina in sodna praksa. 

15  Polajnar Pavčnik, A.: Vzročnost kot pravnovrednostni pojem, naved. delo, str. 198.
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Če je pravna vzročnost vrednostni pojem, ki se opira 
na predvidljivost posledic človekovega ravnanja, lahko 
pridemo do sklepa, da je teorija o predvidljivosti naj-
boljše sredstvo za ovrednotenje človekovega ravnanja z 
vidika zahtev, ki jih postavlja pravna norma. S to teori-
jo namreč ovrednotimo človekovo ravnanje, upošteva-
joč njegove dejanske in konkretne sposobnosti predvi-
devanja posledic lastnega ravnanja. O teoriji predvidlji-
vosti je bilo že veliko napisanega, zato se neposredno 
sklicujem na literaturo, navedeno v opombi.16

Vzročna zveza in opustitvena 
ravnanja

Dvostopenjska koncepcija vzročne zveze nikjer ne pri-
de tako močno do izraza kot v okviru opustitvenih de-
janj. Opustitvena vzročna zveza se opira na naravno 
vzročnost. Ugotovitev, ali bi določeno storitveno rav-
nanje preprečilo nastalo posledico, predpostavlja po-
znavanje delovanja naravnih zakonitosti. Pri opustitve-
ni vzročni zvezi je – tako kot pri storitveni vzročni zve-
zi – prvi korak ugotovitev delovanja narave, šele nato 
se lahko izvede miselna operacija, na podlagi katere v 
hipotetičnem svetu ugotovimo, ali bi človekovo sto-
ritveno ravnanje preprečilo konkretno posledico. Mi-
selna operacija brez poznavanja zakonitosti narave po-
stane zgolj operacija domišljije, mentalna konstrukcija 
brez kakršnekoli stvarne podlage. 

Kot argument naj navedem preprost primer: bol-
nik jemlje določeno skupino antiepileptikov (valproj-
ska kislina), ki utegnejo povzročiti resne jetrne težave. 
Zdravniška stroka zdravnikom bolnikov, ki jemljejo to-
vrstna zdravila, zlasti na začetku zdravljenja nalaga re-
dne krvne preiskave, da se pravočasno ugotovijo zna-
ki (povečanje jetrnih encimov), ki vodijo v odpoved 
jeter. Pravočasno odkrivanje tega nevarnega stanja bi-
stveno olajša terapevtske ukrepe in prepreči, da bi te-
žave z jetri napredovale do smrtne ogroženosti. Če je 
zdravnik opustil izvajanje krvnih preiskav in dejansko 
nastopi smrt zaradi odpovedi jeter, je seveda zdravni-
ku mogoče pripisati krivdo za posledico opustitvene-
ga dejanja. Miselna operacija se opira na medicinsko 
izkustveno spoznanje, da jemanje določenih antiepi-
leptikov precej poveča tveganje nastanka odpovedi je-
ter. Torej tudi opustitvena vzročna zveza predpostavlja 
predhodno poznavanje naravnih zakonitosti, saj je le 
tako mogoče rekonstruirati alternativno zaporedje do-
godkov, ki bi se dejansko zgodili, če bi človek izpolnil 
zapoved, ki mu jo nalaga pravna norma. 

Vzročnost za škodni dogodek in 
vzročnost za obseg konkretne škode

Pravna doktrina in sodna praksa razlikujeta med vzroč-
nostjo za škodni dogodek in vzročnostjo za obseg kon-
kretne škode.17 V večini primerov se obe navedeni obli-
ki škode povsem izenačita. V nekaterih primerih pa je 

obseg konkretne škode bistveno večji kot škodni do-
godek. Če nekdo poškoduje glavo določeni osebi in ta 
pozneje umre zaradi pljučnice, ki jo je dobila v bolniš-
nici, je obseg konkretne škode (smrt) bistveno večji 
od škodnega dogodka (poškodba glave). Tudi vpraša-
nje vzročnosti za škodni dogodek/vzročnosti za obseg 
konkretne škode je relativno, saj je odvisno od panoge, 
v okviru katere je treba obravnavati posledice, ki nasta-
jajo ob nastopu določenega dogodka. V tem vprašanju 
pa so skrite enake zakonitosti in se porajajo enaki pa-
radoksi, kot veljajo za določitev vzrokov v zvezi z ne-
katerimi spremembami stanja narave. 

Naj pojasnim s primerom: v prometni nesreči ose-
ba A poškoduje osebo B (manekenko), ki zaradi tega 
konča v bolnišnici. Zaradi zapletov pri zdravljenju in 
pred  hod nega bolezenskega stanja se pri osebi B razvije 
gangrena, zato ji morajo amputirati nogo. Brez noge pa 
oseba B izgubi službo kot manekenka in zapade v moč-
no depresijo ter začne razmišljati o samomoru. Pri tret-
jem poskusu samomora in po dolgotrajnem farmako-
loškem ter psihiatričnem obravnavanju oseba B umre 
za posledicami namernega zaužitja pomirjeval. V pri-
kazanem primeru se jasno vidi razlika med škodnim 
dogodkom (poškodba v prometni nesreči) in obsegom 
škode, ki je s prvim dogodkom vzročno povezana. Na 
kateri točki te verižne prepletenosti vzrokov in posle-
dic se velja ustaviti? Na podlagi katerih kriterijev lah-
ko pravnik določi obseg konkretne škode? 

Pri pozorni analizi problema lahko takoj ugotovimo, da 
se vprašanje določitve obsega konkretne škode preobli-
kuje v vprašanje določitve nabora vzrokov, ki jih mora-
mo obravnavati kot posledico, oziroma v vprašanje do-
ločitve obsega posledic določenega ravnanja. Če pogle-
damo primere, kjer je v igri vprašanje obsega škode, se 
lahko hitro prepričamo, da pravnik v etiološki verigi do-
godkov išče in izolira poznejše vzroke ter jih obravnava 
kot posledico prvega škodnega dogodka. Naj to trdi-
tev ponazorim s primerom iz naše sodne prakse: ban-
čni uslužbenec je zaradi malomarnega dela svojih kole-
gov v zvezi s hrambo gotovine v nočnem trezorju utr-
pel hud stres zaradi izginotja večje količine gotovine, ki 
se je pozneje izkazal kot neutemeljen. Zaradi posledic 
stresa je bančni uslužbenec utrpel še možgansko kap.18 
Pri tem se lahko vprašamo, ali ni bil hud stres v resnici 
vzrok za možgansko kap? Kljub temu naša sodna pra-
ksa ta dogodek (stres), ki je po svoji naravi vzrok, šte-
je za posledico. Medtem ko je za zdravnika nevrologa 
možganska kap posledica hudega stresa, je za pravnika 
(beri: za našo sodno prakso) vzrok za možgansko kap 
ravnanje bančnih uslužbencev. Hud stres, ki je v resni-
ci vzrok možganske kapi, postane za pravnika posledi-
ca prvega ravnanja (tj. ravnanja uslužbencev). Pri tem 
se moramo vprašati, kako bi veljalo ravnati, če bi po 
možganski kapi sledila še depresija (ki je v tovrstnih 
situacijah običajna) in če bi si zaradi depresije oško-
dovanec nazadnje vzel življenje. Kje bi se morali usta-
viti? Na podlagi katerih kriterijev miselno preoblikuje-
mo dogodek, ki je po svoji naravi vzrok, v posledico? 

16  Cigoj, S.: Teorija in judikatura o kavzalnem neksusu, naved. delo, str. 20 in nasl.; Polajnar Pavčnik, A.: Vzročnost kot pravnovrednostni pojem, naved. delo, str. 183 
in nasl.; Bergant Rakočević, V.: Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme sodne prakse, naved. delo, str. 71 in nasl.; Plavšak, N.: Obligacijsko pravo (uredniki: 
Plavšak, Juhart in Vrenčur), Ljubljana 2009, str. 503 in nasl.; Hart, H. L. A., Honore, T.: Causation in Law, Oxford 2002, str. 254 in nasl. 
17  Prim. Bergant Rakočević, V.:, Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme sodne prakse, naved. delo,  str. 74; Plavšak, N.: Obligacijsko pravo, naved. delo, str. 
515 in nasl. 
18  Prim. VSL II Cp 1810/2006. Primer je komentiran tudi v Bergant Rakočević, V.: Kritika teorije o adekvatni vzročnosti in dileme sodne prakse, naved. delo, str. 75.
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Prikazani paradoksi povsem očitno kažejo relativ-
no naravo obravnavanja obsega posledic določenega 
škod nega ravnanja. Človek obravnava vprašanje posle-
dice enako kot vprašanje vzroka. Če je vzrok le iztrgan 
kos določenega stanja narave, je tudi posledica le iztr-
gan kos določenega stanja narave. Razlika je le v tem, 
da je posledica stanje narave, ki sledi določenemu pre-
lomnemu trenutku. Pravnik torej posledico obravnava 
ob upoštevanju konkretnih potreb prava oziroma kot 
odgovor na vprašanja, ki jih postavlja pravna panoga. 
Ne obstaja nobena logična, epistemološka ali naravna 
zakonitost, ki bi narekovala, kaj je treba šteti za posle-
dico, ali bolje rečeno, kje je treba presekati potencial-
no brezmejno etiološko verigo dogodkov. 

Kako torej odgovoriti na že postavljeno vprašanje? 
Odgovor je preprost: ker je vprašanje določitve po-
sledice konceptualno enako vprašanju določitve vzro-
kov, se v obeh primerih smiselno uporabljajo enaka 
pravila. Menim namreč, da potrebe prava, ki sledi člo-
vekovim ravnanjem, narekujejo enaka pravila. Posledi-
ca (rectius: obseg konkretne škode) mora biti za pov-
zročitelja škode predvidljiva. Brez možnosti predvide-
vanja škodnih posledic sta regulacijska funkcija in cilj 
pravne norme izničena. Predvidljivost pa ni in ne more 
biti le abstraktna možnost predvidevanja obsega kon-
kretne škode, temveč predstavlja miselni vzorec, ki iz 
neomejenega sveta možnosti izlušči tisti dogodek, ki 
bo spadal v red stvarnosti. Ko človek nekaj predvide-
va, domneva nastanek določenega dejstva v redu stvar-
nosti, ki naj bi se zgodil v prihodnosti. To je bit, jedro 
predvidljivosti. Predvidljivost ni samo opisovanje raz-
ličnih abstraktnih možnosti, ki se utegnejo zgoditi za-
radi določenega ravnanja, saj je skupina teh abstrak-
tnih možnosti praktično neomejena. 

Nekaj besed o naključju
Članek, ki obravnava vprašanje vzročnosti v pra-
vu, mora obravnavati tudi naključje, saj po splošnem 
pravnem nauku naključje pretrga vzročno zvezo. Za-
kaj pravna doktrina in sodna praksa naključje in viš-
jo silo štejeta kot razloga za pretrganje vzročne zveze?

Gledano s čistega ontološkega vidika naključje ne 
pretrga vzročne zveze; pravzaprav jo celo predpostav-
lja. Za konceptom naključja je skrito izkustveno spo-
znanje, da je človek le omejeno bitje, ki ne more ob-
vladovati ali poznati vsega, kar se dogaja okoli nje-
ga. Kaj je naključje drugega kot neznan ali nepredvi-
dljiv vzrok znane posledice? Pripisati človeku odgo-
vornost za ravnanje, ki je pravzaprav posledica nak-
ljučja, bi bilo v nasprotju s temeljno funkcijo pravne 
norme kot pravilom reguliranja in vrednotenja člo-
veka ter njegovih ravnanj. 

Naključje preneha biti razlog pretrganja vzročne zve-
ze (beri: preneha biti naključje), ko so človeku zna-
ne tiste naravne zakonitosti, ki vodijo do določene-
ga stanja narave. Če se za trenutek vrnemo na primer 
zaviralcev ponovnega privzema serotonina, morebitno 
povečanje tveganja za možganske tumorje danes ne 
more biti podlaga za odgovornost zdravnika, zdrav-
stvene ustanove ali farmacevtske družbe. Po odkritju 
korelacija med jemanjem teh zdravil in pomembnim 
povečanjem možganskih novotvorb ne moremo več 

govoriti o naključju, temveč o vzročni zvezi. Nadalje-
vanje zdravljenja bi pomenilo prevzem odgovornosti 
zdravstvene službe ali farmacevtske družbe, saj bi mo-
žganska novotvorba postala predvidljiva posledica je-
manja teh zdravil. 

Sklep 
S prispevkom sem poskušal argumentirati stališče, da 
je bilo dosedanje obravnavanje vprašanja vzročnosti že 
ab origine zastavljeno narobe. Zavedam se, da je moje 
stališče morda preveč ambiciozno, a po dolgem razmiš-
ljanju mi preprosto ni uspelo najti boljših razlag od ti-
stih, ki sem jih na strnjen način predstavil. Vzročnost 
(v smislu razmerja med dvema naravnima dogodko-
ma) omejenemu človekovemu umu ne more biti do-
jemljiva. Dogodki so namreč med seboj tako preple-
teni, povezani in soodvisni, da jih ni mogoče obravna-
vati ločeno od vsega kavzalnega polja, v katerem de-
lujejo silnice narave. Vsak dogodek ni nič drugega kot 
manjši del naravnega stanja, ki ga je človek izoliral za 
lastne praktične potrebe. Zato ni mogoče govoriti o 
vzročnosti, temveč o vzročnostih. Vzročnosti je toliko, 
kot je človeških panog, kjer se porajajo vprašanja o po-
vezavah med dvema stanjema narave (prejšnje stanje 
in poznejše spremenjeno stanje narave). Ker je pravo 
eno od človeških panog, se za to področje uporablja-
jo vzročnostna pravila, ki ustrezajo potrebam pravnih 
norm. Pri tem je treba vedno upoštevati cilj in funkci-
jo pravne norme. Ker je pravo družboslovna veda, nje-
govo obravnavanje vzročne zveze konceptualno pred-
postavlja ugotovitev te v naravi, saj si pravne vzročne 
zveze brez spremembe stanja v naravi preprosto ni mo-
goče niti predstavljati. 

V večini primerov sodnik spremembe stanja v naravi 
ugotavlja na podlagi lastnega izkustvenega spoznanja. 
V drugih, bolj zapletenih primerih je znanje sodnika 
oprto na izvedensko mnenje, s katerim izvedenec na 
podlagi pravil stroke ugotavlja naravno vzročnost (tj. 
naravno povezavo med dvema dogodkoma, kot je po-
membna za določeno naravoslovno panogo), nato pa 
sodnik ocenjuje, ali obstaja tudi pravna vzročna zveza. 
Pri tem mislim, da je v pravnih vedah test predvidlji-
vosti pravno pravilo, ki upošteva cilj in funkcijo prav-
ne norme. Vsaka pravna vzročnost mora temeljiti na 
predvidljivosti, saj lahko pravnik le na tak način na-
ravna pogled v cilj pravne norme. Predvidljivost je po 
drugi strani koncept, ki tudi krivdo, protipravnost in 
naključje vključuje v koherentni pravni red in ki prese-
ka gordijski vozel razlikovanja med vzročnostjo za do-
godek in vzročnostjo za obseg škode. S tem kriterijem 
tudi razmejitev med tema dvema konceptoma posta-
ne dovolj jasna in dosledna, da je lahko rezultat pred-
vidljiv tako rekoč že vsakemu. 

Vprašanja vzročne zveze so stara, kot je stara zgodo-
vina človeštva. Rodile so se nove panoge, nove bodo 
še nastale. Vsaka panoga pa bo imela lastna pravila, s 
katerimi bo ugotavljala vzročnost med dvema dogod-
koma. Ne izključujem možnosti, da se bo tudi v pra-
vu vprašanje vzročnosti razcepilo v dve enoti (civilno 
in kazensko), kar se do neke mere že dogaja, zlasti v 
ameriški sodni praksi. To vnovič potrjuje osnovno hi-
potezo: vzročna zveza je vprašanje, ki nastane v naši 
zavesti in le v naši zavesti najde tudi svoje odgovore. 
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Kratek oris sprememb

Z novelo ZKP-K je zakonodajalec želel okrepiti kontra-
diktorne elemente pritožbenega postopka.3 To je razvi-
dno zlasti iz sprememb procesnega položaja državne-
ga tožilca. Ta seveda ohranja položaj bodisi pritožbe-
nega upravičenca bodisi nasprotne stranke, ki ji je pri-
tožba vročena v odgovor. Bistvena sprememba je uki-
nitev pravice državnega tožilca, da spis preuči in viš-
jemu sodišču poda predlog oziroma mnenje o uteme-
ljenosti pritožbe. Ta pristojnost je odražala (objektiv-
ni) interes (višjega)4 državnega tožilca – kot državne-
ga organa – prispevati k enotni sodni praksi in zako-
nitosti kazenskega postopka. Zato je utemeljeno trdi-
ti, da se procesni položaj državnega tožilca kot stran-
ke vztrajno krepi.5

Podoben premik v smeri večje kontradiktornosti 
odraža tudi druga večja sprememba, tj. podrobnej-
ša ureditev vsebine pritožbene seje.6 Stranke naj bi 
bile po novem na seji bolj aktivne. Sodišče obvešča 
o seji vse stranke in zagovornike, če le kateri od njih 
zahteva, da je o seji obveščen.7 Če so po prej veljav-
ni ureditvi pojasnila v zvezi s pritožbenimi naved-
bami dajale le na zahtevo pritožbenega senata, ima-
jo zdaj samostojno procesno upravičenje predstavi-
ti poudarke svoje pritožbe ali odgovoriti na pritožbo 
takoj po predstavitvi stanja stvari in pritožb sodni-
ka poročevalca. Stranke lahko podajajo predloge, naj 
se prebere posamezne spise in vpogleda v spisovno 
gradivo. Nova ureditev pritožbene seje daje vtis, da 
je zakonodajalec z ustnimi nastopi strank in predlo-
gi za branje listin (na primer tudi zapisnikov o za-
slišanjih prič ali obdolžencev, izvidov in mnenj izve-
dencev) pravzaprav uvedel okleščeno verzijo obrav-
nave na drugi stopnji, katere »dokazni postopek« 

se omejuje na dokazovanje z listinami – seveda, vse 
v okviru pritožbenih navedb.

Tretja, verjetno najpomembnejša sprememba pa je 
novi drugi odstavek 370. člena ZKP, s katerim se ome-
jujejo pritožbeni razlogi, ki jih je mogoče uveljavlja-
ti zoper sodbo na podlagi sprejetega priznanja krivde 
oziroma sporazuma o priznanju krivde (v nadaljeva-
nju: sodba na podlagi priznanja). Take sodbe ni več 
mogoče izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugo-
tovitve dejanskega stanja,8 sodbe na podlagi sporazu-
ma o priznanju krivde pa tudi ne glede odločbe o ka-
zenski sankciji, odvzemu premoženjske koristi itd.9

Koliko pravnih sredstev zoper 
prvostopenjsko sodbo?

Nova ureditev pritožbenih razlogov je vsaj na prvi po-
gled povsem razumna. Prav gotovo jo je mogoče razu-
meti v okviru prej nakazanih trendov krepitve stran-
karske zasnove pritožbe zoper sodbo sodišča prve 
stop nje. Če se stranki že na prvi stopnji nista želeli 
spuščati v obravnavanje dejanskega stanja, potem ni 
videti razumnega razloga, da bi želeli kaj podobnega 
tudi (ali šele) v pritožbenem postopku. Prav gotovo bo 
taka ureditev pospešila obravnavanje posameznih za-
dev. Pritožbeno sodišče se bo osredotočilo le na obrav-
navanje kršitev kazenskega postopka in kršitev kazen-
skega zakona, delo pa bo potekalo izključno na pri-
tožbenih sejah.10

Podrobnejša analiza pa vendarle pokaže, da je treba 
tovrstne posege obravnavati bolj previdno. Do nove-
le ZKP-K smo lahko pritožbo zoper sodbo sodišča 
prve stopnje obravnavali kot popolno pravno sred-

dr. Primož Gorkič,
docent na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani

Pritožba zoper prvostopenjsko sodbo po 
noveli ZKP-K

Ob noveli Zakona o kazenskem postopku (ZKP-K)1 se je najpogosteje razpravljalo o pogajanjih in spo-
razumevanju o priznanju krivde. Manj pozornosti pa je bilo namenjene posegom v postopek s prav-
nimi sredstvi. Ti posegi so daljnosežni, na prvi pogled najbolj na področju izrednih pravnih sredstev: 
ukinitev zahteve za izredno omilitev kazni, nove procesne predpostavke glede dovoljenosti zahteve 
za varstvo zakonitosti (ki hkrati širijo in ožijo dostopnost tega izrednega pravnega sredstva).2 Prav 
zaradi trenda omejevanja izrednih pravnih sredstev so posegi v redno pravno sredstvo, pritožbo zoper 
sodbo prve stopnje, najbolj kočljivi.

1 Ur. l. RS, št. 91/11.
2 Glej na primer Hudej, J.:  Izčrpanje pravnih sredstev v kazenskem postopku, Pravna praksa, št. 16-17/2012, priloga, str. II–VI.
3 Horvat, Š.: Uvodna pojasnila, v: Zakon o kazenskem postopku (ZKP) z novelo ZKP-K, GV Založba, Ljubljana 2012, str. 43.
4 Tretji odstavek 21. člena Zakona o državnem tožilstvu – ZDT-1 (Ur. l. RS, št. 58/11 in nasl.).
5 Obrazložitev te spremembe je temeljila na oceni, da ta pristojnost ruši načelo enakosti orožij v pritožbenem postopku (Ministrstvo za pravosodje, predlog  zakona  o  
spremembah  in  dopolnitvah  Zakona  o  kazenskem  postopku, EVA 2010-2011-0009, št. 007-258/2010, 3. november 2010, str. 67). To bi povsem držalo v primerih, 
kadar bi višji državni tožilec to pristojnost uporabil za dejansko navajanje novih pritožbenih navedb oziroma bi te dopolnjeval; obramba namreč te možnosti nima. Za 
zagotovitev enakosti orožij bi zato zadoščalo že, če bi obrambi zagotovili možnost izjaviti se o mnenju oziroma predlogu višjega državnega tožilca, npr. na pritožbeni seji.
6 Prenovljena prvi in tretji odstavek 378. člena ZKP (Ur. l. RS, št. 33/12 – UPB8).
7 Prvi odstavek 378. člena ZKP (Ur. l. RS, št. 33/12 – UPB8).
8 Tretja točka prvega odstavka 370. člena ZKP.
9 Četrta točka prvega odstavka 370. člena ZKP.
10 Do obravnave na drugi stopnji namreč v teh primerih sploh ne more priti (prvi odstavek 380. člena ZKP).
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stvo.11 Pritožba je, seveda tudi v kazenskem postop-
ku, namenjena:12 
– prvič, zagotavljanju zakonitosti in pravilnosti sodne 

odločbe, kar je gotovo v interesu vseh udeležencev 
kazenskega postopka;13 

– in drugič, strankam omogoča, da varujejo svoje 
pravice (kar gotovo velja za obdolženca) ali druge 
interese (na primer enotno, pravilno uporabo prava, 
kar je gotovo interes državnega tožilca).

Pomen teh interesov za obdolženca odraža dejstvo, da 
je pravica do pravnega sredstva v kazenskih zadevah 
povzdignjena na ustavno raven14 in varovana tudi v 
okviru Evropske konvencije o varstvu človekovih pra-
vic in temeljnih svoboščin (EKČP).15 Oba akta zago-
tavljata pravico do pravnega sredstva (tudi) v kazen-
skih zadevah. Protokol št. 7 po ustaljeni razlagi drža-
vam podpisnicam dopušča precej manevrskega prosto-
ra in niti ne zagotavlja pravice do popolnega pravnega 
sredstva.16 Raven ustavnega varstva pa je višja. Ustav-
no sodišče je večkrat poudarilo, da to procesno jam-
stvo zagotavlja možnost doseči preizkus sodne odloč-
be z vidika vseh vprašanj, pomembnih za odločitev o 
pravici ali obveznosti.17

Izključitev pritožbenega razloga zmotnega oziroma ne-
popolnega dejanskega stanja z novelo ZKP-K je zato 
treba razumeti kot poseg v pravico do pravnega sred-
stva. Na tej točki naj ostane odprto, ali je poseg, kot je 
zapisan v ZKP, dopusten ali ne. Ključno je, da tudi v 
pritožbenem postopku vztrajamo pri »cepitvi« pote-
ka kazenskega postopka, ki se zgodi že na predobrav-
navnem naroku. Tako kot razlikujemo med sodbo na 
podlagi priznanja in sodbo, sprejeto po izvedenem do-
kaznem postopku na glavni obravnavi, je tudi v pritož-
beni fazi treba dejansko razlikovati dva tipa pravnih 
sredstev zoper sodbo, ki jo izda sodišče prve stopnje: 
–  pritožbo zoper sodbo, izdano po glavni obravnavi, 

kot popolno pravno sredstvo, in
– pritožbo zoper sodbo, izdano na podlagi priznanja 

ali sporazuma o priznanju krivde, kot nepopolno 
pravno sredstvo, ki omogoča preizkus sodbe le z vi-
dika postopkovnih in materialnopravnih vidikov.18

Je šel zakonodajalec predaleč?

Različna ureditev pravnih sredstev zoper sodbo prve 
stopnje po noveli ZKP-K temelji na razlikovanju med 
obema različicama obsodilne sodbe, ki vodi do raz-

ličnega obravnavanja obsega upravičenj pritožbenih 
upravičencev. To razlikovanje je gotovo razumno: ne 
nazadnje je tudi obseg obravnavanja obtožbe pred so-
diščem prve stopnje različen in odvisen od tega, ali 
obdolženec na predobravnavnem naroku krivdo pri-
zna ali ne. Vendar pa se zdi, da je zakonodajalec spre-
jel konkretne rešitve, za katere lahko ocenimo, da ne-
razumno in nesorazmerno posegajo v pravico do prav-
nega sredstva zoper sodbo, izrečeno na podlagi prizna-
nja. Razloga za to sta naslednja: 
–  prvič, zakonodajalec je dejansko v celoti izključil 

možnost preizkusa odločbe o krivdi; 
– drugič, zakonodajalec je brez razumnega razloga 

izključil možnost preizkusa dejanskih vidikov od-
ločbe o sankciji in drugih odločb, ki jih združuje 
izrek obsodilne sodbe.19

1. Ni pravnega sredstva zoper odločbo  
o krivdi
Čeprav sodišče obdolženca izrecno spozna za krivega 
šele v sodbi, ki jo izreče po opravljenem naroku za iz-
rek sankcije,20 je ključna odločba o krivdi pravzaprav 
sklep o sprejemu priznanja krivde oziroma sporazuma 
o priznanju krivde.21 V obsodilni sodbi, ki neizogibno 
sledi takemu sklepu, se sodišče pri razlogih o vpraša-
njih krivde omeji zgolj na ugotovitev, da je obdolže-
nec priznal krivdo, priznanje pa je predsednik sena-
ta sprejel.22 ZKP ne zahteva, da bi predsednik senata 
sklep o sprejemu priznanja obrazložil. Ne nazadnje za 
to tudi ni videti potrebe: pritožbe zoper sklep o spre-
jemu krivde namreč ni.23

Preden nadaljujemo, je treba odgovoriti na vprašanje, 
kaj lahko od pritožbe zoper krivdo sploh pričakujemo, 
zakaj pri njej (kljub priznanju krivde) sploh še vztra-
jati – in koliko? Za zakonitost in pravilnost sodbe na 
podlagi priznanja krivde (oziroma njenega krivdoreka) 
je – tudi brez dokaznega postopka – odločilno dvoje: 
–  prvič, veljavnost, tj. zavestnost in prostovoljnost pri-

znanja,24 ki učinkuje kot odpoved pravici do mol-
ka in pravici do sodnega varstva, kolikor vključuje 
pravico, da o obtožbi odloča sodišče po opravljeni 
glavni obravnavi,25 

–  in drugič, ocena predsednika senata, da je priznanje 
podprto z drugimi dokazi v spisu.26

Odločba, s katero predsednik senata presodi, ali je 
v konkretnem primeru zagotovljeno varstvo ome-
njenih procesnih jamstev, hkrati pa se prepriča o 

11 Dežman, Z., Erbežnik, A.: Kazensko procesno pravo RS, GV Založba, Ljubljana 2003, str. 871 in 872.
12 Na primer odločba Ustavnega sodišča RS (US RS), št. U-I-190/00 z dne 13. februarja 2003, obrazložitev točka 7, odločba US RS, št. Up-2938/07 z dne 10. septem-
bra 2009, obrazložitev točka 10; Trechsel, S.: Human rights in criminal proceedings, Oxford University Press, 2005, str. 362.
13 To pa seveda ne pomeni, da se udeleženci postopka tudi strinjajo, kaj bi bilo za zakonitost ali pravilnost sodbe treba ukreniti.
14 Člen 25 Ustave RS.
15 Drugi člen Protokola št. 7 k EKČP.
16 Trechsel S., prav tam, str. 366–367.
17 Na primer odločba US RS, št. U-I-56/06 z dne 15. marca 2007, obrazložitev točka 16, in tudi v že navedeni odločbi št. Up-2938/07 z dne 10. septembra 2009. Prav 
v tej (sicer ne kazenski) zadevi je Ustavno sodišče prepoznalo kršitev pravice do pravnega sredstva v primeru, ko pritožniku pred rednimi sodišči ni bila dana možnost 
zahtevati preizkusa pravnih in dejanskih stališč, na katera je Vrhovno sodišče oprlo svojo za pritožnika neugodno odločbo. Prav tam, obrazložitev točka 11.
18 Sem je večinoma mogoče šteti tudi pritožbeni razlog po 4. točki prvega odstavka 370. člena ZKP.
19 Razlikovanje med pravnim sredstvom zoper krivdorek in pravnim sredstvom zoper odločbo o sankciji je smiselno in nujno, ker 2. člen Protokola št. 7 k EKČP izrecno 
zagotavlja preizkus sodne odločbe tako o krivdi kot tudi o kazni.
20 Šesti odstavek 285.č člena ZKP.
21 Drugi in tretji odstavek 285.c člena ZKP.
22 Šesti odstavek 285.č člena ZKP.
23 Drugi odstavek 285.c člena ZKP.
24 Prva in druga točka prvega odstavka 285.c člena ZKP.
25 Glej na primer Gorkič, P.: Pravni vidiki pogajanj in sporazumov o krivdi v kazenskem postopku, v:  Zbornik 4. konference kazenskega prava in kriminologije, GV 
Založba, Ljubljana 2011, str. 9–19.
26 Tretja točka prvega odstavka 285.c člena ZKP.
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dejanski podlagi obtožbe, je sklep o sprejetju oziro-
ma o zavrnitvi priznanja. Taka odločba torej vsebu-
je tako pravne kot tudi dejanske vidike, ki so odlo-
čilni za zakonitost in pravilnost obsodilne sodbe, ki 
se na sklep neposredno sklicuje. Ker ZKP pritožbo 
zoper sklep o sprejemu priznanja izključuje, bi bilo 
preizkus zakonitosti in pravilnosti take sodbe mogo-
če doseči le prek pritožbe. Taka pritožba ni namenje-
na zgolj varstvu pravic obdolženca (tj. veljavnosti od-
povedi prej omenjenim jamstvom), ampak predvsem 
varstvu javnega interesa, za katerega – kljub izrazito 
strankarski zasnovi postopka – državni tožilec ven-
darle mora še vedno skrbeti.27

Ali je ob trenutni ureditvi pritožbe v ZKP mogoče do-
seči preizkus zakonitosti in pravilnosti krivdoreka sod-
be na podlagi priznanja krivde, s tem pa posredno skle-
pa o sprejemu krivde? Menim, da tega preizkusa ni mo-
goče doseči. Razloga za to sta dva. 

Prvič, določbe o obsegu preizkusa sodbe na podla-
gi priznanja onemogočajo ne le uveljavljanje razloga 
zmotnega ali nepopolnega dejanskega stanja, pač pa 
tudi ex officio preizkus dejanskih vidikov, ki bi ga viš-
je sodišče po vloženi pritožbi želelo opraviti na pod-
lagi tretjega odstavka 392. člena ZKP. Ta določba je 
doslej omogočala preizkus odločilnih dejstev, tj. dej-
stev, na katera je sodišče neposredno oprlo kazensko-
pravno normo28 in ki jih je kot taka – po dokaznem 
postopku – ugotovilo v sodbi. Ustaljeno razumevanje 
»ugotavljanja« odločilnih dejstev je tesno povezano 
z vprašanjem pravilnosti in popolnosti dokazne oce-
ne, ki jo sodnik poda v obrazložitvi sodbe.29 Take oce-
ne sodba na podlagi priznanja krivde ne vsebuje. Zato 
tudi odločba tretjega odstavka 392. člena ZKP ni upo-
rabna pri odločanju o pritožbi zoper sodbo na podla-
gi priznanja krivde.

Drugič, obstoječa ureditev pritožbenega razloga bi-
stvenih kršitev kazenskega postopka onemogoča pre-
izkus veljavnosti odpovedi procesnim jamstvom. Kr-
šitve pravil, ki se nanašajo na veljavnost odpovedi 
procesnim jamstvom, bi bilo namreč mogoče zatrje-
vati kvečjemu kot kršitve pravic obrambe, tj. kot re-
lativne bistvene kršitve, ki pa jih je mogoče uveljav-
ljati le, če do kršitev pride med pripravami na glav-
no obravnavo, na glavni obravnavi ali pri izdaji sodbe. 
Če sodnik napačno presodi predpostavke odpovedi 
procesnim jamstvom in zmotno izda sklep o spreje-
mu priznanja krivde, stori kršitev procesnih jamstev 
na predobravnavnem naroku. Teh kršitev pa ob se-
danjem besedilu drugega odstavka 371. člena ZKP 
ni mogoče uveljavljati.

2. Nerazumnost omejitve preizkusa  
odločbe o sankciji in drugih  
odločb v sodbi

Pritožbeni razlog zmotnega oziroma nepopolnega de-
janskega stanja ni omogočal le preizkusa ugotovitev o 
odločilnih dejstvih, na katera se opira krivdorek, am-
pak tudi drugih dejstev, na katera se opirajo odločba 
o sankciji (kazni, pogojni obsodbi, varnostnem ukre-
pu),30 pa tudi odločbe o stroških postopka, o premo-
ženjskopravnem zahtevku ali o odvzemu premoženj-
ske koristi itd. Dejansko podlago teh odločb običaj-
no najprej sestavljajo dejstva, ki so odločilna tudi za 
krivdorek sodbe. Vendar pa to ni vse: nekatera dejstva 
mora sodišče ugotavljati posebej (olajševalne in oteže-
valne okoliščine, krivdno ravnanje stranke, zaradi ka-
terega so nastali stroški postopka, dejstva, pomembna 
za odvzem premoženjske koristi, ipd.). Ta dejstva se v 
primeru sprejema priznanja krivde dokazujejo na na-
roku za izrek kazenske sankcije.31

Omejitev pritožbenih razlogov, kolikor se nanaša tudi 
na omenjena dejstva, ki so predmet dokazovanja, pa 
nikakor ni razumna. V tem obsegu je namreč možno 
in potrebno omogočiti kontrolo dejanske pravilnosti 
odločb sodišča prve stopnje. Še zlasti pa je ta omeji-
tev nerazumna takrat, ko ne prizadene le obdolženca, 
ampak druge naslovnike omenjenih odločb, na primer 
prejemnika premoženjske koristi ali osebo, ki naj se ji 
odvzamejo predmeti. 

Sklep 
Zakonodajalec je spremembe in omejitve pritožbe 
zoper prvostopenjsko sodbo nedvomno začrtal 
v pravi smeri. V postopku s pritožbo se krepijo 
elementi kontradiktornosti, kar je gotovo smiselno. 
Vendar pa je pri tem ravnal preveč ambiciozno. 
Dejstvo, da obdolženec krivdo prizna, ne pomeni, 
da ni več nobene potrebe ali interesa doseči 
instančni nadzor nad ravnanji prvostopenjskega 
sodišča. Z veliko verjetnostjo lahko to trdimo 
kvečjemu za obdolženca. Ne moremo – in ne 
smemo – pa tega trditi za zagovornika, ki ni le 
obdolženčev alter ego, državnega tožilca, ki si 
ne sme privoščiti, da bi v kazenskem postopku 
sledil ozkim osebnim interesom, pa tudi ne za 
druge osebe, ki jim zakon priznava interes doseči 
instančni preizkus zakonitosti in pravilnosti 
prvostopenjskega postopka in sodbe.

27 Zanj načelo objektivnosti še vedno velja, pa čeprav očitno delamo pomembne korake v smeri adversarnega kazenskega postopka; glej zlasti drugi in tretji odstavek 7. 
člena ZDT-1.
28 Npr. Horvat Š., nav. delo, str. 794.
29 Prav tam.
30 Prav tam, str. 807.
31 ZKP je v zvezi s tem razmeroma jasen glede dejstev, pomembnih za izrek kazenske sankciji in odločitev o premoženjskopravnem zahtevku (drugi in četrti odstavek 
285.č člena ZKP), ob smiselni uporabi pravil o glavni obravnavi pa je mogoče tako sklepati tudi glede dejstev, pomembnih za izrek odvzema premoženjske koristi (četrti 
odstavek 285.č člena, v zvezi s 499.–501. členom ZKP).
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Če bi stranke vedele, da bo poleg odvetnika in sodišča 
njihove osebne podatke prebral tudi nedoločen krog 
davčnih inšpektorjev, se morda za pooblastitev odvet-
nika ne bi odločile ali pa bi morda bolj skrbno raz-
mislile, katere podatke bodo posredovale odvetniku, 
katere pa zadržale zase. Nosilec pravice do zasebno-
sti sme namreč le sam odločiti o tem, komu bo raz-
kril podatke iz svojega zasebnega življenja. Poleg tega 
je bistveni pogoj za kakovostno opravljanje odvetni-
škega dela, da podatki, ki jih stranka odvetniku zau-
pa, ostanejo v okviru zaupnega razmerja. Posredovanje 
teh podatkov davčni upravi s strani sodišča zato pome-
ni izjemno močan poseg v pravice in interese odvet-
nika, predvsem pa v pravice njegovih strank. Po drugi 
strani pa lahko davčna uprava učinkovito preveri pra-
vilnost podatkov o dohodkih odvetnika tudi, če nima 
vpogleda v osebne podatke posameznih strank in v po-
drobnosti postopka, v katerem odvetnik stranko zasto-
pa. Zato lahko država doseže zasledovani cilj (zbiranje 
podatkov o dejstvih, ki vplivajo na davčno obveznost 
davčnih zavezancev) tudi z blažjim posegom v pravi-
ce odvetnikov in njihovih strank.

•	 Ali gre za različni situaciji, če je proti odvetni-
ku že začet davčni postopek ali ne? OZS namreč 
meni, da sodišče ne bi smelo posredovati teh po-
datkov, ne glede na to, ali je davčni postopek že 
začet ali ne.

Obrazložitev 
Institut odvetniške tajnosti je obravnavan v 6. členu 
Zakona o odvetništvu (ZOdv).2 V Sloveniji se poklic-
na tajnost odvetnika izvaja iz samostojne in zaupne na-
rave odvetništva kot dela pravosodja.3 Za odvetniško 
funkcijo je bistveno, da stranka odvetniku zaupa stvari, 
ki jih drugim ne more, ter da odvetnik takšno informa-
cijo sprejme kot tajno. Zaupanje ne more obstajati, 
če ni zagotovljena tajnost izrečenih podatkov. Zato 

je tajnost primarna in temeljna pravica ter dolžnost 
odvetnika. Poklicna tajnost odvetnika služi tako in-
teresom sodstva kot tudi interesom stranke. Od tod 
tudi izhaja upravičenje posebne državne zaščite.4 

Neodvisnost zahteva, da odvetnik svoje dejavnosti sve-
tovanja, pomoči in zastopanja opravlja v izključnem 
interesu stranke. Kaže se v razmerju do organov obla-
sti, drugih udeležencev na trgu in tretjih, ki ne sme-
jo pod nobenim pogojem vplivati na delo odvetnika. 
Kaže pa se tudi v razmerju do stranke, ki ne more po-
stati odvetnikov delodajalec. Neodvisnost je bistveno 
jamstvo za stranko in sodno oblast, zato se odvetnik 
ne sme udeleževati oziroma ne sme sodelovati pri pos-
lih, ki bi lahko ogrozili neodvisnost.5

Če bi odvetnik v okviru sodnega postopka ali priprav 
nanj moral sodelovati z javnimi organi tako, da bi jim 
posredoval podatke, pridobljene med pravnim sveto-
vanjem v okviru takega postopka, ne bi mogel ustrezno 
zagotavljati nalog svetovanja, obrambe in zastopanja 
stranke in bi bile tej odvzete pravice, ki jih daje 6. člen 
Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP).6

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)7 v prvem čle-
nu določa vsebinski okvir postopkovnega davčnega sis-
tema, urejenega s tem in drugimi davčnimi predpisi.8 
Hkrati je v istem členu postavljen pojmovni in izraz-
ni okvir ZDavP-2, pri čemer obračunavanje, odmera, 
plačevanje, vračilo, nadzor in izvršba davkov pomeni-
jo pobiranje davkov. Pojem zavezanec za davek, kot 
je opredeljen v ZDavP-2, je izredno širok in zajema 
vse subjekte, ki so ali so potencialno zavezani za iz-
polnitev celote ali dela davčne obveznosti. Med zave-
zance za davek ZDavP-2 prišteva davčnega zavezanca, 
tj. osebo, katere dohodek, premoženje ali pravni posli 
so predmet obdavčitve, plačnika davka za račun ene-
ga ali več davčnih zavezancev, tj. osebo, ki je zavezana 

Dr. Bojan Škof, 
profesor na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in direktor Davčnega inštituta (Maribor)

Davčni inšpekcijski nadzor odvetnikov 
oziroma odvetniških družb (2.)

Dopolnitev pravnega mnenja 

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je zaprosila za dopolnitev pravnega mnenja v zadevi davčnih 
inšpekcijskih nadzorov odvetnikov oziroma odvetniških družb z vidika pridobivanja podatkov davč-
nega organa in nastanka davčne obveznosti zavezancev za davek na dodano vrednost.1 Davčnemu 
inštitutu je predlagala, da se pri dopolnitvi mnenja upoštevajo posebne okoliščine razmerja med 
stranko in odvetnikom, in sicer pravice odvetnikov in njihovih strank, da informacije, ki so jih stranke 
dale odvetniku, ostanejo zaupne. 

1  Odvetniška zbornica Slovenije ja Davčni inštitut za pravno mnenje zaprosila 24. oktobra 2011, za dopolnitev pa 20. decembra 2011.
2  Ur. l. RS, št 18/93 in nasl. Poleg tega zakona določajo odvetniško tajnost Kodeks odvetniške poklicne etike, Statut odvetniške zbornice in procesni zakoni. 
3  Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-212/03, 24. november 2005.
4  Glej tudi Kodeks odvetniške poklicne etike Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE), 26. maj 2006.
5  Sklepni predlogi generalnega pravobranilca Legerja z dne 10. julija 2001 v zadevi C-309/99, Wouters. Povzeto po Sladič, J., Sladič Zemljak, P.: Odvetniška zaupnost 
in pranje denarja – ko mora odvetnik zaradi pravnega svetovanja sporočati podatke o strankah, Odvetnik št. 1/2008, str. 10.
6  Sodba Sodišča EU v zadevi C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone. Povzeto po Sladič, J., Sladič Zemljak, P., naved. delo, str.11.
7  Ur. l. RS, št. 13/11 – UPB4 in 32/12.
8  Več o tem 1. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). 
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za izračunavanje oziroma odtegovanje davka od davč-
nih zavezancev ali plačnikov davka, itd.9

Pri davčnem nadzoru se preverja, ali davčni zavezan-
ci izpolnjujejo svoje davčne obveznosti v skladu z za-
konom, ki ureja obdavčenje, in z ZDavP-2. Posredno 
davčni nadzor obsega tudi preverjanje zakonitega delo-
vanja vseh tistih subjektov, ki so zaradi plačevanja dav-
kov davčnih zavezancev dolžni opravljati določene na-
loge (npr. odtegniti davek, posredovati podatke). Prvi 
odstavek 127. člena ZDavP-2 je treba razumeti širše. 
Na podlagi tega davčni nadzor obsega tudi izvajanje in 
upoštevanje vseh predpisov iz prvega, drugega in tre-
tjega odstavka 4. člena ZDavP-2, ki govorijo o tem, kdo 
ravna po tem zakonu oziroma kako se ravna po načelu 
zakonitosti. Iz opredelitve obsega subjektov, ki so pod-
vrženi davčnemu nadzoru (ki se sicer izvaja v različnih 
oblikah), torej izhaja, da so tudi odvetniki podvrženi 
temu nadzoru. Povedano drugače, ZDavP-2 jih ne 
izključuje iz nadzora, niti zanje ne prepisuje dru-
gačnih nadzorstvenih meril ali metod. 

Čeprav je slovensko pravo usklajeno z evropskim prav-
nim redom, lahko ugotovimo, da nekatere evropske dr-
žave odvetniško tajnost proti davčnim oblastem obrav-
navajo omejevalno tudi na ravni zakonodajne izvedbe. 
Nekaj primerov. 

1. Nemški Abgabenordnung v 102. členu odvetnikom 
omogoča, da zavrnejo predložitev nekaterih dokazov 
v okviru poklicne tajnosti. Člen 103 tega zakona tako 
tretjim osebam daje pravico, da zavrnejo pričanje, če 
bi to zanje pomenilo nevarnost kazenskega pregona ali 
odgovornosti za prekršek.

2. Podobno določbo vsebuje 47. člen nizozemskega 
splošnega davčnega zakona.10 

3. Sorodne omejitve so tudi v 86. členu francoskega 
Livre des procédures fiscales,11 po katerem imajo odvet-
niki omejevalno (zmanjšano) dolžnost sodelovanja z 
davčnimi oblastmi.12

Slovensko pravo tovrstnih omejevalnih določb ne po-
zna, razen načela sorazmernosti po 6. členu ZDavP-2. 
Načelo sorazmernosti pa je pravzaprav izvedba načela 
zakonitosti, ki prepoveduje čezmerno uporabo pred-
pisa oziroma tehtanja, ali so ukrepi, ki naj se izvede-
jo v skladu z zakonom, skladni z njegovim namenom. 
Ukrep mora biti utemeljen z dopustnim ciljem, tako 
da v manjši meri vpliva na pravice in interese prizade-
tih strank. Ukrep mora biti že na zakonski ravni pri-
meren za dosego zakonodajalčevih ciljev in ne sme 
biti zunaj razumnega razmerja do družbene vrednosti 
teh ciljev. Davčni organ mora ob uporabi načela so-
razmernosti pretehtati, ali z določbo naložene ob-
veznosti odtehtajo dovoljeni poseg v zakonsko in 
ustavno zavarovane pravice, ki jih mora v prime-
ru kolizije med zasledovanim ciljem in zakonsko 
oziroma ustavno normo uradna oseba prednostno 

varovati. Nobene človekove pravice ali temeljne svo-
boščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveni-
ji, ni dopustno omejevati, kar je nadvse pomembno za 
obravnavo tega pravnega mnenja.13 Načelo sorazmer-
nosti je v procesnem delu izraženo v izbiri bolj ekono-
mičnih dokaznih sredstev. Eden izmed vodilnih prime-
rov iz prakse Sodišča Evropske unije je združena za-
deva iz osemdesetih let (v zadevi National Panasonik 
proti Komisiji, 136/79), ki odreja uporabo sorazmer-
nosti v ugotovitvenem in dokaznem postopku prav v 
postopku presoje obveznosti javne dajatve. To načelo 
še zlasti pride do izraza pri zavarovanju davčne obve-
znosti, davčnem nadzoru in davčni izvršbi. 

Zaradi boljšega razumevanja pravnega mnenja vno-
vič izpostavljam varstvo pravic zasebnosti in osebno-
stnih pravic po 8. členu EKČP, ki ga zagotavlja 35. člen 
Ustave, po kateri je zagotovljena nedotakljivost člove-
kove zasebnosti in osebnostnih pravic, ki so v javno-
pravnem pojmovanju samostojna pravica ustavnega in 
evropskega (mednarodnega) prava. Drugi odstavek 8. 
člena EKČP tako določa, da se lahko javna oblast vme-
ša v posameznikovo izvrševanje pravice do zasebnosti 
samo, kadar je to določeno z zakonom in je nujno v 
demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne var-
nosti ali ekonomske blaginje države, da prepreči nered, 
da se varuje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pra-
vice in svoboščine drugih ljudi.14

Da je poseg v obravnavane pravice dopusten, mora, kot 
je razumeti iz prakse Evropskega sodišča o človekovih 
pravicah (ESČP), imeti podlago v pravnem redu. Pred-
pis mora biti prizadetemu posamezniku dostopen, po-
sledice njegove kršitve morajo biti predvidljive. Poseg 
je dopusten, če ga narekuje nujna družbena potreba 
in če je sorazmeren z zasledovanim legitimnim name-
nom. ESČP pušča državam določeno polje prost pre-
soje. Tudi iz prakse Ustavnega sodišča izhaja, da je pre-
povedan vsak poseg v naštete pravice, razen tistih, ki 
so izrecno dovoljeni. Pravica do zasebnosti je za po-
sameznega varovanca omejena samo tam, kjer kolidira 
z zakonsko izkazanim močnejšim interesom drugih.15

Pravno mnenje 
V obravnavanem primeru se torej srečujeta dve va-
rovani dobrini – odvetniška tajnost in davčni nadzor. 
Obe sta predpisani z zakoni in imata poseben družbeni 
pomen. Institucionalno sta obe dobrini obravnavani v 
okviru dveh različnih pravnih področij. Ni dileme, da 
je posredovanje podatkov, ki izhajajo iz zaupnega raz-
merja med odvetnikom in stranko, tretjim osebam, v 
osnovi kratenje pravic, ki jih uživajo stranke na teme-
lju EKČP, Ustave in ZOdv. 

Vendar pri pridobivanju podatkov za izvajanje davčne-
ga nadzora ni najti pravnih omejitev, ki bi varovale pri-
mere davčnega nadzora, ko je prisotna odvetniška taj-
nost. Edino zakonsko določilo, ki nedefinirano omeju-
je postopek davčnega nadzora je načelo sorazmernosti 

9  Podrobno o tem Jerovšek,  T., Škof, J. in drugi: Zakon o davčnem postopku s komentarjem, Davčni inštitut in Davčno izobraževalni inštitut, Ljubljana 2008, str. 41.
10  Algemene wet inzake rijksbelastingen, AWR
11  Komentar Art L.86 LPF v Code des procédures fiscales, Založba Dalloz, 2009, str. 705. Več o tem Pevec, A.,  Gradivo za odvetniški dan, Portorož 2011.
12  Posredujejo identiteto stranke, znesek, datum in načina plačila. 
13  Tako tudi Jerovšek,  T., Škof, J. in drugi, naved. delo, str. 30.
14  Drugi vidiki zasebnosti so varovani tudi v 36., 37. in 38. členu ter tudi drugih določbah Ustave. 
15  Več o tem v odločbi Ustavnega sodišča RS, št. U-I-158/95 z dne 2. aprila 1998, VII, 56.
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po 6. členu ZDavP-2, ki pa nima neposredne poveza-
ve z vprašanjem odvetniške tajnosti, temveč ureja so-
razmernost univerzalno. Tako so tudi odvetniki ena-
kovredno, kot vsi drugi zavezanci za davek, pod-
vrženi davčnemu nadzoru. Noben davčnoprocesni 
zakon namreč za odvetnike ne predvideva drugač-
nih nadzorstvenih meril ali metod. ZDavP-2 z nače-
lom sorazmernosti zgolj prepoveduje čezmerno upo-
rabo predpisa oziroma tehtanja, ali so ukrepi, ki naj se 
izvedejo v skladu z zakonom, v skladu tudi z njegovim 
namenom. Ukrep mora biti utemeljen z dopustnim ci-
ljem, tako da v manjši meri vpliva na pravice in inte-
rese prizadetih strank.

Prizadeta stranka je hipotetično v prvi vrsti zavezanec 
za davek, tj. odvetnik, za katerega se naknadno ugotav-
lja pravilnost in pravočasnost plačevanja davčnih obve-
znosti z različnimi oblikami davčnega nadzora. Spor-
na pa postaja metoda (način) davčne kontrole, ki lah-
ko v določenih primerih naleti še na varovano pravi-
co odvetniške tajnosti, za katero odgovarja odvetnik 
in ki poleg sorazmernosti odpre še vprašanje kršitve 
ustavno varovanih pravic. Zato je nujno, da je ukrep, 
ki ga davčna uprava opravi pri davčnem nadzoru, v 
skladu z njihovim zakonskim pooblastilom in ne sme 
biti zunaj razumnega razmerja do družbene vrednosti 
teh ciljev (zakonitega davčnega nadzora). Naj opozo-
rim, da mora organ pri uporabi načela sorazmer-
nosti pretehtati, ali z določbo naložene obvezno-
sti odtehtajo dovoljeni poseg v zakonsko in ustav-
no zavarovane pravice, ki jih mora davčna uprava 
prednostno varovati v primeru kolizije med zasle-
dovanim ciljem in zakonsko oziroma ustavno nor-
mo. Nobene človekove pravice ali temeljne svobošči-
ne, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni do-
pustno omejevati, kar je nadvse pomembno za obrav-
navo tega pravnega vprašanja.16 Načelo sorazmerno-
sti je v procesnem delu izraženo v izbiri bolj eko-
nomičnih dokaznih sredstev.

Pridobljene podatke davčne uprave varuje tudi insti-
tut davčne tajnosti po ZDavP-2 (15. člen). Kot davč-
na tajnost so opredeljeni podatki, ki jih zavezanec za 
davek v davčnem postopku posreduje davčnemu or-
ganu, in drugi podatki v zvezi z davčno obveznostjo 
zavezancev za davek, s katerimi razpolaga davčni or-
gan. Davčna tajnost pomeni predvsem režim obravna-
ve teh podatkov, med katere na primer uvrščamo po-
datke, okoliščine in odločitve. Pri tem pa je treba tudi 
upoštevati, da kadar se neki podatek šteje za davčno 
tajnost in je hkrati tudi podatek, ki kaže na lastnosti, 
stanja in razmerja posameznika, gre tudi za podatek, 
ki ga je treba zaradi varstva osebnih podatkov še do-
datno varovati v skladu z Zakonom o varstvu oseb-
nih podatkov (ZOVP-1).17 Tudi 6. člen Zakona o da-
janju informacij javnega značaja (ZDIJZ)18 določa, da 
organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informa-
cije, če se zahtevek nanaša na podatek, katerega raz-
kritje bi pomenilo kršitev zaupnosti davčnega postop-
ka ali davčne tajnosti. Tako je davčna tajnost v tem 
delu absolutna izjema, ki pa se zoži, če je javni interes 

glede razkritja močnejši od javnega interesa ali intere-
sa drugih oseb za omejitev dostopa do zahtevane in-
formacije.19 Prav tako davčni inšpektorji po Zakonu 
o davčni službi (ZDS-1) ne smejo uporabljati infor-
macij, podatkov ali spoznanj, do katerih imajo dostop 
pri opravljanju službenih nalog, v neslužbene namene 
(37. člen). Še več, 16. člen ZDavP-2 je treba razumeti 
kot splošno določbo, ki predpisuje dolžnost varovanja 
davčne tajnosti in se pravzaprav nanaša na vse subjek-
te, ki kakorkoli pridejo v stik s temi podatki.

Naj spomnim, da ima Davčna uprava v skladu s 24. 
členom ZDS-1 (davčne evidence) tudi pooblastilo, da 
zbira osebne in druge podatke zaradi z zakonom dolo-
čenih nalog neposredno od oseb, na katere se ti podat-
ki nanašajo, ali od drugih oseb, ki o tem kaj vedo, in 
iz zbirk podatkov. Omenjeni člen izrecno določa, da o 
zbiranju tovrstnih podatkov bodisi od drugih oseb, ki o 
tem kaj vedo, bodisi iz zbirk podatkov. Davčna upra-
va ni dolžna obvestiti osebe, na katero se zbiranje 
podatkov nanaša, če bi to onemogočilo ali otežilo 
izvrševanje nalog službe. To pa pomeni, da do spor-
nih podatkov Davčna uprava lahko pride tudi po tej 
poti, kar lahko odpira ustavno spornost ustavno varo-
vanih podatkov tudi na tej ravni.

Ravnanje davčnega organa pri pridobivanju podatkov 
od drugih oseb je treba izvajati v okviru vseh davčno-
procesnih določb, ob upoštevanju ustavnih izhodišč 
in z veliko mero natančnosti ter skrbnosti. Pri davč-
nem nadzoru odvetnikov je treba biti nadvse previ-
den pri načinu izvedbe nadzora, in sicer prav zaradi 
odvetniške tajnosti, zaradi česar je še zlasti pomemb-
no pravilno obravnavanje načela sorazmernosti tako 
na zakonski kot na ustavni ravni. Zaradi pomanjka-
nja sodne prakse v zvezi z načelom sorazmernosti je 
tudi težko potegniti ostro mejo med dovoljenimi in 
prepovedanimi ravnanji za zakonito izvedbo davčne-
ga nadzora, še zlasti ko je na drugi strani prisotna 
varovana pravica odvetniške tajnosti. Zato menim, 
da bi bilo predvsem pomembno opraviti tista po-
stopkovna dejanja, pri katerih bi odvetniška taj-
nost ostala čim bolj neprizadeta. Smotrno bi bilo 
v davčni postopek pritegniti naročnika odvetni-
ške storitve, ga zaprositi za dovolitev vpogleda v 
spis itd., mogoča je tudi davčna ocena. Sredstvo 
je smiselno oziroma primerno, če se je z njegovo 
pomočjo mogoče približati želenemu rezultatu – 
zakoniti odločbi. Sredstvo je potrebno oziroma nuj-
no, če davčni organ ni imel na izbiro drugega, ena-
ko učinkovitega sredstva, ki ne bi omejevalo temelj-
nih svoboščin ali pa bi jih omejevalo na manj občut-
ljiv način (načelo najmilejšega oziroma najmanj obre-
menjujočega sredstva). Ukrep mora biti utemeljen s 
ciljem, in sicer tako, da v najmanjši možni meri vpli-
va na pravice in interese prizadetih subjektov. 

Davčnoprocesna zakonodaja v Sloveniji pri izvedbi 
davčnega nadzora izrecno ne varuje primerov z od-
vetniško tajnostjo. Zato je pridobivanje podatkov 
od tretjih oseb za potrebe davčnega nadzora (to je 

16  Tako tudi Jerovšek,  T., Škof, J. in drugi, naved. delo, str. 30.
17  Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB1.
18  Ur. l. RS, št. 51/06 – UPB 2 in 117/06 – ZDavP-2.
19  Peta alineja drugega odstavka 6. člena ZDIJZ tako zoži omejitev glede davčne tajnosti v primerih, če je davčni postopek že pravnomočno končan oziroma je zaveza-
nec za davek obveznost ugotovil v obračunu davka in ga ni plačal pravočasno.
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lahko v davčni preiskavi ali v davčnoinšpekcijskem 
nadzoru), če je podana vsebina odvetniške tajno-
sti, na zakonski ravni načelno dopustno. Oboje pa 
je lahko ustavno sporno.20 

Ker zavezanec za davek, še manj pa naročnik odvetni-
ške storitve, o davčni preiskavi nista obveščena, lahko 

v konkretnem primeru pride do ustavnospornih po-
stopkov. Vendar pa je protiustavnost težko dokazati, 
saj je v evidence o davčni preiskavi mogoče vpogle-
dati šele po desetih letih od njihovega nastanka (34. 
člen ZDS-1). Pridobivanje podatkov od tretjih oseb 
je v smislu polnjenja davčnih evidenc na zakonski 
ravni dopustno, ustavno pa sporno. 

20  Pomembno je, da se razjasni, ali podatki, ki jih je Vrhovno sodišče posredovalo Davčni upravi (ki v bistvu predstavljajo preveritev vrste in obsega del), pomenijo 
vpogled v vsebino razmerja med odvetnikom in stranko, ki je edino lahko zaupne narave.

Vse bolj pa dozoreva spoznanje, da bo treba neneh-
no izobraževanje odvetnikov urediti tudi sistemsko in 
normativno. Tako bomo sledili tudi drugim evropskim 
državam, ki so to problematiko že uredile. Na evrop-
ski ravni pa je mogoče opaziti prizadevanja CCBE,2 ki 
glede tega vprašanja zelo poglobljeno sodeluje z evrop-
skimi institucijami.3

Primerjalna normativna ureditev
Tendenca je, da naj nenehno in organizirano izobra-
ževanje zajema vse odvetnike, zahteve do t. i. speci-
alistov pa bi morale biti še večje.4 Primerjava sloven-
skih in tujih razmer pokaže, da zaostajamo za Evro-
po, čeprav izvajamo nekatere oblike izobraževanja, na 
primer v okviru odvetniške šole in predavanj, ki jih 

organizirajo območni zbori odvetnikov. Izobraževa-
nje odvetnikov pa bi vendarle morali urediti tudi nor-
mativno, bodisi z novelo Zakona o odvetništvu bodi-
si s sklepom skupščine Odvetniške zbornice Sloveni-
je (OZS) kot njenega najvišjega organa. V obeh pri-
merih bi bilo torej lahko prej omenjeno izobraževa-
nje obveznost, saj so sankcije za neudeležbo tisti ko-
rektiv, ki odvetniku ne dopuščajo abstinence. Sank-
cija za neudeležbo je lahko na primer tudi suspenz 
oprav ljanja poklica za določen čas ali črtanje z neka-
terih seznamov, v vseh primerih pa bi bil odvetnik 
odgovoren tudi disciplinsko.5

Samo v Sloveniji in na Poljskem temelji dolžnost 
izobraževanja za t. i. pravne svetovalce6 na moralni 
zavezi, vsebovani v stanovskem etičnem kodeksu. V 

doc. dr. Konrad Plauštajner, 
odvetnik v Ljubljani 

Izobraževanje odvetnikov 
Silovit razvoj na vseh področjih tudi od odvetnikov zahteva nenehno izobraževanje in specializacijo. 
Znanje, zahtevano pred četrt stoletja, se ne more primerjati z znanjem, ki ga odvetnik potrebuje 
dandanes. Če odvetniki tem zahtevam ne sledimo, tvegamo strokovne neuspehe in odškodninsko 
odgovornost do strank. V zvezi z izobraževanjem zato lahko celo govorimo o posebni dolžnosti od-
vetnika – dolžnosti do samega sebe. V Sloveniji je ta dolžnost le moralne narave, zapisana v 14. točki 
prvega odstavka Kodeksa odvetniške poklicne etike (Kodeks).1 

1  Prvi odstavek 14. točke Kodeksa se glasi: »Odvetnik naj stalno izpolnjuje svoje strokovno znanje ter skrbi za svojo splošno izobraženost in razgledanost. S svojim 
poklicnim delom naj uveljavlja in kroji pomen pravne pomoči in ugled družbene vloge odvetništva.«
2  Conseil des barreaux européens (CCBE) – Svet evropskih odvetniških zbornic.
3  Glej:
– CCBE Comments on European Legal Training, Bruselj, 22. oktober 2007,
– CCBE Recommendation on Training Outcomes for European Lawyers, Bruselj, 23. november 2007,
– CCBE Recommendation on Continuing Training, Bruselj, 28. november 2003,
– CCBE Resolution on Training for Lawyers in the EU, Bruselj, 25. november 2000,
–  CCBE Response to European Parliament motion for a resolution on the European Commission Communication »An area of freedom, security and justice serving the 

citizen – Stockholm programme«, Bruselj, 16. oktober 2009,
– CCBE Responce to European Commission Consultation of Stakeholders on European Judical Training, Bruselj, 21. januar 2011,
– CCBE Comments on European Legal Training, Bruselj, 22. oktober 2010.
4  V Nemčiji se mora odvetnik – specialist, da obdrži tak naziv, stalno izobraževati na tistem področju, za katerega je specializiran. Podobno rešitev pozna tudi Švica, in 
sicer v skladu z Règlement sur la formation continue des avocats Spécialistes (FSA).
5  Tako v Belgiji po Ordre des Barreaux francophones et germanophone (OBFG) – 2002. Enako velja po Orde van Vlaamse Balies (OVB) – 2002 tudi za flamske odvetnike.
6  Na Poljskem imajo odvetnike, ki so združeni v odvetniški zbornici, in pravne svetovalce, ki imajo svojo poklicno zvezo in so aktivni le na področju gospodarskega 
prava. V CCBE imajo oboji skupnega predstavnika.
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vseh drugih državah je dolžnost izobraževanja ureje-
na normativno, v večini primerov z aktom najvišjega 
organa nacionalne zbornice – tako je v Bolgariji, v 
Estoniji, v Franciji, na Finskem, v Litvi, v Luksem-
burgu, na Poljskem za odvetnike, na Švedskem, v 
Švici, na Nizozemskem, na Irskem in na Škotskem. 
Na Danskem je status izobraževanja odvetnikov ure-
jen s predpisom ministrstva za pravosodje.7 Z zako-
nom pa ima nenehno izobraževanje odvetnikov ure-
jenih le nekaj evropskih držav – v Nemčiji to mate-
rijo ureja 112.a člen zakona o odvetništvu, podobno 
je tudi na Slovaškem in v Avstriji.8 V italijanskem 
predpisu, ki ga je na državni ravni sprejel t. i. Con-
siglio nazionale forense (C.N.F.), je poudarjeno, da 
je izobraževanje odvetnikov v javnem interesu, saj 
se lahko le tako zagotavlja zaupanje v profesional-
nost dela odvetnikov.

Pri nenehnem izobraževanju odvetnikov v Evropi 
gre torej za proces, ki se bo v  prihodnosti le še 
nadgrajeval. 

Vsebina nenehnega izobraževanja 
odvetnikov

Odvetniki znotraj nacionalne odvetniške zbornice 
sami zaznavajo in opredeljujejo področja izobraževa-
nja. Primarno izobraževanje bo v posamezni državi po-
tekalo v obsegu notranje pravne problematike, ki je 
zelo fleksibilna. Gre za pridobitev bodisi povsem prak-
tičnih znanj o novostih na pravnem področju bodi-
si novih pogledov na že uveljavljeno pravo. Odvetni-
ki morajo razvijati tudi druga znanja, vezana na upo-
rabo prava, kot so sposobnost analiziranja, komuni-
ciranja, dojemanja potreb strank. Zlasti deontološka 
vprašanja morajo biti stalnica odvetniškega izobraže-
vanja, saj brez zaupanja, poklicne tajnosti in neodvi-
snosti ni odvetništva. 

Odvetniki so pomemben člen pri oblikovanju skupne-
ga evropskega pravnega območja, zato CCBE uteme-
ljeno opozarja na pomen izobraževanja na področju 
prava Evropske unije (EU), pa tudi prava sosednjih 
držav.9 Vse to ne zahteva samo poznavanje prava, tem-
več tudi obvladovanje metod, ki bodo zagotavljale, da 
bo pravo pravilno uporabljeno. Brez visoko izobraže-
nega odvetnika, ki bo znal kritično analizirati predpi-
se in hkrati zmogel povezati pomembne podrobnosti 
zadeve, s katero se ukvarja, v za stranko pozitiven re-
zultat, evropska pravna doktrina ne more napredovati. 
Vse to potrjujejo tudi stališča najvišjih evropskih  in-
stitucij, ki pravilnemu razvoju odvetništva posvečajo 
veliko pozornosti.10

Oblike izobraževanja

V sedanji fazi razvoja nenehnega izobraževanja od-
vetnikov v vseh prej omenjenih državah prevladuje-
jo standardne oblike izobraževanja (predavanja ex ca-
tedra, objavljanje strokovnih člankov, jezikovni tečaji, 
udeležba na tujih strokovnih srečanjih, izobraževanje s 
pomočjo elektronskih medijev ipd.). V Estoniji se tudi 
magisterij in doktorat priznavata kot verificirani obliki 
izobraževanja odvetnikov.

CCBE se zavzema za širjenje izobraževalne metodo-
logije, upoštevajoč tudi nove, skoraj neomejene teh-
nične možnosti teoretičnega in praktičnega izobraže-
vanja. Omenja sodelovanje na okroglih mizah in celo 
udeležbo v izmišljenih primerih (t. i. moot courts). Ne 
gre zanemariti tudi srečanj odvetnikov s predstavniki 
drugih vrst pravosodja v obliki izmenjav znanja in izku-
šenj. Bolje bi bilo treba izkoristiti tudi uporabo splet-
nih portalov (web portals) in izobraževanje s pomo-
čjo elektronskih medijev. Na spletnih portalih bi mo-
rale biti dosegljive vse splošne informacije, pomembne 
za povečanje znanja odvetnikov, vsi podatki o evrop-
skih in nacionalnih izobraževalnih programih ter do-
kumentacija za izobraževanje na aktualnih seminarjih 
ali konferencah.

V prizadevanjih za kakovostno izobraževanje odvetni-
kov se na splošno daje poudarek vsebini izobraževal-
nih programov, ki ima prednost pred njihovo obliko. 
Razumljivo je, da izobraževalnih programov ne bodo 
pripravljale ali izvajale samo odvetniške zbornice, če-
prav imajo nekatere že ustanovljene izobraževalne cen-
tre.11 Izobraževanje zato izvajajo različni akterji – fa-
kultete, mednarodne odvetniške organizacije, specia-
lizirani ponudniki klasičnega in elektronskega izobra-
ževanja ipd.

Vrednotenje in kontrola
Pri vrednotenju opravljenega izobraževanja se je veči-
na držav odločila za kreditni ali točkovni sistem. 

Odličen primer, kako točkovni sistem deluje, je Bel-
gija.12 Odvetnik mora v treh letih vsako leto doseči 
20 točk, od tega dve tretjini s področja zakonodaje 
in tretjino za aktivnosti, ki so neposredno koristne 
za prakso. Prenos točk ni mogoč, tudi njihov prese-
žek se ne upošteva.13 Za vsako uro seminarja se prej-
me ena točka, vendar največ šest točk dnevno. Ura 
udeležbe na predavanju ex catedra prinese dve točki 
ali največ dvanajst točk na dan. Za strokovno pub-
liciranje se prejme največ štiri točke. Za pridobitev 
verifikacije izobraževanja mora odvetnik svoji zbor-
nici predložiti ustrezne dokaze. Nad izobraževanjem 

7  T. i. Danish Administration of Justice Act (člen 135a).
8  Slovaška: Business Licencing Act (sekcije 61 to 6.3.), Avstrija: Rechtsanwaltsordung (člen 10, točka 6).
9  Torej kako najti, tolmačiti in uporabiti pravo EU; poznati ureditev, pristojnosti in postopke vseh sodišč EU in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP); razu-
meti odnose med institucijami EU in nacionalnimi oblastmi; kako doseči optimalno zaščito temeljnih človekovih pravic; poznati sestave alternativnega reševanja sporov 
v EU; kako pridobiti praktične izkušnje za zastopanje pred evropskimi sodnimi in upravnimi institucijami; kako razumeti  evropsko pravno terminologijo.
10  Naj opozorim zlasti na te dokumente:
– CCBE Charter of Core Principles of the European Legal Profession (november 2000),
– Recommendation Rec (2000)21 of the Committe of Ministers to Member States on the Freedom of Exercise of the Profession of Lawyer,
– European Parliament Resolution on the Legal Professions and the General Interest in the Functioning of Legal Systems,
– United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers.
11  Litva ima za izobraževanje ustanovljeno odvetniško akademijo.
12  To velja za odvetniško zbornico francosko in nemško govorečih odvetnikov. Flamska zbornica ima podoben sistem, vendar favorizira izobraževanje v tujini.
13  S tem se doseže kontinuiteta izobraževanja.
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odvetnikov se ne izvaja stalen nadzor, obstoja pa nak-
ljučen nadzor, ki se izvede z žrebom (zajame od 10 
do 15 odstotkov odvetnikov). Predsednik zbornice 
lahko preveri posamezni primer, če ima razloge za to.

Estonija ima kreditni sistem. Odvetnik mora dose-
či najmanj 10 kreditov na leto in 80 v petih letih. Pri 
seminarjih se ura šteje za en kredit, ura udeležbe na 
predavanju ex catedra prinese dva kredita, publicira-
nje pa osem. Maksimalno število kreditov ni omejeno. 
Obramba magistrske teze prinese 60 kreditov, doktor-
ske pa 80. Za potrditev uspešnosti izobraževanja mora 
odvetnik najpozneje pred iztekom petletnega roka ko-
misiji zbornice predložiti ustrezne dokaze. Komisija 
lahko zahteva od odvetnika tudi posebno poročilo ali 
dodatne dokaze. 

Zanimiv je Danski sistem lekcij, ki od odvetnika zah-
teva osvojitev 54 lekcij v treh letih. Ura seminarja se 
šteje za eno lekcijo, enako velja za udeležbo na preda-
vanjih ali jezikovnih tečajih. Publiciranje enega obi-
čajnega strokovnega članka prinese eno lekcijo, ven-
dar skupaj v treh letih največ 18 lekcij. Za verifikacijo 
opravljenega izobraževanja mora odvetnik izobraževal-
ni komisiji svoje zbornice predložiti vse potrebne do-
kaze, naključen nadzor pa letno zajame približno 10 
odstotkov odvetnikov.

Druge članice EU imajo glede vrednotenja izobraže-
vanja odvetnikov podoben pristop, pri čemer se je ve-
čina odločila za točkovni sistem.14 V vseh primerih je 
sistem vrednotenja enostaven, spoštuje se pomen ra-
znovrstnosti področij izobraževanja, izdelan je sistem 
ocenjevanja že opravljenega izobraževanja. Odvetnik 
zato ne more pričakovati, da bo točke ali kredit pri-
dobil za udeležbo na izobraževalnih dogodkih, ki ne 
dosegajo zahtevane ravni.

Sankcije za neudeležbo
Dosedanja praksa kaže, da le malo odvetnikov krši svo-
jo dolžnost, da se nenehno in obvezno izobražujejo. 
Nobeden od uvedenih sistemov ni tog, zahtevani ob-
seg pridobitve znanja pa tudi ni pretirano visok. Raz-
meroma visoka motivacija odvetnikov za izobraževa-
nje ne preseneča, saj se odvetniki zavedajo, da je od 
njihovega znanja odvisna njihova poklicna pot. Opro-
stitev od izobraževanja je mogoča le v primerih resne 
bolezni, nesreče, nosečnosti, materinstva in bivanja v 
tujini, ki je daljše od šestih mesecev.

Glede sankcij za kršitev dolžnosti obveznega izobra-
ževanja med državami ni bistvenih razlik. Različni 

disciplinski ukrepi – opomin15 ali črtanje z nekate-
rih seznamov, denarna kazen (Bolgarija, Danska, Fin-
ska, Norveška,16 Švedska), suspenz opravljanja pokli-
ca za določen čas (Italija, Belgija, Francija,17 Švica) in 
izključitev iz odvetniških vrst (Italija, Danska, Estoni-
ja,18 Finska, Francija, Litva, Švedska, Švica) – so od-
visni od teže kršitve. Sistem kontrole izobraževanja v 
kombinaciji s sankcijami zagotovo pripomore k temu, 
da obvezno izobraževanje odvetnikov kaže pričakova-
ne rezultate.19

In Slovenija?
Tudi v Sloveniji se krepi ideja o potrebi po stalnem 
in obveznem izobraževanju odvetnikov.20 Že tradi-
cionalna Odvetniška šola bi lahko prerasla v eno iz-
med kvalificiranih oblik takega izobraževanja. Brez-
plačno izobraževanje bi tako lahko potekalo znotraj 
OZS in njenih območnih odvetniških zborov, odvet-
nikom bi bila priznana in ovrednotena tudi udeležba 
v izobraževalnih procesih, ki jih ponujajo drugi po-
nudniki. Teh je v Sloveniji dovolj21 in nudijo kako-
vostno raven izobraževanja. Zagotovo pa ne gre spre-
gledati izobraževanje v tujini. 

Najprimernejša oblika vrednotenja bi bil sistem točk. 
V okviru OZS bi morala delovati samostojna komi-
sija s pristojnostmi na tem področju, kot je to ure-
jeno v drugih evropskih državah. 

Uvedba obveznega strokovnega izobraževanja 
odvetnikov je v Sloveniji postala nuja in hkrati cilj. 
Ne zato, ker bi bilo izobraževanje modno, temveč 
ker je nujno in v korist tako našim strankam kot 
nam samim.22 Treba bi bilo le sprejeti ustrezne 
odločitve v obliki normativnih aktov, izdelati sistem 
obsega in evalvacije programa izobraževanja ter se 
odločiti tudi za sankcije.  
Če bi se zgledovali po rešitvah v drugih evropskih 
državah, sem prepričan, da bi OZS našla primerno 
rešitev. S sprejetjem načina izobraževanja bi tako 
tudi slovenskim odvetnikom omogočili nenehno 
izobraževanje na tistih pravnih področjih, ki jih 
štejejo za pomembna pri svojem vsakodnevnem 
delu. Odvetniki specialisti pa bi morali za ohranitev 
svojega statusa opraviti ustrezno izobraževanje v 
obsegu, kot bi za vsako posamezno specialistično 
področje predpisala OZS. 

14  Za pregled po posameznih državah glej Continuing training in the CCBE full member countries, CCBE, Bruselj, 5. december 2011.
15  Litva pozna tudi javni opomin, kar se je pokazalo kot zelo učinkovita sankcija.
16   Kazen znaša med 1230 in 3883 evri, odvisno od teže kršitve.
17  Ima najdaljši možen čas trajanja suspenza – do treh let.
18  Izključitev sledi šele po sedmih letih neudeležbe.
19  V obsegu že normiranega obveznega izobraževanja odvetnikov sankcij ne poznata Luksemburg in Poljska, delno to velja tudi za Združeno kraljestvo.
20  Glej tudi predlog odvetnika Andreja Razdriha Upravnemu odboru OZS, Arhiv OZS.
21  Npr. različni inštituti pri fakultetah, fakultete, GV Založba, Nebra, društva. 
22  Zunaj konteksta tega vprašanja ostaja problematika izobraževanja pravnikov in odvetnikov za pridobitev kvalifikacij pripravništva ali odvetniškega poklica v drugi 
državi EU, kar je povezano s pravico do prostega gibanja delavcev. Več o tem: Plauštajner, P.: Svoboda gibanja odvetnikov v luči primera Morgenbesser, Odvetnik, št. 
11/2006; Plauštajner, K.: Omejitve dostopa do pripravništva v EU, Odvetnik, št. 1/2010. Sodba sodišča EU v zadevi C 118-09, Koller proti Avstriji: odvetniška licenca, 
pridobljena v Španiji, ne daje direktne pravice do vpisa v avstrijsko odvetniško zbornico.
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Vloga odvetnika v mediaciji

Mediacijo smo pri nas uvedli šele pred enajstimi leti, 
kar je pravzaprav kratek čas, da bi postala del pravne 
in kulturne tradicije. Zato veliko strank ne pozna niti 
postopka niti vsebine mediacije. Postopka in zlasti svo-
je vloge v mediaciji pa ne pozna tudi veliko odvetni-
kov ali pa imajo o tem celo zmotne predstave.2 Žal na 
pravnih fakultetah alternativno reševanje sporov (v na-
daljevanju ARS) še ni redni predmet in le redki štu-
dentje ga lahko izberejo kot izbirni predmet. V ZDA 
ga imajo vse pravne fakultete, skoraj vsi odvetniki pa 
opravijo petdnevno izobraževanje za mediatorje, če-
prav jih potem le malo to delo tudi opravlja. Ameriški 
odvetniki se zgolj želijo seznaniti z veščinami in tehni-
kami dela v mediaciji, saj nato lažje delajo s stranka-
mi in jim svetujejo. Naloga odvetnika je med drugim 
tudi to, da stranki pojasni, kaj ARS sploh je, ji nato 
svetuje, ali je glede na okoliščine konkretnega prime-
ra sploh pametno, 3 da se odloči za mediacijo – in to 
v vseh fazah spora, celo v izvršbi. Stranka je »lastnik 
spora« in le poučena stranka se lahko pravilno odlo-
či.4 Odvetnik je v mediaciji svetovalec, ki stranki po-
maga, da lahko pove svoje želje in jih skuša uresničiti. 
Zgolj na koncu je tudi pravni svetovalec.  

Razmerje stranka – odvetnik v 
mediaciji

Napotitvena vloga odvetnika v mediaciji je zelo po-
dobna pojasnilni dolžnosti zdravnika, ko naj bi paci-
entu pojasnil diagnozo in možnosti zdravljenja, da se 
pacient lahko odloči, kaj je zanj najbolje. Jasno je, da 
se stranka odloči, ali bo spor poskusila rešiti z me-
diacijo, ali bo šla v pravdo – po nasvetu odvetnika. 

Odvetnik pa je odločilna oseba pri upravljanju spo-
ra. Med mediacijo naj odvetnik poskrbi, da stranka 
pride na sestanek,5 stranko naj posluša in jo ustavi 
le, če oceni, da si škoduje. Če odvetnik presodi, da 
se stranka (zaradi fizičnih ali psihičnih razlogov) ne 
more udeležiti sestanka in se pogovarjati z nasprotno 
stranko,6 naj to mediatorju pove in ga zaprosi za lo-
čeni sestanek (ki lahko poteka osebno ali po telefo-
nu). Tako bo lahko stranka mediatorju povedala vse, 
kar meni, da je pomembno. 

Kodeks odvetniške poklicne etike odvetnikom nare-
kuje, da naj strankam skušajo pomagati, da spor reši-
jo na miren način. Vendar si vsak izmed nas ustvari la-
stno sliko o tem, kaj je za druge najbolje. Tudi »pra-
vičnost« vidimo skozi svoje oči. Pravniki smo izurje-
ni, da sprašujemo in poslušamo le pravno pomembna 
dejstva. Tudi če je nekaj za stranko pomembno, ven-
dar to ni pravno pomembno dejstvo, tega ne slišimo. 
Zato niso redki primeri, ko odvetnik v mediaciji stran-
ko posluša in šele takrat spozna, da je zanjo v resnici 
pomembno nekaj, česar mu sploh ni povedala – ker je 
ni vprašal ali ji ni pustil povedati. Včasih celo odvetnik 
»pade« v vlogo stranke in se poistoveti z njo.7 V me-
diaciji opažam, da se včasih celo odvetnika strank »ne 
preneseta« zaradi mediatorju nejasnih razlogov, in te 
je treba raziskati na ločenem sestanku.8 Dokler odvet-
nika ne vzpostavita sodelovalnega razmerja, ne bo po-
ravnave. V mediaciji je možno, da stranki skleneta do-
govor o sporu, odnosi pa ostanejo katastrofalni.9 Ko so 
odnosi med odvetnikoma sovražni, je manj možnosti, 
da bi se stranki dogovorili. Tedaj je edina možnost, da 
odvetnika privolita v to, da stranki hodita na mediaci-
jo sami in da odvetnika le po elektronski pošti potrdi-
ta poravnavo.10 Vedno pa je treba odvetnika obvešča-
ti, kaj se dogaja na srečanjih, in ga pohvaliti, da zaupa 

Gordana Ristin, 
višja sodnica svetnica na Višjem sodišču v Ljubljani 

Delo z odvetniki v mediaciji

V Sloveniji stranke sodelujejo v mediaciji bodisi same bodisi z odvetnikom. Ta odločitev je za našo 
pravno tradicijo dobra, saj stranka odvetniku zaupa, v večini primerov namreč niti ne ve, kaj mediacija 
sploh je, kako bo potekala ipd., zato se bistveno varneje počuti z odvetnikom. Vendar pa to pomeni, 
da tako v mediaciji sodeluje pravzaprav pet oseb (dve stranki, dva odvetnika in mediator) in da ima 
vsaka od njih svoje interese. V prispevku1 želim mediatorje in odvetnike opozoriti na primere dobre 
prakse in jih posvariti pred morebitnimi napakami.

1  Prispevek je povzetek predavanja, ki ga je Gordana Ristin novembra lani pripravila za mediatorje pri Višjem sodišču v Ljubljani.  
2  Najpogostejše zmote so: mediacija je pogajanje, vse se lahko uredi na poravnalnem naroku; takoj je treba povedati ponudbo, mediator pa mora nato pritisniti na drugo 
stranko, da popusti; stranki sploh ni treba biti zraven, bom že jaz (odvetnik)  povedal, kaj je dobro zanjo; stranke so čustvene in se na pogajanja ne spoznajo; če gremo v 
mediacijo, kažemo šibkost, ipd.
3  Vsi spori niso primerni za mediacijo. Ko gre za spor, v katerem druga stran potrebuje odločitev Vrhovnega sodišča (npr. pri množičnem sporu), je mediacija izguba 
časa in lahko le poslabša odnose. 
4  Več o prihodnji vlogi pravnikov v sporih glej Ristin, G.: Sodniki mediatorji spreminjajo predstavo ljudi o pravniškem poklicu, Pravna praksa, št. 13/2011, Priloga, str. 
II–V, in Hajtnik Z.: Priprave na mediacijo, Mediacija v teoriji in praksi, Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana 2011, str. 139 in nasl.  
5  Po 16. členu Zakona o alternativnem reševanju sodnih sporov – ZARSS (Ur. l. RS, št. 97/09).
6  Na primer: odnosi med razvezanima zakoncema so sovražni, a vseeno želita razdružiti skupno premoženje. 
7  Ni namen tega prispevka, da bi razpravljali, kdaj in zakaj pride do teh psiholoških pojavov.
8  Pogosto zastavim vprašanje: »Ali mi lahko pomagate razumeti, kako to, da padajo tako težke besede med vami kolegi? Saj mi smo tu le profesionalno, in ne osebno.« 
Vedno obstaja razlog za take čustvene izbruhe. 
9  Primer: sovražni odnosi razvezanih zakoncev.
10  Kot supervizorka se je mediatorka vprašala, kaj naj odgovori stranki, ki bi se poravnala, a se boji odvetnice, ki je skregana z drugo odvetnico.
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mediatorju.11 Za mediatorja naj ne bo nič »samou-
mevno«. Nenehno je treba pojasnjevati in spraševati. 

Pogosto je v mediaciji odnos stranka – odvetnik tak, 
da odvetnik svetuje poravnavo, pa stranka zaradi sta-
rih zamer vanjo ne privoli. Tedaj je ločeni sestanek vi-
deti tako, kot da odvetnik in mediator stranko »sili-
ta« v poravnavo. Tudi to ni korektno. Stranka ima ra-
zlog, zakaj »trmari«, in zanjo je tako ravnanje logično 
in edino možno. Mediator mora tedaj s tehniko lup-
ljenja čebule odkriti logiko stranke, sicer lahko pride 
do porušenih odnosov med vsemi tremi in na koncu 
bo »kriv« mediator, saj sta stranka in odvetnik v bolj 
zaupnem razmerju kot stranka in mediator.  

Če mediator oceni, da je zastopanje odvetnika prav-
no nepravilno, se lahko o tem pogovori z odvetnikom 
na ločenem sestanku.12 Včasih se pokaže, da odvetnik 
nato spremeni odločitev. Vendar mora mediator upo-
števati, da si je stranka izbrala odvetnika, ki mu zaupa, 
in naj ne stopa med njiju. Mediator mora upoštevati, 
da je odvetniku težje svetovati stranki v mediaciji kot 
pa v pravdi. Zato naj pokaže, da ceni sodelovanje ko-
lega odvetnika in da razume, da je njegovo delo težko. 
Predvsem naj z vprašanji ugotovi, kaj odvetnika skrbi, 
in mu pomaga te težave tudi premagati.13

Odvetnikovi interesi v mediaciji
Vsi smo samo ljudje – tudi ko opravljamo neko delo, 
ne moremo iz svojih osebnostnih meja. Vsi imamo 
vedno osebne interese. Zato mora mediator poleg 
strankinih raziskati tudi odvetnikove interese. To lah-
ko stori že, ko odvetnika prvič pokliče glede ure pr-
vega sestanka, lahko pa tudi pozneje. Ti interesi so 
lahko: stranka ne plačuje in odvetnik ji želi pomagati, 
da spor reši čim hitreje, stranka je tako »težka«, da 
odvetniku jemlje ogromno časa, stranka in odvet nik 
imata pogodbo o dolgoročnem sodelovanju in od-
vetnik želi obdržati to pogodbo, stranka in odvet nik 
sta v sorodu in odvetnik se mora pokazati pred so-
rodstvom, stranka ima veliko denarja in odvetnik želi 
obdržati to stranko ipd.

Zato naj mediator ugotovi, kakšni so odvetnikovi in-
teresi, in uporabi ustrezne tehnike za delo s sodelujo-
čimi. Nikoli ne sme ocenjevati motiva ali interesa, ki 
ga ugotovi. S to ugotovitvijo naj si le pomaga pri delu. 
Mediator naj si ne želi poravnave bolj, kot si tega že-
lijo stranke. Sicer ima svoj lastni interes, in ta ne sodi 
v mediacijo.  

Odvetnik tekmovalec
Iz psihologije vemo, da nekaj osebnih lastnosti prido-
bimo z geni, na druge vplivata vzgoja in okolje, v kate-
rem živimo. Ena izmed prirojenih stvari je, ali smo po 
naravi bolj aktivni ali bolj pasivni. Od tega je odvisno, 

kako se odzovemo v sporu: ali napademo ali se umak-
nemo. Ko smo v konfliktu, se torej pokaže, kako se 
odzovemo. Možnosti so različne: izogibanje, prilago-
ditev, tekmovanje, kompromis in sodelovanje. Veliko 
ljudi se odloči za študij prava in odvetniški poklic zato, 
ker so po naravi bolj tekmovalni. Tak odvetnik bo tež-
ko priporočal mediacijo, saj mu je bližje tekmovanje 
do konca (pravdanja). Med mediacijo pa trpi in ves 
čas napada ali se brani. Težko posluša druge ali po-
sluša zgolj zaradi tega, da bo našel razloge za protina-
pad. Ne razume, da je mediacija poslušanje, skupno 
iskanje skupnih interesov strank, da je nasprotja tre-
ba pustiti ob strani in iskati rešitev problema tudi zu-
naj pravnega spora.

Mediator tekmovalnega odvetnika pogosto vnaprej 
»obsodi«, da nagaja, da ne razume mediacije in da 
škodi stranki. Seveda ni nepomembno, da se za delo 
mediatorja odločajo ljudje, ki ne marajo konflikta, ki 
pogosto niso tekmovalni, temveč se konfliktom izogi-
bajo in radi sodelujejo. In tako imamo takoj konflikt 
med odvetnikom in mediatorjem. Zato naj mediator, 
ki ga tak odvetnik zelo jezi, poišče pomoč supervizor-
ja. Takega odvetnika naj mediator pokliče po telefo-
nu in ga poprosi za sodelovanje, pri tem pa naj upo-
rabi ustrez ne tehnike. Najhuje je, če začne z odvetni-
kom tekmovati in se bojevati. Mediacija ne bo uspe-
šna, stranka pa bo odšla nezadovoljna. Še zlasti je tež-
ko, ko je mediator odvetnik in ga kolega odvetnik ne 
sprejme v vlogi mediatorja, ampak ga ima za rivala. 
Dobro je, da tisti, ki vodi program mediacije, pri de-
litvi spisov to upošteva. So pa tudi primeri, ko ni do-
bro, da je mediator oseba, ki je sicer sodnik (npr. ko 
je tožena država zaradi odškodnine zaradi nerazumne-
ga roka). Tedaj se mediator lahko poistoveti s sodni-
kom, ki se mu očita nerazumni rok. Zelo je pomemb-
no, da mediator lahko zamenja vloge in da dobro loči, 
kdaj nastopa kot mediator, kdaj kot odvetnik ali so-
dnik. Mediatorji – psihologi pa včasih pri delu z od-
vetniki namesto mediatorskih tehnik uporabijo psiho-
terapevtske prijeme, nato pa se čudijo, da so odvetni-
ki jezni.14 Vendar so tudi odvetniki dolžni mediatorju 
na jasen in razumljiv način povedati, če jih kaj moti. 
Gre za tehniko edukacije in transparentnosti, ki jo lah-
ko uporabita tako mediator kot odvetnik. 

Pri delu s tekmovalnim odvetnikom je dobro, da se me-
diator včasih pošali ali pohvali odvetnikovo delo. Me-
diator naj vzpostavi razmerje sodelovanja in pri tem 
uporabi ustrezne tehnike. Če to ni mogoče, naj umak-
ne soglasje za mediacijo in naj za to ne krivi odvetnika, 
saj bo s tem povzročil nepotreben konflikt. 

Mladi odvetnik iz velike pisarne
Stranke pogosto nimajo denarja, da bi si plačale od-
vetnika, zato ne želijo plačevati še za mediacijo. Vča-
sih tudi odvetniki nimajo časa, da bi sedeli in poslušali 

11  Imela sem primer, ko sem se na željo dveh strank – direktorjev sestajala le z njima in o tem nisem obveščala odvetnikov. Menila sem, da jim to lahko povesta stranki 
in da to ni moja naloga. Na mediaciji je prišlo do poravnave tako, da sem zapustila prostor, nato pa sta si direktorja, ko je že bilo vzpostavljeno polje zaupanja, povedala 
svoji zadnji ponudbi in se dogovorila. Res smo bili že zelo blizu dogovora, a očitno nista želela pred mano povedati, kdo in zakaj je popustil. Vendar sta bila odvetnika 
ogorčena nad mojim delom in nad tem, da sta bila izključena iz zadnje faze pogajanj. Zato zdaj stranke prosim, da obvestijo svoje odvetnike, ali da mi dovolijo, da odvet-
nike obvestim o tem, da se njihove stranke želijo sestati brez njih.
12  Primerna so recimo vprašanja: Kaj menite, kako bo odločilo Vrhovno sodišče? Ali mi dovolite, da poiščem kakšen judikat?
13  Primer: odvetnika skrbi, da ga bo stranka po podpisu poravnave »napadla«, da to ni dobra poravnava. V tem primeru naj se mediator s stranko pogovori, ali je to res 
njena prava volja, in s tehniko testa realnosti preizkusi strankino voljo.
14  Primer: »Vidim, da vas stranka jezi. Ali se je kdo pri vas doma tako obnašal?«
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pravno nepomembne stvari, kar je v mediaciji zelo po-
gosto. Ko stranka ne želi sama na sestanek, iz velikih 
odvetniških pisarn pošljejo koga, ki ga najlažje pogre-
šajo. Pogosto so to odvetniški kandidati ali mladi od-
vetniki, ki niso partnerji. 

Mladi odvetnik se želi pokazati v najboljši luči.15 To po-
meni, da za stranko želi izpogajati najvišji znesek, pa 
čeprav uniči odnos z drugo stranko. Mediatorja doživ-
lja kot oviro pri svojem delu, saj meni, da ga neneh-
no napeljuje k popuščanju. Če bo odvetnik popustil, 
šef ne bo zadovoljen. Tu se lepo pokaže, da ima lah-
ko odvetnik v mediaciji svoj lastni interes.

Ko ima mediator opravka z veliko odvetniško družbo, 
naj najprej pokliče odvetnika stranke in se dogovori, 
da naj se odvetnik udeleži sestanka. Če se ga ne more 
udeležiti, naj ga mediator prosi, da mladega odvetni-
ka pouči, da se želijo poravnati in da naj v mediaciji 
ne tekmuje. V postopku pa mediator na ločenem se-
stanku mlademu odvetniku pove, da je govoril z njego-
vim šefom, ki ga ceni in ve, da želi le najboljše za svojo 
stranko. Vnaprej naj mu tudi pove, da bo vnovič govo-
ril z njegovim šefom, ker bo poravnavo moral potrditi.

Ločen sestanek z odvetnikom
Ločen sestanek je pomembna tehnika v mediaciji. 
Ima svoje prednosti, pa tudi slabosti. Vsak telefon-
ski pogovor je ločen sestanek. Navadno ima mediator 
ločen sestanek z odvetnikom in stranko skupaj. Vča-
sih pa mora kaj sporočiti le odvetniku. Zlasti ko gre 
za slabo novico ali ko želi preveriti, ali gre za zastoj 
v mediaciji, ali ko želi preprečiti konflikt med odvet-
nikom in mediatorjem. Pomembno je, da mediator 
na ločenih sestankih ne manipulira. Govori naj jas-
no in razumljivo. 

Ločen sestanek je še zlasti pomemben takrat, ko je 
treba ugotoviti ozadje spora, zgornjo in spodnjo mejo 
ponudb ter preveriti, kaj bo za stranki (in odvetnike) 
pomenilo, če do poravnave ne bo prišlo. Če mediator 
meni, da odvetnik ni odkrito povedal, kaj si stranka 
želi, naj na lep način vpraša, ali je to res zadnja po-
nudba oziroma ali bodo še premislili. Obstaja nevar-
nost, da med odvetnikom in mediatorjem ni zaupanja 
in da odvetnik ni povedal resnične mejne vsote, ki jo 
ponuja ali zahteva. Včasih odvetnik zmotno meni, da 
bo mediatorja uporabil kot pritisk na drugo stranko, 
in mu zato ne zaupa meje ponudbe. Ko mediator to 
ugotovi, naj odkrito pove, kaj si misli. Pove naj tudi, 
da bo zaradi tega lahko konec mediacije. Če stran-
ka skupaj z odvetnikom vztraja, da je to zadnja po-
nudba, bo mediator to moral prenesti drugi stranki. 
Možno pa je tudi, da mediator stranki (z odvetniko-
ma ali brez njiju) v pisarni pusti sami, da si ponud-
bi povesta sami.16 Mediator sicer lahko predlaga reši-
tev, vendar je to primerno le, ko sta si ponudbi strank 

blizu ali ko ne gre za spor samo glede denarja, am-
pak je interesov več.17

Ločeni sestanek je namenjen tudi preverjanju, ali se 
prav razumemo. Včasih je treba z odvetnikom odkrito 
spregovoriti, zlasti takrat, ko mediator meni, da je od-
vetnik preveč v »pravni sferi«, stranka pa po mnenju 
mediatorja govori o pomembnosti odnosa z nasprotno 
stranko.18 Ločen sestanek je dragocena tehnika, ko me-
diator želi, da odvetnik opravi »objektivizacijo« spo-
ra in ponudbe za stranko. Gre za primer, ko si stran-
ka želi tako odškodnino, kot je določena v tožbi. Te-
daj naj mediator ne »pritiska« na stranko, ampak naj 
odvetnika povpraša o primerljivi sodni praksi v takih 
primerih.19 Stranka namreč verjame odvetniku, in ne 
mediatorju. Pri tem naj bodo previdni zlasti tisti me-
diatorji, ki so sicer sodniki. 

Sklep
Odvetnik je v mediaciji sodelavec v postopku in lah-
ko celo »zaveznik ali prijatelj« mediacije. Brez so-
delovanja odvetnikov in njihovega soglasja k porav-
navi dogovora ne bo. Mediator z ustreznimi tehnika-
mi poskrbi, da se v postopku razvije odnos, ki je so-
delovalen, ne pa tekmovalen. V dvomu stranka verja-
me odvetniku, in ne mediatorju. Zato se mediator z 
odvetnikom ne bojuje. Vsaka stranka si izbere odve-
tnika, ki ji (zavedno ali nezavedno) ustreza. Odvetni-
ku je treba omogočiti, da izrazi lastne interese, ki jih 
kot oseba gotovo ima in jih je treba spoštovati. Naj-
bolj uspeš no je delo s tistimi odvetniki, ki so opravi-
li izobraževanje za mediatorje in razumejo, da je me-
diacija neformalen, a strukturiran postopek z določe-
nimi fazami. Če ni tako, je naloga mediatorja, da ves 
čas pos topka strankam in odvetnikom pojasnjuje, kaj 
mediacija je, v kateri fazi smo, katere tehnike lahko 
mediator še ponudi in kako vidi fazo v postopku (zla-
sti zastoj v postopku). 

Odvetniki naj premislijo, koga bodo predlagali za me-
diatorja, saj imajo to možnost. Ko se vzpostavi delov-
no razmerje, naj mediatorju zaupajo, kaj je za stran-
ko in za njih pomembno. V teh kriznih časih lahko le 
vešč odvetnik stranki pomaga, da prepozna vse svoje 
interese, in ji svetuje tako, da reši svoj življenjski prob-
lem. Pravne probleme pa naj rešuje sodišče. Ko se o 
rešitvi spora ne da dogovoriti na miren način, bo od-
vetnik pravno znanje in veščine pokazal v pravdanju. 

Pri mediaciji je odvetnik svetovalec, ki ima zdravo 
kmečko pamet in je v empatičnem razmerju s svojo 
stranko. Šele nato ji tudi pravno svetuje. Stranka 
bo to čutila in bo odvetniku hvaležna. Taka stranka 
bo zagotovo še prišla po pravno pomoč v njegovo 
pisarno.     

15  Ocenjevala ga bo stranka, ki bo povedala odvetniku – šefu, kako je bilo!
16  To je možno, ko si ponudbe niso zelo daleč narazen. Sicer lahko pride do izbruha konflikta.
17  Na primer: namesto denarja nekdo ponuja parcelo, avto ali drugi posel.
18  Primer: v zapuščinskem postopku je dokaz, kaj naj bi brata dobila. A tistega, ki naj bi drugemu plačal, moti odnos drugega brata do njega. Odvetnika pa zanima samo 
pravni vidik.  
19  Objektivizacija je zadnja faza pogajanj.
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Ponosen sem, da je bil moj profesor in da sem lahko 
poslušal njegova predavanja. Izpit pri njem sem opra-
vil leta 1975, naslednje leto pa ga je partija odstrani-
la z univerze. Čeprav ni več predaval na Pravni fakul-
teti, je leta 1981 napisal temeljno delo Upravljanje, v 
katerem je vizionarsko zapisal tudi tole: 
»Svoj položaj si vodilna koalicija zagotavlja tudi s kontro-
lo nad združevanjem, organiziranjem in pretokom infor-
macij. Ker je vsaka organizacija kibernetsko informativni 
sistem, lahko vodilna koalicija v državi prepreči sleherno 
organizacijo, če kontrolira pretok informacij.«1

V zadnjih nekaj letih je napisal kar štiri knjige, in si-
cer Rojstvo države (2007), Slovenci in prihodnosti 
(2009), Čas velikih sprememb (2011) in Temelji naše 
državnosti (2012).

V knjigi Temeljni naše državnosti ste uporabili sin-
tagmo avtoritarna država v demokratični preoble-
ki. Kako torej iz demokracije odstraniti totalitar-
no zapuščino?  

V čem je bistvo avtoritarnosti? Da nekdo odloča o 
vsem, drugi pa so iz odločanja povsem izključeni. Da 
je bil tak komunistični sistem, je jasno vsem. Ali je 
zdaj kaj drugače? Ni. Zato pravim, da je naša država 
spet avtoritarna. Vodstvena elita je kratko in malo na-
daljevala tisto, kar je dobila kot svojo dediščino. Pra-
vo je odraz družbene strukture in ne more biti druga-
če. Pri nas smo družbeno strukturo pustili popolnoma 
nedotaknjeno, čeprav smo sami razglasili, da gradimo 
demokratično družbo. Z avtoritarnimi prijemi ne mo-
reš organizirati demokratične države, to je popolnoma 
jasno in to je problem, ki se vleče do današnjih dni. 
Naša vodilna elita se še vedno obnaša enako kot nje-
ni predniki v prejšnjem sistemu. 

Govorite o tem, da bi morali družbeno strukturo 
zamenjati s temelji vred. Kako to doseči? 

Pri nas se niti nismo zavedali, da bi morali spremeniti 
družbeno strukturo in jo prilagoditi novi demokratič-
ni ureditvi. Zato pa je naša vodstvena elita nadaljeva-
la po istem modelu in pravilih kot prej. Z novo državo 
smo sicer uvedli svobodno tržno gospodarstvo in go-
vorili o tem, da je treba spodbujati zasebno gospodar-
stvo, a je politika naredila vse, da ga ne bi. Kajti vsa-
ko samostojno in močno podjetje je konkurenca poli-
tičnemu monopolu. Zato je bilo med govorjenjem vo-

dilne strukture in tem, kar je dejansko delala, neneh-
no velikansko nasprotje in protislovje. Za naš razvoj 
je ves čas torej značilna dvoličnost. Vse, kar se je raz-
vilo, pa je bilo po volji vladajočih elit, ali pa se je raz-
vilo na obvoznih poteh, torej z goljufijami. Zato je ko-
ruptivnost del slovenskega sistema.
Ali bi vladajoča elita lahko tako vladala, če bi imeli sre-
dnji razred, ki bi bil sposoben lastne iniciative, lastnega 
podviga? Še huje je, nadaljujejo namreč s tem, kar je 
bilo značilno za komunistični sistem – popolna druž-
bena atomizacija in velikanska razlika med vrhom in 
amorfno maso. V komunizmu smo imeli z različnim 
izrazjem obarvan t. i. delavski razred, danes pa smo 
zgolj pod drugim imenom začeli celotni srednji razred 
spreminjati v proletariat. V takih okoliščinah nihče ne 
more biti svoboden. 
Zdaj se zastavlja vprašanje, kaj lahko storimo. Zgolj s 
pravnim redom tega ne moremo spremeniti, pravni red 
mora spremembe podpirati, ne more pa jih narediti. 
Začeti je torej treba pri glavi in spremeniti način vla-
danja. Zato bi potrebovali pravi parlament. Pri nas pa 
sploh nimamo parlamenta, temveč le neki govorniški 
oder, kjer govorijo slabo in ne znajo lepe slovenščine. 
Vsak poslanec gleda zgolj nase, saj je od tega eksisten-
cionalno odvisen njegov položaj, ki je za naše razme-
re ekonomsko kar ugoden. In obdrži ga lahko le, če je 
»pameten«. To pa vemo, kaj pomeni. Ali v parlamen-
tu sploh obstaja kakršnakoli samoiniciativa ali morda 
odpor? Nobenega odpora ni, karkoli si vladajoča eli-
ta zamisli, gre skozi. 

Ali menite, da Slovenija sploh ima intelektualno 
elito, ki bi bila sposobna izvesti družbene spre-
membe? 

Najbrž jo ima, vendar je zaradi takih razmer skrita. Pr-
vič, intelektualci, ki nekaj dajo nase, se nočejo izpo-
stavljati, in drugič, ne čutijo neke velike časti, da bi 
postali del sedanje velike oblastne strukture. Dokler 
bomo imeli vlado, ki bo le komandirala, ne pa vlada-
la, ne bo izhoda.

V knjigi pišete tudi o tem, da sta se privatizacija in 
denacionalizacija vršili na nepravičen način, česar 
narod ni sprejel. Kako to mislite?

Ne gre toliko za načelo pravičnosti, temveč za načelo 
neumnosti. Pri nas nismo razumeli, kaj pomenita pri-
vatizacija in denacionalizacija. Podjetje je svojevrstna 

dr. France Bučar: 

»Pravnikov imamo malo« 
Dr. France Bučar je leta 1962 začel predavati na Pravni fakulteti v Ljubljani in leta 1965 je postal izredni 
profesor za predmet Javna uprava. Pri študentih je bil zaradi svojega duhovitega in nekonvencio-
nalnega pristopa zelo priljubljen, na njegovih predavanjih je bila predavalnica prepolna. Namesto 
Marxa in Kardelja je predaval sistemsko teorijo in z njenega vidika analiziral probleme upravljanja 
družbe. Še zdaj se spomnim njegove razlage, zakaj samoupravno sporazumevanje in dogovarjanje 
ne deluje: »Ker manjka odkriti dialog, ki zahteva kresanje različnih mnenj. Ob kresanju pa pride do 
isker, slamnate glave pa isker ne prenesejo.« 

1 Bučar, F.: Upravljanje, Cankarjeva založba, Ljubljana 1981, str. 233.
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struktura, ki potrebuje nekoga, ki živi z njim in je od-
visen od njegovega uspeha. S privatizacijo pa smo 
prej omenjeno strukturo podrli, delničarju namreč ni 
mar za podjetje, temveč le za dividendo. Tistega, ki 
bi skrbel za to, da bi podjetje raslo, pa ni bilo. Prav-
zaprav problem ni v tem, da je državno gospodarje-
nje slabše kot zasebno. Ustvarili smo vakuum brez 
gospodarja. Če se je že gospodarstvo razvijalo, se je 
moralo v nasprotju s predpisi, zagotovo pa v nasprot-
ju s politiko. Zato je pri nas skoraj pravilo, da se sku-
ša priti do ciljev mimo pravnega reda. Ogoljufati dr-
žavo ni več sramota. Pomeni, da si bolj pameten kot 
na primer dacar. 

Kot ste dejali, se avtoritarna država nadaljuje, kar 
se vidi pri zakonodajni, sploh pa pri izvršilni veji 
oblasti. Ali je sodstvo sploh še protiutež omenjeni-
ma vejama oblasti? 

To težko rečem. Bom pa poskušal odgovoriti nekoliko 
provokativno, z vidika sistemske teorije. Del sistema ne 
more biti v nasprotju s sistemom kot celoto. To je po-
polnoma nemogoče. Zato trdim, da sistem pravosod-
ja pri nas nima ne pravnih ne socioloških in ne etič-
nih prvin. Bistvo sodnika je, da v sodbo ne vloži zgolj 
poznavanja paragrafov – da pravo pozna, je vsem jas-
no – temveč da vanjo vloži vso svojo osebnost, svoje 
pojmovanje etike in spoštovanje pravičnosti. Če tega 
ne naredi, je čisto navaden manipulator, ne pa sodnik. 
Sedanje pojmovanje sodstva izhaja še iz prejšnjega sis-
tema. Miselna podlaga izvira od tam. Morda je prejšnji 
sistem izhajal iz plemenitih izhodišč, da mora biti sod-
nik pravičen in neodvisen, vendar komunizem ni znal 
in ni mogel iskati pravičnosti in neodvisnosti. Zato je 
sodniku vse zelo natančno predpisal, kako mora dela-
ti. Zdaj je povsem enako. 
Zato da bi bil sodnik zares pravičen in neodvisen, je 
naša zakonodaja tako podrobna, da mu pravzaprav 
predpisuje vsak način ravnanja. Sodnika smo zaprli v 
kletko paragrafov in iz nje izčrpali ves zrak. In zdaj so-
dnik nekje v brezzračnem prostoru mlati svoje pravne 
regelce. Ti so pa tako natančni, da smo mu odvzeli 
sleherno svobodo, hkrati pa smo s tem tudi obglavi-
li pravosodje. Če je vse predpisano, je sodnik deper-
sonaliziran, po drugi strani pa je s tem odprta pot za 

neskončno dolge postopke. Tako ničesar ni mogoče 
dokončno odločiti, ker se vsakega lahko ustavi z ne-
kim predpisom ali pa z neko malenkostno kršitvijo. 
Pri tako podrobnih predpisih ni vrag, da se sodnik 
kje ne zmoti, če je vse natančno predpisano in višja 
instanca potem to napako najde in z veseljem  razve-
ljavi ter vrne v ponoven postopek. Odvet niki to se-
veda izkoriščajo, saj je to tudi njihova vloga. Zato se 
zadeve vlečejo do nezavesti. Pri nas izhajamo iz pred-
postavke, da so vsi ljudje nepošteni. To ni res. Lju-
dem je treba zaupati. Treba pa je tudi narediti tako 
okolje, da bodo ljudje lahko delovali pošteno. Popol-
noma jasno je, da mora država temeljiti na zaupanju, 
sicer ne more funkcionirati. 

Kakšna mora biti po vašem mnenju osebnost, da je 
neodvisna, pokončna, da si upa plavati proti toku?

Regeneracija naše družbe ni le problem prava, pravo jo 
dobro zrcali, neposredno pa je ne ustvarja. Tu so od-
povedali vsi mogoči faktorji. Če se vrneva k sistemski 
teoriji. Ali je na primer cerkev kaj drugačna? Bori se le 
za svoj položaj. Naj ponazorim z anekdoto. 
Ko v prejšnji državi še nisem bil v nemilosti, sem bil 
tudi član zveznega pravnega sveta. To je bila takrat 
zelo visoka funkcija. V njem so sedeli sami taki lju-
dje, ki so »razumeli«, kaj je njihova funkcija. In sam 
sem to tudi verjel! Predpostavka je torej bila, da je 
namen te institucije, da se z odprtimi usti čudi, kako 
modra je bila naša takratna vlada. Tega pa takrat še 
nisem vedel. Najbolj pa je to razumel predsednik te 
institucije. Spomnim se primera, ko je bila neka za-
deva tako skregana z zdravo pametjo in pravom, da 
celo ta »preizkušeni genij« tega ni mogel požreti. 
Zamenjal ga je novi predsednik, ki je bolje razumel 
svojo funkcijo, in je pripravil poročilo za zvezno vla-
do: »U tom pogledu stanovišta bila so različita.« ... 
»Kako su mišljenja različita, onda se prima mišlje-
nje izvršnog odbora.« To zgodbo sem izbral name-
noma, saj je zelo ilustrativna. To je model, ki v veli-
ki meri velja še danes. 
Ustaviva se na primer pri t. i. zlatem fiskalnem pravi-
lu. Člena 148 in 149 Ustave sta utelešeno zlato pravi-
lo. Če torej malce poenostavim, vsi smejo delati zgolj 
v okviru sredstev, ki jih imajo. Če sredstev zmanjka, 
je to treba sprejeti, kajti če bi šli prek tega, bi namreč 
kršili Ustavo. Člen 147 Ustave predpostavlja položaj, 
če je bila »špaga« prekratka. Pomeni, da sicer lahko 
najamemo kredit, vendar bi bil za to potreben pose-
ben zakon. Vendar pa nismo spoštovali nobenega od 
teh členov. Zdaj pa trdijo, da je zlato pravilo tako zelo 
potrebno. To je čisto sprenevedanje in demagogija. Z 
vprašanjem, zakaj je sploh prišlo do takega stanja, se 
pa pri nas nihče ne ukvarja. 
Še nekaj besed o referendumu. S tem ko smo referen-
dum vključili v Ustavo, smo naredili čisto navadno sa-
botažo Ustave. In to sploh nikomur ni bilo jasno. Re-
ferendum mora v celoti iz Ustave. Imamo namreč par-
lament s popolnoma jasno določenimi pravili. Če pa 
je neka stvar tako zelo pomembna in daljnosežna, da 
si kot posameznik, kot poslanec, kot stranka ne upa-
mo o tem odločati – primer je plebiscit o samostojno-
sti – potem je treba sprejeti poseben zakon, da se bo 
o tem odločalo na referendumu. Za sprejemanje take-
ga zakona pa veljajo popolnoma enaka pravila kot si-
cer za zakonodajo.

Z dr. Bučarjem sva 
se pogovarjala  

5. septembra 2012. Fo
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Kot nekdanjega profesorja na ljubljanski pravni fa-
kulteti vas sprašujem, kaj menite o današnjem izo-
braževanju pravnikov, ki poteka kar na treh različ-
nih fakultetah, ki bruhajo pravnike, služb pa za vse 
ni dovolj? 

Pravnikov imamo malo. Pravnik ni le tisti, ki spoštu-
je paragrafe, mora biti tudi osebnost, ki se mu ni tež-
ko postaviti za svoja stališča, jih zagovarjati in se za 
njih boriti. To sem hotel dopovedati svojim študen-
tom, zato so me tudi nagnali s fakultete. 

Odvetniki sami sebe vidimo kot zadnjo varstvo člo-
vekovih pravic in kot inštrument, ki zagotavlja, da 
je naša država res pravna.

Menim, da odvetništvo potrebujemo. Uveljavljati 
pravo namreč pomeni, da je treba imeti neko znanje, 
ki pa ga naveden državljan v večini primerov nima. 
In tu pride do izraza t. i. servisna funkcija odvetni-
ka. Kako pa se bo odvetnik obnašal, je odvisno od 
pravnega sistema. Dokler bomo imeli tako šlampast 
pravni sistem, ki temelji na izjemno podrobnem re-
guliranju, ki ne verjame ne sodniku ne uradniku ne 
odvetniku (ki so mu povrhu še »fovš«, ker lahko 

nekaj zasluži), se bo odvetnik temu primerno obna-
šal. Tudi advokat je samo človek.

V koalicijski pogodbi je tudi zaveza koalicijskih 
strank, da se ukine obvezno članstvo v Odvetni-
ški zbornici Slovenije in nekatere njene pristojno-
sti prenese na Ministrstvo za pravosodje. Kaj vi me-
nite o tej zavezi?

Koalicijska pogodba in zaveze, ki izhajajo iz nje, prav-
zaprav ne pomenijo nič. So le zaveza, da bomo vnaprej 
dali pooblastila, da nas bodo vodili kot ovčke. Koa-
licijski dogovori so po mojem mnenju čisto navadno 
sprenevedanje oziroma so celo nepošteni. 
Pri nas se izvaja prikrit ali jasno ugotovljiv pritisk, 
da se ne bi krepila struktura avtonomnih podsiste-
mov, ampak obratno, da bi se avtonomnost družbe-
nih podsistemov eliminirala. To pa je ena najbolj ne-
varnih stvari. Bistvena značilnost za totalitarni sis-
tem je, da je družba praktično zradirana, atomizira-
na. Destrukcija teh avtonomnih družbenih podsiste-
mov pomeni direktno pot v totalitarizem. In to naši 
vodstveni eliti ustreza. 

Andrej Razdrih

Dr. Lojze Ude pravilno opaža, da je bilo pred skoraj 
petdesetimi leti izrazito poudarjeno načelo zaupnosti 
razmerja med odvetnikom in stranko, ki je v slednji 
vzbujalo občutek varnosti in pomoči. V javnosti, tj. v 
sredstvih javnega obveščanja, odvetniki niso nastopali, 
reklamiranje pa je bilo pravzaprav prepovedano. Zdaj 
pa je, kot ugotavlja dr. Ude, položaj precej drugačen. 
Na eni strani se pozitivni učinki vse številnejših odvet-
niških družb kažejo z večjo kakovostjo pravne pomo-
či, ki pa so po drugi strani vplivali na to, da je element 
zaupanja pri strankah začel izginjati. 

Morda je to na videz res, vendar so odvetniki, ki de-
lujejo v odvetniških družbah, vezani na spoštovanje 

Kodeksa. V tem pogledu tako ni razlike. Res pa je, da 
je razmeroma hitro naraščanje števila odvetnikov za-
čelo razkrajati žlahtni elitizem – če temu lahko tako 
rečem – odvetniškega poklica, ki je bil skozi zgodo-
vino, zaradi neodvisnosti in varovanja pravic posame-
znikov oziroma celo skupin, dokaj cenjen. Kodeks je 
veljal prej in velja še danes, le spoštovati bi ga morali. 

Tudi glede reklamiranja, na kar še zlasti opozarja dr. 
Lojze Ude, ni dosti drugače. Zgolj javno nastopanje, 
kar prej sicer ni bilo v navadi, ni problematično. Pro-
blematični so sicer še vedno osamljeni, a žaljivi, ne-
kulturni in prepotentni nastopi nekaterih kolegov, ki 
so odvetništvu le v posmeh. Vsebina določil Kodeksa 

Sandro (Santo) Pečenko
upkojeni odvetnik iz Ljubljane

Še nekaj besed o odvetniški poklicni etiki
Govoriti ali pisati o odvetniški poklicni etiki je stalnica, nikoli dovolj ali preveč dorečena. Tokrat so 
me k pisanju spodbudili trije v Odvetniku objavljeni prispevki, in sicer profesorja dr. Lojzeta Udeta1 
ter odvetnikov Roka Čeferina2 in Andreja Razdriha.3 Prispevkom ni kaj očitati, še zlasti če jih beremo 
iz njihovega zornega kota. Problem pa primarno ni v nuji za temeljito prenovo Kodeksa odvetniške 
poklicne etike (Kodeks), kot že v naslovu članka opozarja dr. Lojze Ude, temveč v doslednejšem spo-
štovanju veljavnega kodeksa.

1  Ude, L.: Čas za temeljitejšo prenovo kodeksa poklicne etike?, Odvetnik, št. 4 / december 2009, str. 3.
2  Čeferin, R.: Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z namenom zavlačevanja zlorabo procesnih pravic?, Odvetnik, št. 1 / marec 2010, str. 4–8.
3  Razdrih, A.: Odvetniška etika, Odvetnik, št. 3 / oktober 2009, str. 7–10.
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takih nastopov, vključno z reklamiranjem (23. člen Ko-
deksa), ne dovoljuje. Ne bom jih našteval, ker so ko-
legom odvetnikom znani. Zaradi vseh drugih odvetni-
kov in ugleda odvetništva kot celote bi ta vprašanja 
kazalo zaostriti. 

Procesne zlorabe se v zadnjem obdobju kot očitki vse 
pogosteje pripisujejo prav odvetnikom. V pravno ure-
jeni državi z učinkovitim pravosodnim sistemom, ki se 
ponaša z izrekom iura novit curia, procesnih zlorab ne 
bi smelo oziroma ne bi moglo biti. Sodišča imajo v ro-
kah škarje in platno. Vse anomalije, ki procesna opra-
vila zavirajo ali onemogočajo, lahko odpravijo, bodisi 
z vplivom na ustrezno korekcijo procesnih predpisov 
bodisi s sodno prakso. Nedorečenost procesnih pred-
pisov ali morda nesposobnosti sodnikov ni mogoče 
obešati na pleča odvetnikov. Nasprotno, odvetniki z 
izpostavljanjem pravnih in procesnih lukenj prispeva-
jo h kakovostnejšemu, pravičnejšemu in učinkovitej-
šemu delovanju pravosodnega sistema.

Vnašanje kakršnihkoli novih omejitev odvetnikom 
pod imenom preprečevanja zlorab procesnih institu-
tov bi pomenilo omejevanje njihovih pooblastilnih 
pravic in dolžnosti ter s tem hkrati tudi pravic obdol-
žencev oziroma strank v postopku. O zlorabi proce-
snih institutov bi lahko govorili le v primeru, če bi jih 
odvetniki v postopkih predlagali le za lastno medijsko 
promocijo, brez učinkov, morda celo na škodo njiho-
vih strank in proti njihovi volji. Taki primeri so, koli-
kor je meni znano, že v veljavnem Kodeksu označe-
ni kot kršitev odvetniške poklicne etike in zaradi njih 
Kodeksa ni treba radikalno prenavljati. 

Iz prispevka odvetnika Roka Čeferina prav tako ni raz-
brati, da bi se zavzemal za temeljitejšo prenovo Kode-
ksa. Z vzorčno predstavitvijo nekaj primerov, katerih 
predstavitev podpre tudi s pravno teorijo in ki naj bi jih 
po mnenju oblastnih, morda pravosodnih organov ali 
medijev simptomatično šteli za zlorabo procesnih pra-
vic, s prej navedenimi očitki zlahka opravi, med dru-
gim s citiranjem nekaterih določil Kodeksa. Hkrati pa 
se v predstavitvah primerov in pri logičnem razmišlja-
nju ne izogiba mejnemu primeru, kjer je presoja o zlo-
rabi ali ne zlorabi odvisna od konkretnih okoliščin in 
subjektivne ocene odvetnika v danem trenutku. 

Odvetnik Rok Čeferin se primerjalno ukvarja s pred-
stavitvijo dveh bolj zanimivih primerov na civilnem in 
kazenskem področju. Na civilnem tako omenja primer, 
ko naj bi odvetnik na zahtevo stranke vložil po nje-
govem prepričanju vsebinsko neutemeljeno pritožbo 
zgolj zato, da bi odložil izpraznitev stanovanja, v kate-
rem živi mati z otroki. Dilema, ki jo odvetnik Čeferin 
odpira, izhaja, tako je razbrati iz prispevka, iz pravne 
teorije zlorabe pravice prof. dr. Marijana Pavčnika, ki 
sloni na izvrševanju ali zlorabi ene pravice, najsi bo to 
po starejši (liberalistični) teoriji ali po novejši, preprič-
ljivejši teoriji. Rok Čeferin se sprašuje, ali naj odvetnik 
zaradi zlorabe procesnih pravic in morebiti očitka ne-
etičnega dejanja zavrne strankino zahtevo glede vloži-
tve neutemeljene pritožbe. Sprašuje se tudi, ali naj za-
radi etično opravičljivih socialnih razlogov, ki jim z vlo-
ženo pritožbo daje prednost, časovno korigira izvrši-
tev razsodbe, s čimer pa poseže v pravico drugega, kar 
pomeni zlorabo procesnih pravic in neetično dejanje. 

Njegov sklep, ki daje prednost etično opravičljivim so-
cialnim razlogom, se mi zdi, kljub pomislekom pravni-
ških teoretikov, primernejši, zlasti če primer pogleda-
mo s stališča dveh subjektov in nastanka večje škode 
oziroma posledic. Pa tudi sicer ima prizadeta stranka 
v postopku pravico do prav vseh dovoljenih procesnih 
predlogov, utemeljenih ali ne. Prav zavrnitev, v kon-
kretnem primeru zahteve stranke za vložitev pritožbe, 
brez drugih opravičljivih razlogov na strani odvetnika, 
bi pomenila kršitev odvetniške etike. 

Lastna presoja ali prepričanje odvetnika o utemeljeno-
sti in s tem uspešnosti pritožbe ali pravnega sredstva 
lahko sega le do ravni domneve in verjetnosti. Že to 
je zadostna potrditev, da kakršenkoli očitek zlorab pro-
cesnih pravic ni umesten. Iz lastne prakse lahko našte-
jem kar nekaj primerov, ko sem na izrecno zahtevo ali 
prošnjo stranke vložil pritožbo zoper sodbo zgolj zato, 
da ji ugodim. Prepričan pa sem bil, da je sodba perfek-
tna in da s pritožbo ne morem uspeti. Vendar pa ima 
stranka pravico do preizkusa sodbe na višjem sodišču. 
Zgodilo se je prav nasprotno, s pritožbo sem nepriča-
kovano uspel in stranka se mi je prizanesljivo hahlja-
la. Taki primeri niso bili in niso prav pogosti. Neka-
teri odvetniki, ki z neutemeljeno pritožbo niso želeli 
ogrožati lastnega ugleda, so običajno že v glavi pritož-
be pripisali, da jo vlagajo na izrecno zahtevo stranke, 
kar pa se mi v resnici zdi neetično. Tezo, da prepriča-
nje odvetnika ni nujno dejstvo, podpiram še z nasle-
dnjim primerom.

Na višjem gospodarskem sodišču sem zastopal podjet-
je. Šlo je za precej visok odškodninski zahtevek. Sodnik 
je omalovažujoče zavračal moje predloge kot nesmisel-
ne, tudi sodba je bila zavrnilna. V glavi sem premleval 
pritožbo. Deseti dan sem jo tajnici začel narekovati in 
v trenutku me je prešinilo: zamudil sem osemdnevni 
pritožbeni rok. Prebledel sem in okamenel. Ni bilo re-
šitve. Telefoniral sem direktorju, ki je bil na srečo moj 
prijatelj. »Ti kar vloži pritožbo ali kar hočeš,« je rekel. 
»Vrhovno sodišče mi jo bo zavrglo,« sem mu odgovo-
ril. Direktor me je potolažil: »Nič ne de, na delavskem 
svetu tako ali tako ne razlikujejo med zavrniti ali za-
vreči.« Vložil sem revizijo in se potrudil pri njenemu 
sestavljanju. Zgodil se je čudež, Vrhovno sodišče mi je 
na razširjeni seji dalo prav. Sodbo je celo spremenilo, 
šla je v sodno evidenco. Nikoli nisem poizvedoval, ali 
so sodniki zamujeni rok in izpuščeno pritožbo prezrli 
po naključju ali namenoma, morda zaradi zanimivega 
pravnega vprašanja.

Božja presoja (in tudi sodna) je včasih presenetljiva in 
nedoumljiva. Subjektivno in teoretično vzeto sem za-
vestno zlorabil enega od procesnih institutov in hkra-
ti prispeval k večji dorečenosti materialnega prava. Naj 
na tem mestu uporabim besede Roka Čeferina: »Ven-
dar, ali je tako dejanje res kršitev odvetniške etike?« 

Morda še nekaj o kazenskem postopku, ki ga odvetnik 
Rok Čeferin prav tako omenja, očitno zaradi polemik 
in očitkov o domnevni zlorabi procesnih nedorečeno-
sti v postopku, in sicer z edinim namenom, da se dose-
žeta zastaranje kazenskega postopka in oprostitev, kar 
naj bi bilo v nasprotju s Kodeksom. Argumentirane-
mu razmišljanju lahko le pritrdim in hkrati dodam, da 
vik in krik dejansko zganja le tisti del pravosodnega 
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sistema, vključno z zakonodajnim, ki dopušča nedo-
rečenost procesnih predpisov, morda tudi zaradi po-
manjkljive sposobnosti sodnikov, da bi preprečili pre-
senečenja na obravnavah. V normalnih okoliščinah 
procesnega dogajanja odvetnik ne bo predlagal pro-
cesnih dejanj, ki njegovi stranki – obdolžencu ne bi 
prinesle kakšne koristi. Še več, tudi na manjše proce-
sne napake, ki jih sodišče lahko sproti sanira, se odvet-
nik praviloma ne bo odzval, ker bo lahko to bolj ko-
ristno uporabil v morebitni pritožbi. Po nenapisanem 
pravilu se namreč ni dobro po nepotrebnem jeziti so-
dnika, ki poleg tega, da sestavi krivdorek, odmerja tudi 
višino kazni. Izvzemam seveda posamezne primere po-
pulizma na škodo stranke, kar nesporno lahko umesti-
mo med kršitve Kodeksa.

Povsem drugačna situacija nastane v primerih časov-
no nenormalnih zamikov od storitve kaznivega deja-
nja. Napetost v postopku se seveda stopnjuje s pribli-
ževanjem absolutnega zastaralnega roka kaznivega de-
janja. V takih primerih se nekako zdi, da je sodišče po-
zabilo zbuditi spečo pravico in se je nanjo spomnilo 
šele zadnji trenutek, torej prepozno, da bi lahko dovolj 
zbujena, trezno dosegla obdolženca in ga »lopnila« po 
njegovi grešni duši. Vsi, ki se zgražajo nad tem, da je 
obdolženec zaradi oddaljenosti dogodka ušel zasluže-
ni kazni, pozabljajo, da je bil obdolženec predolgo v 
dosegu roke pravice in da je ves čas trepetal, ko je ča-
kal, da ga udari. Čakal in trepetal je tako dolgo, da niti 
on niti pravica nista več videla pravega smisla pravič-
ne kazni. Če odvetnik v postopku vidi možnost nasto-
pa instituta zastaranja, je logično, da je njegova dolž-
nost, da v mejah dovoljenih procesnih dejanj to mož-
nost tudi izkoristi. Graja takega odvetnikovega ravna-
nja družbenemu sistemu ne more biti v okras, še zla-
sti pa ne pravosodju. O kršitvi Kodeksa bi lahko go-
vorili zgolj, če vsega, kar bi lahko odvetnik naredil v 
korist obdolženca, ne bi storil. Obdolženec v postop-
ku potrebuje takega odvetnika, ki bo zastopal njegove 
interese, ne pa takega, ki bi se zaradi višjih interesov 
(npr. pričakovanja javnosti) »prilizoval« tožilcu in so-
dniku na škodo obdolženca. 

Menim, da je dosedanja kazenska zakonodaja z relativ-
nim in absolutnim zastaralnim rokom, vključno z ome-
jeno možnostjo že do zdaj uporabljane, a po mnenju 
nekaterih sporne uporabe olajševalne okoliščine zara-
di oddaljenosti od dogodka, le preveč toga. Z vidika 
procesne kazenske teorije in zakonodaje bi morda ka-
zalo razmišljati o uvedbi nekakšne časovno enotne de-
gresivne lestvice zagroženih oziroma izrečenih kazni 
glede na časovno odmaknjenost od kaznivega dejanja. 

Morda bi prav to pripomoglo k mirnejšemu in strpnej-
šemu delovanju udeležencev v kazenskem postopku.

In končno še o prispevku oziroma poročilu odvetni-
ka Andreja Razdriha, ki, kot pravi sam, ni predavanje 
o odvetniški etiki. Poglavjem, ki obravnavajo teme, na 
primer, kaj pravzaprav je odvetniška etika, kakšne so 
težave z moralo odvetnikov, kakšno je ravnotežje med 
idealom in realnostjo, kateri so konkretni etični proble-
mi in kako izboljšati delovanje odvetnikov, skoraj ni kaj 
dodati – to je slika današnjega stanja. Če naj bi ugoto-
vitvam in predlogom v resnici sledili tudi ukrepi, po-
tem se mi zdi prav zadnje poglavje najpomembnejše.

Sklep 
In še misel glede prenove ali dopolnitve Kodeksa. Vsa-
ka temeljitejša prenova Kodeksa, kot je v prispevku na-
vedel tudi dr. Lojze Ude, je problematična. Poleg na 
novo oblikovanih in boljših rešitev znanih problemov 
se bodo zagotovo odprle nove, nepredvidljive »luk-
nje«. V skladu z novimi okoliščinami in potrebami 
je bolj smotrno dograjevanje že znanega besedila, kar 
sčasoma pripelje do potrebe po prečiščenem besedilu.

Pri Odvetniški zbornici Slovenije bi kazalo 
ustanoviti posebno stalno delujočo komisijo 
oziroma odbor, ki bi sproti spremljal moteče 
pojave in predlagal njihovo umestitev med kršitve 
Kodeksa. 

Kršitve Kodeksa bi bilo treba tudi ločiti na lažje in huj-
še. Lažje kršitve naj bi na prvi stopnji reševale disciplin-
ske komisije pri območnih zborih odvetnikov, morda 
brez disciplinskega tožilca. Prevzele bi tudi funkcijo ar-
bitraže, ki bi jo kazalo uvesti za reševanje morebitnih 
sporov med odvetniki in njihovimi strankami. Stranke 
bi lahko izbirale pomočnike, morda arbitre s posebne-
ga seznama odvetnikov, ki so pripravljeni opravljati ar-
bitraže (morda tudi upokojeni odvetniki). Tako bi se 
izognili očitkom »vrana vrani …«, ki jih je mogoče 
pogosto slišati. Za izgubljeni čas bi bilo smiselno na-
domestilo v obliki sejnin.

Prispevek nima pridiha znanstvene razprave o od-
vetniški etiki, temveč gre zgolj za pragmatičen pri-
stop, s katerim sem želel opozoriti na nekatere od 
sicer mnogih problemov, ki na nek način zadevajo 
Kodeks odvetniške poklicne etike in ravnanje odvet-
nikov po njem. 
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Čeprav sta obe človekovi pravici opredeljeni v Usta-
vi RS in v Evropski konvenciji o človekovih pravicah 
(EKČP), ta pravna akta sama po sebi ne dajeta ekspli-
citnega odgovora na vprašanje, kje je meja med pravi-
cama. V normativnih aktih so namreč človekove pra-
vice in meje njihovega uveljavljanja opredeljene zelo 
na splošno. Drugače po sami naravi stvari ne gre. Kot 
je zapisal že Aristotel, pravna norma ne more obseči 
vseh neštetih različnih življenjskih situacij. Še posebej 
pa je nemočna, ko je treba opredeliti mejo med dve-
ma človekovima pravicama oziroma ko je treba dolo-
čiti točko, na kateri je treba omejiti uveljavljanje ene 
pravice, da bo omogočeno enako kakovostno uveljav-
ljanje druge pravice. Odgovor na vprašanje, kdo ima 
prav v obravnavanem primeru, torej ali mediji ali kar-
dinal, je treba poiskati na podlagi meril, ki so nastala v 
sodni praksi. V slovenskem pravnem prostoru je pri is-
kanju odgovora na navedeno vprašanje poleg judikatu-
re slovenskih sodišč še posebej pomembna sodna pra-
ksa Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP).

V judikaturi ESČP se je vzpostavilo stališče, da je svo-
boda tiska temeljni kamen vsake svobodne in demo-
kratične družbe. Tisk opravlja vlogo nadzornika obla-
sti v službi ljudstva, zato ima ne samo pravico, temveč 
tudi dolžnost, da javnost obvešča o dejstvih, ki so za-
njo pomembna. Še posebej široke meje svobode izra-
žanja so dopustne v primerih, ko tisk javnost obvešča 
o ravnanjih politikov. Ti so se sami izpostavili interesu 
javnosti in morajo biti tolerantnejši do kritik javnosti 
na račun svojega dela, hkrati pa morajo dopustiti bolj 
intenzivno zanimanje javnosti za dogodke iz svojega 
življenja. V določenih primerih morajo dopustiti za-
nimanje javnosti tudi glede zadev iz svojega intimne-
ga življenja, še posebej če lahko javnost na tej podla-
gi ugotovi, ali so bili pri zagovarjanju svojih stališč v 
javnosti iskreni ali ne.

ESČP je v svoji sodni praksi glede dolžnosti dopušča-
nja intenzivnejših posegov v svoje osebnostne pravi-
ce s strani javnosti nekatere osebe izenačilo s politiki. 
V primeru Bodrožić proti Srbiji je znani promiloševi-
čevsko usmerjeni zgodovinar na javni televiziji podal 
nacionalistične izjave o položaju manjšin v Vojvodini, 
novinar pa je njegov nastop komentiral z besedami, da 

je zgodovinar idiot in fašist. Srbska sodišča so novinar-
ja obsodila zaradi razžalitve, ESČP pa se je postavilo 
na stran novinarja in je Srbijo obsodilo zaradi kršitve 
pravice do svobode izražanja. Po mnenju ESČP je bil 
novinar upravičen do tako intenzivnega posega v oseb-
nostne pravice zgodovinarja. Eden od razlogov za tako 
odločitev je bil, da je v skladu z ustaljeno sodno pra-
kso ESČP dopusten intenzivnejši poseg v osebnostne 
pravice javnih oseb, pa čeprav te niso politiki, če se v 
javni razpravi izpostavijo glede teme, ki je za družbo 
pomembna. Domnevno razžaljeni zgodovinar se je ob 
svojih provokativnih izjavah v javnosti moral zaveda-
ti, da bo lahko postal predmet zanimanja javnosti in 
strogih kritik na račun svojega ravnanja. V takem pri-
meru mora torej tudi oseba, ki ni politik, pokazati ve-
čjo tolerantnost do kritik na svoj račun.

Podobno je tudi stališče slovenskega Vrhovnega sodi-
šča. To je v eni od svojih sodb zapisalo, da oseba, ki 
se po svoji volji izpostavi v javnosti, ne more priča-
kovati, da bodo mediji o njej poročali le dobro, tem-
več mora biti pripravljena na to, da bodo razkrite tudi 
manj lepe strani iz njenega življenja. 

Vplivne javne osebe, ki se same izpostavijo v javnosti, 
ki javno zavzamejo provokativna in kritična stališča do 
družbenega dogajanja in so neprizanesljiv kritik stališč 
drugih, morajo biti torej pripravljene na intenzivnej-
še zanimanje javnosti za njihovo življenje, še posebej 
v zvezi s stališči, ki jih javno zagovarjajo.

Kardinal Rode je pomembna oseba iz 
javnega življenja 

O tem ne more biti nobenega dvoma. Kardinal Rode 
je pomembna oseba iz javnega življenja, ki v sloven-
skem družbenem dogajanju igra svojo vlogo kot pred-
stavnik Rimskokatoliške cerkve (RKC). V tej vlogi po-
daja provokativne izjave, ki vzbujajo tako odobravanje 
somišljenikov kot zgražanje nasprotnikov. Aktivno se 
vključuje v politično razpravo. Obsodil je stališče sindi-
katov, ki naj bi zavirali reforme, zavzel se je za ekonom-
ske ukrepe aktualne vlade, skratka aktivno se je vklju-
čil v razpravo na slovenskem političnem prizorišču. Iz 

Rok Čeferin, 
odvetnik v Grosupljem 

Pravica do svobode izražanja pred pravico do 
zasebnosti 
Kardinal Rode in svoboda tiska1 

Vprašanje, ali imajo mediji pravico objaviti novico o trditvah Petra S., da je kardinal Rode njegov oče, 
je v pravnem smislu vprašanje kolizije med pravico do svobode izražanja in pravico do zasebnosti. 
Ali, z drugimi besedami, gre za vprašanje, kateri od navedenih pravic je treba v konkretnem primeru 
dati prednost pred drugo. 

1 Članek Roka Čeferina je bil objavljen v Sobotni prilogi Dela, 8. september 2012, str. 2.
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Rok Čeferin v članku zapiše, da je odgovor na vpra-
šanje kolizije med pravico do svobode izražanja in 
pravico do zasebnosti treba iskati v praksi sodišč, zla-
sti Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), 
ker odgovora ni mogoče najti v normativnih aktih (v 
Ustavi RS in Evropski konvenciji o človekovih pra-
vicah – EKČP). Nadalje zapiše, da je v praksi ESČP 
svoboda tiska temelj svobodne in demokratične 
družbe, zato je dolžnost medijev, da javnost obveš-
čajo o dejstvih, ki so zanjo pomembna.

Svoboda izražanja je še zlasti dopustna, ko gre za ob-
veščanje javnosti o ravnanju politikov. V svoji praksi 
pa je ESČP nekatere osebe izenačilo s politiki. Ker ni 
sporno, da je kardinal Rode javna oseba, v podkre-
pitev svojih stališč Čeferin navaja primer sodne pra-
kse tega sodišča, in sicer Bodrožić proti Srbiji. Navaja, 
da je v tem primeru promiloševičevsko usmerjen zgo-
dovinar na javni televiziji podal nacionalistične izja-
ve o položaju manjšin v Vojvodini. Novinar je v časo-
pisu ta nastop ocenil z besedami, da je fašist in idiot. 

Miha Velkavrh, 
odvetnik v Ljubljani 

Kardinal Rode in svoboda tiska – drugič 
V Sobotni prilogi Dela je bil 8. septembra 2012 objavljen članek odvetnika Roka Čeferina Kardinal 
Rode in svoboda tiska – Pravica do svobode izražanja pred pravico do zasebnosti. Članek je imel kar 
nekaj odmevov v naslednji Sobotni prilogi Dela, in sicer v rubriki Pisma bralcev. Ker pa je kolega Če-
ferin v članku podpisan kot odvetnik, se mi zdi bolj primerno, da mu odgovorim v reviji Odvetnik, in 
ne v Pismih bralcev. 

njegovih izjav izhaja zavzemanje za tradicionalne cer-
kvene vrednote, proti splavu, proti sprejemu Družin-
skega zakonika, za »pravo družino«, sestav ljeno iz 
očeta, matere in otrok, in proti spolnim odnosom zu-
naj zakonske zveze. 

Če mediji izvedo, da je življenje take osebe, ki aktiv-
no in pomembno vpliva na javno mnenje, drugačno 
od stališč, za katera se zavzema v javnosti, imajo ne le 
pravico, ampak tudi dolžnost, da javnost o tem obvesti-
jo. Še posebej pa to velja, če gre za pomembno osebo 
iz javnega življenja, za kardinala, predstavnika močne 
in vplivne RKC, ki je kljub ustavno določeni ločeno-
sti cerkve od države aktivni igralec na slovenskem po-
litičnem prizorišču, ki volivcem polaga na dušo, koga 
naj volijo in kako naj glasujejo na referendumu. Jav-
nost ima pravico izvedeti, da ima visok cerkveni do-
stojanstvenik, ki javno nasprotuje priznanju zveze ma-
tere samohranilke in otroka za pravo družino ter spol-
nim odnosom pred poroko, morda sam nezakonskega 
otroka. Gre namreč za vplivno javno osebo, ki v imenu 
RKC uči eno, zasebno pa morda ravna drugače. Jav-
nost ima pravico izvedeti za to dejstvo in tudi na tej 
podlagi kritično oceniti, ali gre njegovim javnim na-
stopom verjeti ali ne.

Sprehajanje med javno in zasebno 
sfero ni sprejemljivo

V uvodoma predstavljeni koliziji med pravico do svo-
bode izražanja in kardinalovo pravico do zasebnosti 
se mora torej slednja nedvomno umakniti prvi. Nihče 
namreč ne more imeti hkrati na eni strani pravice do 

popolne zasebnosti, po drugi strani pa se, kadar mu 
to ustreza, odpraviti na politično prizorišče, nato pa se 
spet vrniti v zavetje svoje zasebnosti. Tako sprehajan-
je med javno in zasebno sfero preprosto ni sprejem-
ljivo. Kdor se po svoji volji postavi pred oči javnosti, 
kdor javno zavzema provokativna stališča o vprašanjih 
iz družbenega življenja, kdor se aktivno vključi v 
politično življenje z zavzemanjem stališč o pomemb-
nih političnih vprašanjih, predvsem pa kdor javnost 
poučuje, kako nemoralni so tisti, ki imajo otroke zu-
naj zakonske zveze, ta se preprosto nima pravice skriti 
pred očmi javnosti, ko se ugotovi, da ima morda sam 
nezakonskega otroka. 

K navedenemu naj dodam, da nikakor ne podpiram 
senzacionalističnega poročanja o tej zadevi s strani 
rumenega tiska, ki zaradi interesov, ki nimajo zveze s 
poslanstvom objektivnega obveščanja javnosti, grobo 
posega v pravico do osebnega dostojanstva kardinala 
Rodeta. Profesionalno in objektivno poročanje o dej-
stvih, ki so pomembna za javnost, pa pomeni izpoln-
jevanje dolžnosti tiska, ki izvirajo iz njegove funkcije 
»javnega psa čuvaja« in ki mu jih nalagata tako 39. 
člen Ustave, kot 10. člen EKČP.

Vatikanski sporazum, ki ga je s Svetim sedežem skle-
nila slovenska Vlada, sicer RKC v določenih prime-
rih omogoča, da svoja notranja razmerja ureja po 
cerkvenem pravu. Na področju človekovih pravic pa 
se mora RKC brezpogojno podrediti določbam Ustave 
in EKČP ter merilom iz sodb ESČP ter Ustavnega 
sodišča RS kot najvišjih sodnih instanc s področja 
varstva človekovih pravic v slovenskem pravnem pro-
storu.
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Srbska sodišča so novinarja obsodila zaradi razžalitve, 
po mnenju ESČP pa je bil novinar upravičen do ta-
kega izražanja in posega v osebnostne pravice, ker gre 
za javno osebo, čeprav ni politik, in ker je ta oseba v 
javni razpravi izrazila tako sporne trditve, da je lahko 
sklepal, da bodo predmet zanimanja javnosti in kritik.

Primerjava javno izraženih stališč zgodovinarja iz pri-
mera Bodrožić proti Srbiji in javno izraženih stališč ozi-
roma ravnanja kardinala Rodeta je napačna, četudi vza-
memo, da sta na primer oba javni osebi in kot taka v 
nekaterih primerih izenačena s politiki, za katere velja 
višji prag dopustnosti pri posegih medijev v zasebnost.

Prvič, zgodovinar je imel intervju na javni televiziji, 
kjer je zanikal obstoj manjšin v multietnični Vojvodi-
ni, kjer živi 35 odstotkov nesrbskega prebivalstva; naj-
večja je madžarska manjšina, v Vojvodini pa živijo še 
Slovaki, Hrvati in drugi. Take nacionalistične ideje so 
v času Miloševića privedle do najhujše vojne v Evropi 
po drugi svetovni vojni. Spomnimo se, kako se je vse 
skupaj začelo – z besedo. Bistveno sporočilo te sod-
be je treba razumeti v kontekstu postmiloševičevske-
ga obdobja v Srbiji. Bistvo sodbe ni v tem, da je zgo-
dovinar, ki je nastopil na javni televiziji, javna oseba 
in kot tak izenačen s politikom, ampak v tem, da je v 
interesu demokratičnega razvoja Srbije, da je na take 
provokativne in javno izražene nacionalistične ideje, 
ki so privedle do vojne, novinarjem dopustno odzva-
ti se tudi na tak način. 

Po Čeferinu je Rode javna osebnost, saj se je aktivno 
vključil v politično razpravo: zavzel se je na primer za 
ekonomske ukrepe aktualne Vlade, bil je proti spreje-
tju Družinskega zakonika, zavzema se za »pravo dru-
žino« ipd. Zato je za javnost pomembno, da izve, ali 
ima morda nezakonskega otroka, saj v tem primeru 
visoki predstavnik Rimskokatoliške cerkve (RKC) uči 
eno, zasebno pa morda ravna drugače. 

Kako lahko primerjamo zgodovinarjeva stališča, ki so 
srbski družbi skrajno nevarna in v nasprotju z demo-
kratičnimi standardi, s stališči Rodeta, da nasprotuje 
sprejetju Družinskega zakonika ali da se zavzema za 
»pravo družino, z očetom, materjo in otroki« (tudi 
če pustimo ob strani vprašanje, zakaj se ne bi smela 
civilna družba opredeljevati do pomembnih družbenih 
vprašanj)? Odraz take miselnosti je bilo mogoče najti v 
Delu z dne 31. avgusta 2012 v članku Ni nujno, da bo 
Peter S. privolil v testiranje v Ljubljani. Po tej logiki je 
samoumevno, da se dvomi o strokovnosti predstojni-
ka Inštituta za sodno medicino zgolj zato, ker se javno 
opredelil za katoličana in torej pripadnika RKC ter je 
bil proti Družinskemu zakoniku. Si predstavljate od-
ziv, če bi bilo obratno? Če bi Rode dvomil v strokov-
nost institucije zgolj zato, ker je njen predstojnik ateist? 

Zato primer Bodrožić proti Srbiji ni odgovor na vpra-
šanja v zvezi s t. i. primerom Rode, in sicer kdaj pra-
vica do svobode izražanja prevlada nad pravico do za-
sebnosti.

In drugič, primerjava je sporna še zaradi nečesa druge-
ga. V članku Čeferina se poudarja interes javnosti, da 
se razkrije dvoličnost predstavnika institucije, ki dek-
larira visoka moralna načela, živi pa povsem drugače. 
Če gre za domnevo, in ne dejstvo, in če gre za osebo, 
ki v javnosti uživa ugled visoke moralne avtoritete (kar 
kardinal zagotovo je), je potrebna še toliko večja pre-
vidnost pri razkrivanju dejstev.

O tem se je izrekla tudi slovenska sodna praksa. V 
enem od judikatov je navedeno, da 39. člen Ustave 
sicer zagotavlja svobodo izražanja misli, vendar je taka 
svoboda zagotovljena le, če se upoštevajo tudi ustavne 
pravice tistega, na katerega se te informacije nanaša-
jo, predvsem pravica do osebnega dostojanstva, ugle-
da, časti in dobrega imena. Natanko tako je zapisano 
v 10. členu EKČP, v 34. in 35. členu Ustave in tudi v 
Kodeksu novinarjev Slovenije. 

V konkretnem primeru pa je dejstvo le, da Delov 
novinar o domnevnem nezakonskem otroku Rode-
ta izhaja iz domnev, da ne rečem iz čenč in gostil-
niških debat, ki spadajo kvečjemu v tabloide, ne pa 
na prvo stran osrednjega slovenskega časopisa. Rok 
Čeferin še zapiše, da ima javnost to pravico izvede-
ti. V odgovoru na take navedbe je v Delu dr. Janez 
Jerovšek že opozoril, da z besedo »morda« javno 
lahko obsodiš kogarkoli za karkoli in da to ni prav-
na kategorija. 

Ali če uporabim besede odvetnika Čeferina, morajo 
mediji objektivno poročati o dejstvih (poudaril M. 
V.), in zaradi interesov, ki nimajo zveze s poslanstvom 
objektivnega obveščanja javnosti. S temi besedami si je 
kolega odgovoril kar sam. Svoboda tiska ni absolutna 
oziroma je omejena s pravicami tistega, o katerem se 
piše – prav zaradi možnosti zlorabe. Da gre v primeru 
Rode za javni interes, pa komaj kdo verjame, oziroma 
ravno obratno: če tako meni osrednji slovenski časo-
pis, potem to kaže na podcenjevanje državljanov Slo-
venije, predvsem pa na kulturno in etično raven slo-
venskih javnih občil.

Prav na tem primeru se vidi, kakšno moč imajo javna 
občila, vendar večja ko je moč, večja je tudi odgovor-
nost. Nesprejemljivo pa je – in zato tudi ta zapis – če 
se presoja le z vidika, ali je bilo dejanje pravno dopu-
stno ali ne. Ker ne gre zgolj za vprašanje, kaj je prav 
in pravično, temveč tudi, kaj je etično. Pravo in etika 
pa sta med seboj povezana. Kam pelje zgolj skliceva-
nje, da smo sicer vse naredili po zakonih, je iz zgodo-
vine in stanja, v katerem se je znašla celotna družba, 
dovolj jasno videti. 

Današnja kriza ni predvsem ekonomska in finančna, 
temveč gre zlasti za krizo moralnih vrednot. Zato 
si mora na vprašanje, kakšno stališče bomo zavzeli 
tisti, ki se s pravom vsakodnevno ukvarjamo, vsak 
odgovoriti kar sam. 
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Portal Youtube je eden izmed najbolj priljubljenih 
spletnih portalov, ki ga redno uporabljata tako mlajša 
kot tudi starejša populacija po vsem svetu. Na porta-
lu so dostopni video posnetki z vseh življenjskih po-
dročij, ki jih naložijo uporabniki. Večkrat pa uporab-
niki posnetkom, ki so jih ustvarili (npr. posnetek pet-
letnega otroka, ki se igra z žogo), dodajo avtorsko va-
rovano glasbo. S tem, ko uporabniki posnetek naložijo 
na portal Youtube, postane ta glasba predmet priobči-
tve javnosti. Problematično je le, da za tako priobčitev 
javnosti niti uporabniki niti portal Youtube večinoma 
nimajo dovoljenja avtorja za izkoriščanje njegovih iz-
ključnih pravic. Tako portal Youtube pomeni vir ne-
varnosti za spletno kršenje avtorskih pravic. V skladu z 
ustaljeno sodno prakso Sodišča EU so za spore v zvezi 
s kršitvami pravic prek spleta pristojna sodišča tiste dr-
žave članice, na ozemlju katere so bile sporne vsebine 
dostopne, in sicer glede škode, ki je nastala na ozem-
lju te države članice.2 Zato bi nacionalna in evropska 
sodna praksa lahko bili pomembni tudi v morebitnih 
prihodnjih sporih med slovenskimi kolektivnimi orga-
nizacijami in upravljavci spletnih portalov. 

Prvostopenjsko Deželno sodišče v Hamburgu (LG 
Hamburg) je v sporu med nemško kolektivno orga-
nizacijo GEMA in upravljavcem spletnega portala You-
tube odločilo, da je Youtube odgovoren za video po-
snetke, ki so jih na njegovo platformo naložili uporab-
niki in katerih vsebina krši avtorske pravice. Pri tem 
sodišče ni samo naložilo Youtube, da izbriše nalože-
ne video posnetke, potem ko ga avtor oziroma kolek-
tivna organizacija, ki upravlja z avtorskimi pravicami, 
obvesti o protipravnosti. Sodišče ga je zavezalo tudi k 
temu, da z uporabo t. i. Content-ID postopka filtrira-
nja in besednih filtrov prepreči nadaljnje nalaganje vi-
deo posnetkov z enako vsebino. 

Gre za eno najodmevnejših odločitev nemških sodišč 
glede varovanja pravic intelektualne lastnine na sple-
tu. Posledice te sodbe pa bi lahko bile v nasprotju z 

nedavnimi odločitvami Sodišča Evropske unije v za-
devah Scarlet Extended proti SABAM3 ter SABAM pro-
ti Netlog4. Iz navedenih odločitev namreč izhaja, da 
tako ponudnikom internetnega dostopa kot tudi gos-
titeljem (npr. upravljavcem spletnih socialnih omrežij) 
države članice ne smejo predpisati splošne obveznosti 
filtriranja podatkov, ki jih nalagajo in prenašajo upo-
rabniki internetnih storitev. 

Dejansko stanje
Tožnica, nemška kolektivna organizacija GEMA, ki je 
pristojna za uveljavljanje pravic iz priobčitve glasbe-
nih del javnosti (njen repertoar obsega več kot osem 
milijonov glasbenih del), zahteva od podjetja Youtu-
be, da opusti ravnanja, s katerimi omogoča javni do-
stop do dvanajstih glasbenih del na območju Nem-
čije. Toženec, podjetje Youtube, je koncernska druž-
ba matere Google inc., ki upravlja internetni video-
portal Youtube. 

Vsak uporabnik portala, ki želi na platformo naložiti 
video posnetke, mora odpreti brezplačni uporabni-
ški račun in sprejeti splošne pogoje poslovanja You-
tube. Splošni pogoji med drugim določajo, da prido-
bi Youtube na naloženih posnetki svetovno veljavno, 
neekskluzivno in brezplačno licenco do uporabe in 
reprodukcije posnetkov, ki obstaja, dokler uporabnik 
posnetka ne izbriše. Za varstvo avtorskih pravic You-
tube omogoča postopek prijave protipravnih video 
posnetkov in njihov izbris. Poleg tega imajo imetni-
ki avtorskih pravic na voljo tudi posebno program-
sko orodje Content-ID. Z uporabo tega programske-
ga orodja je mogoče identificirati vse druge video po-
snetke na platformi, ki vsebujejo referenčne podatke, 
kot so na primer originalni posnetki določenega glas-
benega dela. Omenjeno programsko orodje nato blo-
kira predvajanje video vsebin z referenčnimi podat-
ki, pri čemer se blokada lahko nanaša samo na do-
ločeno državo. 

mag. Eneja Drobež, LL.M., 
sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani, 
asistentka na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici 

Odgovornost upravljavca spletnega portala za 
kršenje avtorskih pravic 
Sodba Deželnega sodišča v Hamburgu z dne 20. aprila 20121 

Učinkovito uveljavljanje pravic intelektualne lastnine na spletu lahko vodi do kršenja temeljnih pravic, 
kot jih varuje Listina Evropske unije o temeljnih pravicah. Članek predstavlja odločitev Deželnega so-
dišča v Hamburgu, v kateri je sodišče prek instituta motilstva iskalo ravnotežje med avtorsko pravico, 
svobodo gospodarske pobude in svobodo izražanja mnenj. Analiza posledic razsodbe nas pripelje do 
sklepa, da lahko ta sodba popolnoma spremeni posledice dosedanje evropske sodne prakse, najmanj 
na področju nemške jurisdikcije. 

1  LG Hamburg, opr. št. 310 O 461/10, <http://tlmd.in /u/1362> (21. 9. 2012).
2  Sodba Sodišča EU z dne 25. oktobra 2011, združeni zadevi C-509/09 in C-161/10, eDate Advertising proti X in Martinez proti MGN, še neobjavljena v ZOdl.
3  Sodba Sodišča EU z dne 24. novembra 2011, C-70/10, še neobjavljena v ZOdl.
4  Sodba Sodišča EU z dne 16. februarja 2012, C-360/10, še neobjavljena v ZOdl. 



42 Odvetnik 57  / oktober  2012Sodna praksa

V primeru blokade Youtube obvesti uporabnika, ki je 
sporni video posnetek naložil, kdo uveljavlja pravice 
na naloženem posnetku. Uporabnik ima nato možnost 
pritožbe v postopku alternativnega reševanja sporov, 
ki pa poteka zelo avtomatično. Če se uporabnik dva-
krat zaporedno pritoži, potem Youtube video posne-
tek ponovno aktivira in o tem obvesti imetnika pravi-
ce. S tem se postopek alternativnega reševanja sporov 
zaključi, imetnik pravic pa lahko vloži tožbo proti upo-
rabniku pred rednimi sodišči. Youtube razvija tudi sis-
tem besednega filtriranja video posnetkov, ki bo pre-
verjal naslove in ključne besede, ki jih uporabniki do-
dajo video posnetku, za uspešnejše iskanje protiprav-
no naloženih vsebin.

Družba GEMA je maja 2010 prijavila 258 video po-
snetkov, ki so vsebovali dvanajst različnih varovanih 
glasbenih del, in zahtevala njihovo blokado. Youtube 
je sicer zahtevo družbe GEMA upošteval, vendar je 
GEMA kmalu potem opazila, da so bili na portal nalo-
ženi novi posnetki, ki so spet v celoti ali deloma vsebo-
vali katerega izmed dvanajstih spornih glasbenih del. 
Na novo prijavljene posnetke je Youtube izbrisal le de-
loma, tako da so na portalu še vedno ostali posnetki, 
ki so vsebovali sedem spornih glasbenih del. Youtube 
je nato uporabil tudi postopek Content-ID in blokiral 
vse posnetke, katerih glasba je sovpadala s prijavljeni-
mi posnetki. Tudi po tem čiščenju vsebin je družba 
GEMA novembra 2010 na portalu Youtube še vedno 
našla več posnetkov s sporno vsebino.

Odgovornost Youtube zaradi 
prisvojitve spornih avtorsko 
varovanih glasbenih del

Primarno je družba GEMA navajala, da si je Youtu-
be sporne video posnetke prisvojil in da zato odgo-
varja za njihovo protipravno uporabo. Sodišče take-
mu stališču tožnice ni sledilo. Toženec ni izvajal ured-
niškega nadzora nad video posnetki, saj posnetkov 
vsebinsko ne presoja. Toženec posnetke sicer razvr-
šča v podskupine, vendar gre za avtomatizirane pro-
cese razvrščanja po kriterijih, ki ne vključujejo krite-
rijev avtorskih pravic. Ker je pod vsakim video po-
snetkom razviden psevdonim uporabnika, ki ga je na-
ložil, na podlagi emblema toženca ni mogoče sklepa-
ti, da gre za video toženca. Takega vtisa tudi ne dobi 
običajni internetni uporabnik, ko obišče internetno 
stran toženca. Sodišče je prav tako pojasnilo, da vi-
deo posnetki, objavljeni na strani toženca, izvirajo z 
vseh življenjskih področij, zato ni mogoče zaključiti, 
da video posnetki z glasbeno vsebino predstavljajo 
bistvo spletne strani toženca. Podreditev spornih vi-
deo posnetkov ciljem gospodarskega izkoriščanja je 
po mnenju sodišča le manjše intenzivnosti, saj pravi-
ca toženca do izkoriščanja naloženih posnetkov uga-
sne takoj, ko uporabnik posnetek izbriše s portala. S 
pravico do uporabe posnetkov, ki tožencu pripada na 
podlagi splošnih pogojev, le-ta tako ne pridobi zago-
tovljenega pravnega položaja. 

Odgovornost toženca kot upravljavca 
portala, na katerem uporabniki kršijo 
avtorske pravice
V podrednem tožbenem zahtevku je družba GEMA 
uveljavljala odgovornost Youtube kot motilca (Störer-
haftung), saj upravlja strežnik, na katerem so nalože-
ni sporni video posnetki. Vseh spornih video posnet-
kov Youtube tudi po pozivu družbe GEMA ni izbri-
sal, prav tako ni preprečil nalaganja novih video po-
snetkov s spornimi melodijami.

Po sodni praksi nemškega Zveznega vrhovnega sodi-
šča (Bundesgerichtshof – BGH) se lahko od osebe, ki 
je – ne da bi bila storilec ali udeleženec – na kakršen-
koli način voljno in z adekvatno vzročnostjo prispevala 
h kršitvi varovane absolutne pravice, zahteva, da svoje 
ravnanje opusti. Tej osebi za prispevek h kršitvi pra-
vice ni mogoče pripisati krivde. Če pa svojega ravna-
nja tudi potem, ko je o kršitvi varovane pravice obve-
ščena, ne opusti, se šteje za motilca (Störer).5 Predpo-
stavka za uveljavitev odgovornosti motilca je, da moti-
lec krši obveznost ravnanja, predvsem obveznost pre-
verjanja, ki se od njega upravičeno pričakuje od takrat 
naprej, ko je bil obveščen o kršitvi pravice. Velja, da 
mora vsakdo, kdor na svojem področju odgovornosti 
ustvari vir nevarnosti, storiti vse, kar se lahko od nje-
ga upravičeno pričakuje, za odvrnitev tretjih oseb od 
nevarnosti.6 Pri ugotavljanju, kakšne dolžnosti se lah-
ko od neke osebe upravičeno pričakujejo, nemška so-
dišča uporabijo test sorazmernosti, pri katerem se pre-
sojajo vse okoliščine in interesi udeleženih strank. Te 
dolžnosti ne smejo pretirano oteževati izvajanja dejav-
nosti, ki je sicer dovoljena. Nemška sodišča so že več-
krat presojala o tem, ali posamezni akterji na interne-
tu odgovarjajo kot motilci (npr. odgovornost E-Bay pri 
javnih dražbah izdelkov s ponarejenimi znamkami).7

Sodišče je v tem delu zahtevku tožnice ugodilo in ute-
meljilo odgovornost Youtube kot motilca. Odločilo je, 
da je toženec s postavitvijo in upravljanjem spletne 
platforme prispeval k temu, da so tretje osebe z nala-
ganjem spornih video posnetkov kršile avtorske pra-
vice. Toženec je kršil svojo obveznost kontrole oziro-
ma ravnanja, ker ob opozorilih tožnice ni nemudoma 
odstranil vseh spornih video vsebin. Ta njegova ob-
veznost izhaja iz dejstva, da toženec na podlagi ob-
javljenih video posnetkov pridobiva ekonomske kori-
sti (plačila za reklamiranje). Poleg tega imetniki avtor-
skih pravic ne morejo zahtevati odprave kršitev nepo-
sredno od uporabnikov, ki so naložili video posnet-
ke, saj ti niso dolžni objaviti svojih osebnih podatkov. 

Sodišče je nadalje odločilo, da je toženec kršil tudi svo-
jo obveznost preprečitve nadaljnjih kršitev avtorskih 
pravic. Pri tem je upoštevalo, da ima toženec že razvito 
programsko orodje za iskanje video posnetkov, ki vse-
bujejo referenčne podatke. Od toženca se lahko upra-
vičeno pričakuje, da bo ob javljeni kršitvi sam uporabil 
postopek Content-ID za blokiranje na novo naloženih 
video posnetkov z enako vsebino. Sodišče je prav tako 
odločilo, da je toženec tudi dolžan namestiti besedni 

5  Gisela, W. (urednik Urlich, L.): Urheberrecht, 2010, str. 1850.
6  BGH, sodba z dne 12. julija 2007 – I ZR 18/04 – Jugendgefährdende Medien bei eBay, GRUR 2007, 890, točka 36. 
7  BGH, sodba z dne 19. aprila 2007 – I ZR 35/04 – Internet-Versteigerung II, GRUR 2007,708; za dodatno sodno prakso glej prav tam, op. 5, str. 1866–1868.
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filter, s katerim bo mogoče poiskati tudi posnetke, ki 
jih s postopkom Content-ID ni mogoče najti.

Iz sodbe pa je razvidno tudi, česa Youtube ni dolžan 
storiti. Tako ni dolžan na lastno pobudo preverjati pro-
tipravnosti naloženih video posnetkov. Njegova dol-
žnost preverjanja nastane šele, ko je o nedovoljeni ob-
javi konkretnega glasbenega dela obveščen. Poleg tega 
Youtube ni zavezan k 100-odstotnemu uspehu in izbri-
su vseh video posnetkov s sporno vsebino, temveč le 
k izbrisu tistih posnetkov, ki jih je:
–  imetnik avtorskih pravic dovolj natančno identifici-

ral;
–  toženec po pozivu imetnika avtorskih pravic našel 

z uporabo avtomatskih postopkov filtriranja (bese-
dno filtriranje ali postopek Content-ID), ne da bi 
zato moral ročno preverjati posnetke.

Tako je mogoče sklepati, da upravljavec spletnega por-
tala ni dolžan izbrisati vseh vsebin, ki kršijo avtorske 
pravice na nekem glasbenem delu, temveč le tiste, ki 
jih najde z določeno stopnjo truda, ki se od njega še 
lahko pričakuje. Upravljavec spletnega portala torej ni 
zavezan k uspehu, temveč le k prizadevanju za uspeh.

Odločitev Deželnega sodišča v 
Hamburgu z vidika evropske sodne 
prakse

1. Sodbi Sodišča EU v zadevah Scarlet 
Extended proti SABAM ter SABAM proti 
Netlog

Sodišče EU je v zadevah Scarlet Extended proti SA-
BAM8 ter SABAM proti Netlog9 že odločalo o skladno-
sti zahtev po vzpostavitvi sistema filtriranja za namene 
iskanja kršitev avtorske pravice na spletu z evropskim 
pravom. V prvem primeru je šlo za belgijskega ponu-
dnika internetnega dostopa, katerega uporabniki ozi-
roma nekateri izmed njih so s pomočjo omrežij peer-
-to-peer izmenjavali in nalagali datoteke, ki so vsebova-
le glasbena dela, ki jih je varovala belgijska kolektivna 
organizacija SABAM. 

SABAM je namreč od ponudnika internetnega dosto-
pa zahtevala, da svojim uporabnikom onemogoči kr-
šitev avtorskih pravic z uporabo omrežij peer-to-peer, 
predvsem kršitev pravice do priobčitve javnosti in pra-
vice reproduciranja. V drugem primeru je SABAM to-
žila upravljavca spletnega socialnega omrežja za plačilo 
nadomestila za uporabo njegovega glasbenega reperto-
arja, ker so uporabniki na spletnem socialnem omrežju 
neavtorizirano objavljali posnetke varovanih del. V na-
sprotnem primeru je SABAM zahtevala, da upravljavec 
javnosti onemogoči dostop do varovanih del. 

Odločitev Sodišča EU je v obeh primerih enaka. Nacio-
nalna sodišča niti od ponudnika internetnega dostopa 
niti od ponudnika storitev gostovanja (med katere spa-
da upravljavec spletnega socialnega omrežja) ne sme-
jo zahtevati, da vzpostavi sistem filtriranja vseh infor-
macij, ki jih uporabniki shranjujejo na strežnikih ozi-
roma izmenjujejo med seboj, in da se ta sistem upo-
rabi brez razlikovanja za vse njegove uporabnike, pre-
ventivno, na njegove izključne stroške in časovno neo-
mejeno. Tako ravnanje držav članic bi bilo v nasprotju 
s prvim odstavkom 15. člena Direktive 2000/31/ES o 
elektronskem poslovanju,10 ki določa, da države članice 
ne smejo predpisati splošne obveznosti za nadzor po-
datkov pri njihovem prenosu in shranjevanju. 

Nadalje je Sodišče EU presojalo obveznost vzpostavi-
tve spornega sistema filtriranja z vidika temeljnih pra-
vic Unije, kot jih določa Listina Evropske unije o te-
meljnih pravicah (Listina).11 Pojasnilo je, da varstvo 
pravic intelektualne lastnine, kot ga v drugem odstav-
ku 17. člena določa Listina, ni absolutno. Pri pravici 
intelektualne lastnine ne gre za nedotakljivo pravico, 
temveč je to pravico treba uravnotežiti z varstvom dru-
gih pravic.12 Odredba vzpostavitve splošnega sistema 
filtriranja bi kršila pravico ponudnika internetnega do-
stopa in upravljavca spletnih omrežij do svobodne gos-
podarske pobude (16. člen Listine), saj je tak sistem 
drag in zapleten. To bi bilo tudi v nasprotju s prvim 
odstavkom 3. člena Direktive 2004/48,13 ki določa, da 
ukrepi za zagotovitev spoštovanja pravic intelektualne 
lastnine ne smejo biti preveč zapleteni in dragi.14 Kr-
šena bi bila tudi pravica uporabnikov do varstva oseb-
nih podatkov (8. člen Listine), ker bi sistem filtriranja 
zahteval identifikacijo IP-naslovov uporabnikov inter-
netnega dostopa in obdelovanje profilov uporabnikov 
socialnega omrežja, v obeh primerih pa gre za osebne 
podatke.15 Vzpostavitev spornega sistema filtriranja bi 
po mnenju Sodišča EU kršila tudi pravico do svobo-
de sprejemanja in širjenja vesti (11. člen Listine), saj 
obstaja nevarnost, da sistem za filtriranje ne bi dovolj 
dobro razločeval med nezakonito in zakonito nalože-
nimi vsebinami. Tako bi njegova vzpostavitev lahko 
onemogočila prenašanje zakonitih vsebin.16

2. Skladnost odločitve Deželnega sodišča v 
Hamburgu s sodno prakso Sodišča EU

Po mnenju Deželnega sodišča v Hamburgu je njego-
va odločitev v skladu z že navedeno sodno prakso, saj 
GEMA ne zahteva preventivne kontrole vseh objavlje-
nih video posnetkov glede svojega celotnega reperto-
arja. Njena zahteva se nanaša le na konkretno nave-
dena glasbena dela, glede katerih je že prijavila kon-
kretne kršitve. Prav tako z odločitvijo nemškega so-
dišča naj ne bi bilo kršeno varstvo osebnih podatkov, 
saj se filtriranje nanaša le na naslov video posnetka. 
Storitve toženca tudi ne zahtevajo od uporabnikov, da 

8  Sodba Sodišča EU z dne 24. novembra 2011, C-70/10, še neobjavljena v ZOdl.
9  Sodba Sodišča EU z dne 16. februarja 2012, C-360/10, še neobjavljena v ZOdl.
10  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja 
na notranjem trgu, UL L 178. 
11  UL C 83, 30. marec 2010, str. 392–403.
12  Sodba Sodišča EU z dne 24. novembra 2011, C-70/10, še neobjavljena v ZOdl., točke 41–43.
13  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, UL L 157. 
14  Sodba Sodišča EU z dne 24. novembra 2011, C-70/10, še neobjavljena v ZOdl., točke 46–49.
15  Sodba Sodišča EU z dne 24. novembra 2011, C-70/10, še neobjavljena v ZOdl., točki 50 in 51; sodba Sodišča EU z dne 16. februarja 2012, C-360/10, še neobjavlje-
na v ZOdl., točka 49.
16  Sodba Sodišča EU dne 16. februarja 2012, C-360/10, še neobjavljena v ZOdl., točka 50. 
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navedejo svoje osebne podatke. Ker lahko uporabniki 
v primeru, če Youtube pri postopku filtriranja blokira 
dostop do zakonitih vsebin, sprožijo alternativni po-
stopek reševanja sporov in na ta način preprečijo iz-
bris ter blokado, po mnenju sodišča ni nevarnosti, da 
bi bila v postopku filtriranja kršena svoboda sprejema-
nja in razširjanja vesti. 

Vprašanje pa je, ali pri ravnanju v skladu z zahtevami 
omenjene razsodbe ne pridemo do ravno take situa-
cije, kakršno je Sodišče EU označilo kot nezdružljivo 
z evropskim pravom. Youtube mora namreč pri aktivi-
ranju postopka Content-ID filtrirati vse video posnet-
ke in s tem vse informacije, ki jih uporabniki shranju-
jejo na njegovem portalu. Ko kolektivna organizaci-
ja Youtube obvesti, da je na njegovem portalu neav-
toriziran posnetek točno določenega glasbenega dela, 
mora Youtube po dikciji razsodbe najti še vse druge 
posnetke tega glasbenega dela, za vnaprej pa na njego-
ve izključne stroške in časovno neomejeno preprečiti 
kakrš nokoli nalaganje tega glasbenega dela na portal. 
Tega pa ni mogoče storiti brez splošnega nadzora vseh 
sedanjih in prihodnjih naloženih podatkov. Če kolek-
tivna organizacija na portalu najde vsaj en neavtorizi-
ran posnetek za vsako delo, ki spada v njen reperto-
ar (osem milijonov del), lahko postopek filtriranja za-
radi preobsežnosti informacij ohromi delovanje por-
tala. Še zlasti pa lahko obveznost filtriranja upočasni 
oziroma ustavi nalaganje novih video posnetkov ter 
zmanjša privlačnost portala za uporabnike in tako po-
seže v gospodarsko pobudo upravljavca portala. Vpraš-
ljivo je tudi, ali v tem primeru dejansko ne pride do 

problematike varovanja osebnih podatkov. Ne glede na 
to, da uporabnik portala Youtube pri odprtju uporab-
niškega računa ni dolžan navesti svojega imena, pri-
imka in poštnega naslova, mora pustiti svoj elektron-
ski naslov, ki pa je osebni podatek.17 Končno pa tudi 
ni razvidno, ali se bo v alternativnem postopku reševa-
nja sporov, kot ga uporabnikom in imetnikom avtor-
skih pravic ponuja Youtube, dejansko zagotovilo var-
stvo pravice do sprejemanja in razširjanja vesti. Pritož-
ba, ki jo zaradi blokade posnetka vloži uporabnik, se 
pošlje imetniku pravic, ne da bi utemeljenost te preso-
jala tretja, neodvisna oseba. Iz navedenih razlogov ni 
jasno, ali je institut motilstva dejansko primeren na-
čin za obravnavanje tovrstnih kršitev avtorske pravice. 

Sklep 
Sodba Deželnega sodišča v Hamburgu sicer vzpostav-
lja dolžnost ravnanja upravljavca spletnega portala, ki 
omogoča učinkovito varovanje pravic intelektualne la-
stnine na spletu. Vprašanje pa je, ali dejansko izvrše-
vanje teh dolžnosti presega mejo, ki jo je pri varstvu 
avtorske pravice postavilo Sodišče EU, ko je opozori-
lo, da je njeno varstvo treba uravnotežiti z varstvom 
drugih pravic. 

Odločitev nemškega sodišča prve stopnje bo zago-
tovo obravnavana na višjih instancah, morda tudi na 
Sodišču EU. Ker lahko njena prihodnosti zadeva vse 
nas, ki dostopamo na portal Youtube, je nadaljnji raz-
voj prava na omenjenem področju vsekakor koristno 
spremljati. 

17  Glej 1. točko 6. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Ur. l. RS, št. 94/07), ki določa, da je osebni podatek katerikoli podatek, ki se nanaša na 
posamez nika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

Obe temeljni besedili prava EU sta prvi e-knjigi, ki 
ju je izdal Generalni sekretariat Sveta EU. Prečišče-
ne različice pogodb so v knjižni obliki nazadnje izšle 
leta 2010, po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, 
z elek tronsko izdajo pa je želel Generalni sekretariat 
Sveta upoštevati potrebe tistih pravnikov, odvetnikov, 
študentov, javnih uslužbencev in uradnikov, ki za bra-
nje knjig uporabljajo prenosne elektronske naprave. 
E-knjigi sta na voljo v formatu EPUB, ki ima v pri-
merjavi z običajnim elektronskim formatom PDF več 
pomembnih prednosti. Besedilo je pretočno, kar po-
meni, da se samodejno prilagaja velikosti zaslona, tudi 
če se spremenita oblika ali velikost pisave. Prav tako 
so na voljo orodja za lažje branje: označevanje v raz-
ličnih barvah, vstavljanje opomb in zaznamkov, iska-
nje po besedilu ter navigacija med kazalom in besedi-
lom ter opombami.
Prva e-knjiga vsebuje prečiščeni različici Pogodbe o 
Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske uni-

je ter protokole in priloge, kakor so bili spremenjeni 
z Lizbonsko pogodbo (ki je začela veljati 1. decem-
bra 2009). Tako vključuje uradne popravke pogodb, 
ki so bili sprejeti decembra 2011 in maja 2012, vsebu-
je pa tudi Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, 
ki ima enako pravno veljavnost kot pogodbi. Druga 
e-knjiga zajema prečiščeno različico Pogodbe o usta-
novitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (Eu-
ratom) ter protokole in priloge, kakor so bili spreme-
njeni z Lizbonsko pogodbo.
E-knjigi sta na voljo brezplačno v 23 uradnih jezikih 
Unije. Prenesete ju lahko s spletne knjigarne Sveta 
(www.consilium.europa.eu/ebooks) ali z medinstitu-
cionalne spletne knjigarne EU Bookshop (www.book 
shop.europa.eu).

Pripravila: Urša Dolinšek 

E-knjigi: Pogodbi EU in Pogodba Euratom 
Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije ter prečiščena 
različica Pogodbe Euratom sta od junija na voljo tudi v e-formatu, ki omogoča branje na tabličnih 
računalnikih, e-bralnikih in pametnih telefonih.
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Seja, 10. julij 2012

1. Poslovni portal EKT – enotna kontaktna točka 
za podporo v postopkih pridobivanja dovoljenj 
za opravljanje reguliranih dejavnosti v Sloveniji

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je od Ministr-
stva za pravosodje in javno upravo prejela vabilo na 
predstavitev poslovnega portala EKT – enotne kon-
taktne točke za podporo v postopkih pridobivanja do-
voljenj za opravljanje reguliranih dejavnosti v Sloveni-
ji, ki je bila 21. junija 2012 v prostorih generalnega se-
kretariata Vlade. V vabilu je bila navedena tudi pove-
zava na spletno stran, na kateri se nahaja poročilo o 
izvedenih aktivnostih projekta vzpostavitve EKT. Po-
ročilo je tudi sestavni del tega zapisnika. Predstavitve 
se je udeležil odvetnik Rok Koren, ki je za OZS pri-
pravil kratko poročilo. V njem je zapisal, da projekt 
za odvetnike najverjetneje ni zelo pomemben, saj tudi 
po vzpostavitvi druge faze – tj. EKT za vlaganje vlog 
za pridobitev ustreznih dovoljenj za opravljanje posa-
mezne dejavnosti oziroma poklica – odločanje ne bo 
preneseno na EKT, temveč bo to zgolj točka za vloži-
tev vlog in predpisanih dokazil, o vpisu pa bodo še na-
prej odločali dosedanji pristojni organi, prek EKT bo 
na koncu zgolj vročena odločba. 
Naloga OZS je tako v prvi fazi sodelovanje z Ministr-
stvom za pravosodje in javno upravo pri pripravi vse-
bine portala, ki se nanaša na odvetnike in odvetništvo, 
tj. pregled in dopolnitev vsebin, ki so jih pripravili čla-
ni delovne skupine. V preizkusni fazi pa je v EKT že 
mogoče vpogledati, in sicer prek naslova <EUGO.gov.

si>. Za zdaj podatkov o odvetnikih še ni, morali pa bi 
biti do konca tega leta.
Sklep: E-komisijo se zadolži za aktivno spremljanje 
tega področja.

2. Ali so banke na podlagi 10. člena ZOdv 
odvetnikom dolžne posredovati osebne podatke?

OZS je od Nove ljubljanske banke, d. d., (NLB) pre-
jela dopis, da NLB kot pravna oseba zasebnega pra-
va odvetniku na podlagi 10. člena Zakona o odvetni-
štvu (ZOdv) ni dolžna posredovati podatkov ter da 
osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih po-
datkov (ZVOP-1) oziroma zaupnih podatkov po Za-
konu o bančništvu (ZBan-1) ne smejo posredovati. Na 
OZS pa se je obrnila tudi odvetniška pisarna in spo-
ročila, da so banke za poizvedbe o realizaciji sklepov 
o izvrš bi oziroma vrstnem redu sklepa upnika na tran-
sakcijskem računu začele zaračunavati nadomestilo z 
obrazložitvijo, da so bili računi izdani v skladu s Tari-
fo NLB, d. d., ki velja od 1. junija 2011, ter da se do-
ločbe 10. člena ZOdv glede brezplačne upravičenosti 
dostopa do podatkov v posamični izvršilni zadevi na-
našajo le na državne organe, organe lokalnih skupnosti 
in nosilce javnih pooblastil. Odvetniška pisarna prav 
tako poziva OZS, da naj poskuša z banko skleniti do-
govor o znižanju stroškov takih poizvedb. 
Strokovna služba OZS je pripravila mnenje, v kate-
rem je zapisano, da se strinja z NLB, da gre v prime-
ru bank za pravne osebe zasebnega prava, vendar pa je 
treba opozoriti, da so banke tudi nosilci javnih poob-
lastil (v zvezi z izvrševanjem plačilnega prometa, na-

Iz dela upravnega odbora OZS

Popravek 
V Odvetniku št. 2/2012 nam jo je zagodel »tiskarski škrat«, zato je bilo pri sklepu z zaporedno številko 
19 zapisano drugače, kot bi moralo biti. 
Napako popravljamo in sklep objavljamo v celoti. 

Seja, 5. junij 2012

Vprašanje odvetnika v zvezi z upravičenostjo do brezplačne pridobitve podatkov na podlagi 10. 
člena ZOdv s strani Urada RS za intelektualno lastnino
Odvetnik je kot pooblaščenec upnika v izvršilnem postopku na Urad RS za intelektualno lastnino (Urad) 
na podlagi prvega odstavka 10. člena ZOdv posredoval zahtevo za posredovanje podatkov o imetništvu 
pravic intelektualne lastnine določene fizične in določene pravne osebe (oba dolžnika v izvršilnem po-
stopku). Urad je zahtevane podatke posredoval in odvetniku izdal dva računa, in sicer v višini 71,30 evra 
in 70 evrov z obrazložitvijo, da podatki o pravicah industrijske lastnine niso osebni podatki, zato 10. člen 
ZOdv ne pride v poštev, ter da so ti podatki javno dostopni v bazah podatkov Urada na svetovnem sple-
tu. V skladu s 7. členom Zakona o industrijski lastnini pa Urad zaračunava stroške izvajanja poizvedbe. 
Odvetnik se s tovrstnim stališčem ne strinja, temveč meni, da se pravica do brezplačnega posredovanja po-
datkov iz 10. člena ZOdv v skladu z argumentacijo a minori ad maius toliko bolj nanaša na vse druge po-
datke, s katerimi upravljajo upravni organi in nosilci javnih pooblastil, in da je treba ob analogni uporabi 
pravil v zvezi z dostopom do drugih podatkov o premoženju posameznikov imetništvo pravic industrijske 
lastnine, če je imetnik fizična oseba, obravnavati kot osebni podatek. Strokovna služba zbornice je pripra-
vila mnenje, na podlagi katerega upravnemu odboru predlaga sprejem dveh sklepov:
1.  Imetništvo pravic industrijske lastnine, če je imetnik fizična oseba, je osebni podatek, zaradi česar je 

Urad v nasprotju z 10. členom ZOdv odvetniku izstavil račun za posredovanje omenjenih podatkov;
2.  Urad je odvetniku upravičeno izstavil račun za posredovanje podatkov o imetništvu pravic industrijske 

lastnine pravne osebe.
Sklep: Če gre za posredovanje osebnih podatkov, je Urad neutemeljeno izstavil račun, če pa gre za posre-
dovanje drugih podatkov, je račun izstavil upravičeno. 
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log, ki jih imajo v zvezi s postopki izvršb in zavaro-
vanj, ipd.). Enako je zapisal tudi Informacijski poo-
blaščenec v mnenju št. 0712-1/2012/2117 z dne 26. 
junija 2012. Glede na prej navedeno strokovna služ-
ba OZS upravnemu odboru predlaga, da sprejme na-
slednji sklep. 
Sklep: Banke so na podlagi prvega odstavka 10. čle-
na ZOdv odvetnikom dolžne brezplačno posredova-
ti osebne podatke s področja javnih pooblastil, oseb-
nih podatkov zunaj področja javnih pooblastil bank pa 
banke kot pravne osebe zasebnega prava na podlagi na-
vedenega določila niso dolžne posredovati. 
Odvetniki morajo za pridobitev (proti plačilu ali brez-
plačno) osebnih podatkov, ki se ne nanašajo na javna 
pooblastila bank, v skladu s 5. točko drugega odstav-
ka 215. člena ZBan-1 poiskati pravno podlago v dru-
gih področnih zakonih.

3. Osnutek prenovljenega akcijskega programa 
za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
zakonodajnih bremen za obdobje 2012 in 2013

OZS je od Ministrstva za pravosodje in javno upra-
vo 26. junija 2012 prejela osnutek prenovljenega ak-
cijskega programa za odpravo administrativnih ovir in 
zmanjšanje zakonodajnih bremen za obdobje 2012 in 
2013. Na pravosodnem ministrstvu navajajo, da si v 
okviru programa tako prizadevajo predvsem za to, da 
bi imeli predpise in postopke enostavne, jasne in ra-
zumljive povprečnemu slovenskemu državljanu. Zato 

je treba stremeti k prenovi posameznih področij. Pro-
gram pa ni usmerjen samo v odpravljanje ovir in dere-
guliranje v ožjem smislu, temveč gre tudi za doseganje 
ciljev, povezanih s kakovostno in učinkovito zakono-
dajo. Med prioritetami v tem obdobju je tudi preno-
va področja reguliranih dejavnosti in poklicev (ne pa 
tudi deregulacija). V dopisu so OZS posredovali po-
vezavo na spletno stran, kjer se nahaja Akcijski pro-
gram za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje 
zakonodajnih bremen za obdobje 2012 in 2013 ter na-
črt posameznih ukrepov za odpravo administrativnih 
ovir in zmanjšanje zakonodajnih bremen za leti 2012 
in 2013 po posameznih področjih. 
Tako je mogoče videti, da je med ukrepi s področja 
pravosodja tudi naslednji ukrep: »Proučitev ukinitve 
obveznega članstva v zbornicah. Koalicijski partner-
ji bodo sprejeli rešitve, s katerimi bo članstvo v zbor-
nicah prostovoljno, razen v primerih, ko se članstvo z 
referendumom na ravni povezovanja v zbornico odlo-
či za obvezno članstvo (Notarska zbornica Slovenije, 
Odvetniška zbornica Slovenije, Zbornica upraviteljev 
Slovenije in Zbornica izvršiteljev Slovenije).«
Rok za uresničitev tega ukrepa je konec leta 2012. OZS 
je 28. junija 2012 (rok za odgovor je bil dan pozne-
je) odgovorila na dopis Ministrstva za pravosodje 
in javno upravo, v katerem je ponovno izrazila svo-
je nasprotovanje ukinitvi obveznega članstva v od-
vetniški zbornici.

Pripravila: Tanja Sedušak 

Statistika 

Iz odvetniškega imenika – 15. september 2012
1437 odvetnikov, 232 kandidatov, 442 pripravnikov, 173 odvetniških družb in štiri  
civilne odvetniške družbe

Odvetnice/ki
– vpisanih 1437 – med njimi 836 odvetnikov in 601 odvetnic
– od 21. junija do 15. septembra 2012 se jih je vpisalo 17 – 9 odvetnikov in 8 odvetnic
– izbrisalo se jih je 10 – 4 odvetniki in 6 odvetnic. 

Odvetniške/i kandidatke/ti
– vpisanih 232 – med njimi 83 kandidatov in 149 kandidatk
– od 21. junija do 15. septembra 2012 se jih je vpisalo 30 – 13 kandidatov in 17 kandidatk
– izbrisalo se jih je 20 – 11 kandidatov in 9 kandidatk.

Odvetniške/i pripravnice/ki
– vpisanih 442 – med njimi 152 pripravnikov in 290 pripravnic
– od 21. junija do 15. septembra 2012 se jih je vpisalo 21 – 9 pripravnikov in 12 pripravnic
– izbrisalo se jih je 26 – 9 pripravnikov in 17 pripravnic.

Odvetniške družbe
– aktivno posluje 173 odvetniških družb in štiri civilne odvetniške družbe.

Imenik tujih odvetnikov 
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 14 – 8 odvetnikov in 6 odvetnic.

Poslovili so se od nas:
– Franc Jenčič, upokojeni odvetnik iz Maribora.
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Pri tem projektu se je OZS malce zgledovala po akciji 
poljskih odvetnikov »Modri dežnik –teden brezplačne 
pravne pomoči«, ki je leta 2010 potekala v 33 mestih 
na Poljskem (tam namreč ne poznajo brezplačne prav-
ne pomoči, kot je urejena v slovenskem pravosodju). 
Za 19. december pa se je upravni odbor odločil iz dveh 

razlogov: ker je bil 3. december lani sobota in ker je 
19. december omogočil več časa za pripravo projekta.

Odločitev za izvedbo projekta odvetniškega dneva 
pravne pomoči pro bono je bila sprejeta novembra 
2011, nato pa so vsi odvetniki po e-pošti prejeli po-
ziv, da do 21. novembra 2011 glede predlaganega 
projekta zbornici sporočijo svoje stališče. Odziv 
članov je bil presenetljivo dober, saj se je takoj pri-
javilo 458 kolegov, ki so bili pripravljeni sodelova-
ti pri izvedbi projekta. Nekateri so v svojem odzivu 
napisali še krajšo obrazložitev (tudi tisti, ki se za so-
delovanje niso odločili). Prav vsi odgovori pa so bili 
upravnemu odboru v pomoč pri uresničitvi projek-
ta. Tako smo prejeli 34 pritrdilnih in deset odklonil-
nih pisem. V slednjih je naštetih več razlogov (objav-
ljamo najbolj značilne), zaradi katerih odvetniki pri 
projektu niso želeli sodelovati: 
–  »ker bi na ta način na simbolni ravni izrazili podpo-

ro nedopustnemu sistemu, ki je bil uveden z Zakonom 
o odvetniški tarifi in je prav v zadevah brezplačne 
pravne pomoči najbolj eklatantno razvrednotil naše 
delo in posledično naš ugled« (odv. B. M. iz Mari-
bora);

–  »dejavnost pro bono bi morala biti stalna in usmerjena 
h konkretnim pomoči potrebnim ljudem ali inštituci-
jam« (odv. D. P. iz Kranja);

–  »predlog za dan odprtih vrat odvetniških pisarn je v 
nasprotju s Kodeksom odvetniške poklicne etike, kajti 
nudenje brezplačne pravne pomoči revnim in pomoči 
potrebnim je ena bistvenih nalog našega poklica in 
ne bi smela biti omejena le na en dan v letu, temveč 
bi morala potekati vse leto« (odv. J. H. in R. P. iz 
Ljubljane);

–  »že tako delamo velikokrat pro bono; zato nismo nič 
bolj priljubljeni; nasprotno in žal: če nimaš cene, nisi 
cenjen« (odv. A. H. iz Ljubljane);

–  »predlagani način ni primeren za promocijo odvetni-
štva in tudi ne za vzpostavitev ugleda, ki je nedvomno 
na nizki ravni pravosodja kot celote« (odv. T. G. iz 
Ljubljane);

– »brezplačno obliko kratkih pravnih nasvetov jaz in 
številni drugi odvetniki prakticiramo že dolga leta« 
(odv. I. P. iz Ljubljane);

Andrej Razdrih,
odvetnik v Ljubljani 

Analiza dneva odvetniške pravne pomoči  
pro bono 

Prvi odvetniški dan pravne pomoči pro bono je 19. decembra 2011 potekal skorajda po vsej Sloveniji. 
Pobudniki – člani upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) – smo namreč predlagali, 
da bi za začetek odvetniki vsaj en dan v letu namenili pravni pomoči pro bono tistim državljanom, 
ki si pomoči odvetnika ne morejo privoščiti ali si zaradi svoje marginaliziranosti tudi v največji stiski 
ne upajo prestopiti praga odvetniške pisarne. Pomoč naj bi obsegala ustne pravne nasvete in morda 
kratko pisno vlogo. Za izvedbo akcije smo predlagali dva termina, in sicer 3. december – rojstni dan 
odvetnika in največjega slovenskega pesnika dr. Franceta Prešerna – in 19. december – tega dne leta 
1918 je bila ustanovljena Odvetniška zbornica v Ljubljani na podlagi odredbe Narodne vlade Države 
SHS. Ta datum je predlagal »zgodovinar« OZS dr. Peter Čeferin.

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,
kot veste, današnji časi niso ugodni za odvetništvo na Slovenskem. 
Tako politiki (na oblasti ali v opoziciji) kot tudi novinarji kar tekmuje-
jo, kdo bo bolj kritično pisal o našem delovanju in jezni ter frustrirani 
javnosti predstavil odvetništvo kot grešnega kozla. Nesprejem naše ta-
rife, neupoštevanje naših predlogov v zakonodajnem procesu, uvajanje 
davčnih blagajn, neplačevanje brezplačne pravne pomoči so samo vrh 
ledene gore v odnosu oblasti do nas odvetnikov. V obdobju globalne 
krize, ko je javnost še posebej občutljiva, je medijsko prikazovanje od-
vetnikov kot brezobzirnih lovcev na denar ustvarilo o nas slabo medij-
sko podobo (»najbolj podkupljiv poklic na Slovenskem«). 
V teh okoliščinah je prav, da naredimo gesto, s katero bomo odvetni-
ki državljanom Slovenije sporočili, da se zavedamo njihovega položa-
ja in ga delimo z njimi.
S tem namenom predlagamo, da bi en dan namenili brezplačni pravni 
pomoči, predvsem v obliki ustnih pravnih nasvetov in morda v obliki 
krajših vlog. To bi bil v obdobju ekonomske in socialne krize naš pris
pevek vsem državljanom Slovenije, istočasno pa bi bila to tudi promo-
cija odvetništva in možnost za izboljšanje njegove medijske podobe.
Prosimo, da nam vsi, ki ste pripravljeni sodelovati v tej akciji, ki je 
v tujini dala zelo dobre rezultate, sporočite svojo odločitev najpozneje 
do 21. novembra 2011. Imena vseh sodelujočih odvetnikov bi bila ob-
javljena na naši spletni strani. Nato bi stekla promocijska akcija OZS 
predvsem po spletu in radiu, pripravili pa bi tudi tiskovno konferen-
co na zbornici. 
Razumljivo je, da bo imela taka akcija svoj smisel le, če bo sodelovala 
vsaj polovica odvetniških pisarn. Konkretno izvedbo nudenja brezplačne 
pravne pomoči bi si vsaka pisarna uredila v skladu s svojimi možnostmi.
Primeren termin za Dan brezplačne pravne pomoči ali Dan odprtih 
vrat odvetniških pisarn (ali Odvetniški dan pro bono) bi bil po nasve-
tu dr. Petra Čeferina 19. december, kajti tega dne je bila leta 1918 na 
podlagi odredbe Narodne vlade Države SHS ustanovljena Odvetniška 
zbornica v Ljubljani.
S kolegialnimi pozdravi!

Člani UO OZS: Andrej Razdrih, Alenka Košorok Humar, Rok Če-
ferin, Rok Koren, Ivan Makuc, Blaž Štumpflj in Miha Kozinc.
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–  odv. M. V. iz Ljubljane pa je svoje pripombe strnil 
v duhovito pesmico:

»Ta poziv iz naših vrst
Bi padel v javnosti na plodno prst,
Če bi med sabo najprej uredili
In zrno od plevel ločili.«

Čeprav je podporo projektu izrazila manj kot polovica 
vseh naših članov, se je upravni odbor odločil, da pro-
jekt izpelje. Predvidevali smo, da se bo pozneje za so-
delovanje odločilo več odvetnikov, kar se je tudi zgo-
dilo. Na koncu je tako 19. decembra 2011 pravno 
pomoč nudilo 613 odvetnikov (decembra lani jih je 
bilo vpisanih 1402) oziroma 43,72 odstotka. 
Prijavljeni odvetniki so po e-pošti prejeli osnovna na-
vodila, v katerih je bilo poudarjeno, da je glavni na-
men projekta nuditi ljudem predvsem splošne infor-
macije o njihovem pravnem problemu oziroma spo-
ru, pri čemer naj stranki odvetniki pojasnijo mož-
nosti, ki jih v njihovem primeru omogočata zakono-
daja in sodna praksa.

Informiranje javnosti 
Upravni odbor se je zavedal, da mora biti projekt pri-
pravljen tako, da bo dosegel čim večji krog potencia-
lnih uporabnikov – državljanov, zato je bila potreb-
na ustrezna utemeljitev projekta, s katero bi prepri-
čali odvetnike in tudi javnost (zlasti javna občila). 

Oblikovali smo sorazmerno kratko in jedrnato ob-
razložitev, razdeljeno na šest poglavij oziroma temat-
skih sklopov. V njej smo še zlasti poudarili, da odvet-
niški dan pravne pomoči pro bono ne pomeni nado-
mestitve vsakodnevnega ravnanja odvetnikov v skla-
du s Kodeksom odvetniške poklicne etike (42. člen), 
temveč da gre za poseben, dodaten dan, na katerem 
veliko število odvetnikov naenkrat in vnaprej napove-
dano nudi brezplačno pravno svetovanje predvsem si-
romašnim državljanom. Na ta način smo javnost lah-
ko seznanili s tem, da odvetniki pomagajo socialno 
šibkim ljudem, poleg brezplačne pravne pomoči, ki 
jo odvetniki izvajajo za zelo skromno plačilo, vendar 
o tem javnost pravzaprav ne ve ničesar. Obrazložitev 
se je izkazala za zelo uspešno, saj so jo povzela vsaj 
javna občila, ki so o dnevu odvetniške pravne pomo-
či pro bono poročala.

Temeljno vprašanje pa je bilo, kako projekt sploh pro-
movirati, da bo v korist tako državljanom kot tudi od-
vetnikom. Med različnimi predlogi (najem oglaševal-
ske agencije, široka propagandna akcija po medijih 
ipd.) se je takratni predsednik OZS Miha Kozinc od-
ločil za tiskovno konferenco, ki je potekala 12. decem-
bra 2011 in je bila zaradi njegovega velikega osebne-
ga angažmaja zelo dobro pripravljena in odlično obi-
skana. V veliki sejni sobi OZS se je kar gnetlo novi-
narjev in snemalcev. O tiskovni konferenci so poroča-
li vsi glavni tiskani in elektronski mediji, najboljše pa 
je bilo, da je informacija kar sama od sebe »zdrvela« 
prek interneta. Predsednik in še nekaj članov upravne-
ga odbora so v tednu pred projektom dali več inter-
vjujev in izjav, OZS pa je na svoji spletni strani obja-
vila seznam sodelujočih odvetnikov po krajih in dru-
ge koristne informacije.

19. december 2011: odziv javnih občil 
in državljanov 

Javna občila so 19. decembra 2011 o dnevu odvetniške 
pravne pomoči pro bono po vsej državi množično poro-
čala ves dan: prenašali so izjave odvetnikov in strank, 
vstopali so celo v odvetniške pisarne in objavljali foto-
grafije. Večina zapisov (približno 90 odstotkov) je bila 
pozitivnih, na primer Odziv na brezplačno pravno po-
moč večji od pričakovanj – Bodo odvetnikom sledili 
tudi zdravniki in zobozdravniki? (Delo, 20. december 
2011). Našel sem samo en časopisni naslov, ki je bil 
dvoumen – Plemenita gesta ali le brezplačna reklama 
(Novi tednik Celje, 23. december 2011).

Odzivi državljanov – strank so bili brez izjeme pozi-
tivni. Bilo je tudi nekaj pripomb, da kateri od prijav-
ljenih odvetnikov ni bil dosegljiv v pisarni. Med po-
hvalami omenjam:
–  »Ta enkratna gesta vaše zbornice je dokaz, da še ob-

staja pomoč tistim, ki jo potrebujejo, a si je sami ne 
morejo plačati. Zato vse čestitke ter srečno Novo leto 
in prihajajoče praznike.«

(Dušan Gorkič z družino, Vojnik); 

Čestitke so poslali veleposlanik iz Pariza in zaporniki 
z Doba, ki so v pismu napisali: »Velik del obsojencev 
pozdravlja vašo gesto 'pro bono'.« Priložili so tudi pro-
gram Društva nesvobodnih Slovenije.
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Anketa in njena analiza 

Po uspešno izvedenem projektu so vsi sodelujoči od-
vetniki prejeli vprašalnik, ki ga je od 613 odvetnikov, 
ki so sodelovali pri projektu, 326 (več kot polovica 
prijavljenih) izpolnilo in vrnilo zbornici. Njihove kri-
tične pripombe so: 
–  prepozno obvestilo sodiščem o dnevu akcije, sodiš-

ča namreč niso odpovedala obravnav;
–  slaba obveščenost strank, saj so nekateri pričakova-

li zastonj zastopanje v celotnem postopku, sestavo 
pogodb ipd.;

–  brezplačno pomoč so izkoriščali iznajdljivci, ne pa 
tisti, ki bi pomoč najbolj potrebovali (reveži, starej-
ši, ljudje brez interneta);

–  premalo časa za pripravo na projekt in premalo rek-
lame v javnih občilih; 

–  premalo podrobnih navodil odvetnikom, kako or-
ganizacijsko pristopiti k projektu; 

–  ista stranka je obiskala več odvetnikov in tako dru-
gim onemogočala dostop;

–  moralo bi sodelovati več članov zbornice;
–  nejasnosti glede davčnih obveznosti, povezanih z 

brezplačnim svetovanjem;
–  en dan je premalo; 
–  promocija bi morala zajeti vse odvetnike, »ne pa da 

je šlo za PR medijsko že preveč promoviranih pisarn, 
ki so to brezobzirno izkoristile«. 

Mnogi odvetniki so bili namreč nezadovoljni, da sta v 
javnih občilih v zvezi s tem projektom največ nasto-
pali odvetniška pisarna Čeferin in odvetniška pisarna 
Nine Zidar Klemenčič. Zanimivo, tretji najbolj ome-
njeni odvetnik je bil Franci Matoz, za katerega so no-
vinarji poročali, da v projektu ne sodeluje. Ali zborni-
ca sploh lahko vpliva na poročanje javnih občil? OZS 
namreč nobenemu odvetniku ne more prepovedati sti-
kov z novinarji, opozori ga lahko le na Kodeks odvet-
niške poklicne etike, ki v pravilu št. 25 določa, »da 
naj se odvetnik izogiba nepotrebnim nastopom v sredstvih 
javnega obveščanja«. Dejstvo je, da se novinarji najraje 
obračajo na »slavne« odvetnike, s katerimi imajo že 
utečene kanale informiranja in sodelovanja;
–  projekt naj bolj promovira celotno odvetništvo;
–  določiti je treba standarde, kdo je upravičen do take 

pomoči, koliko časa naj traja, obliko pomoči ipd.;
–  zagotoviti je treba večje število sodelujočih odvet-

nikov in bolj seznaniti javnost, kateri odvetniki v 
projektu sodelujejo; 

–  od Davčne uprave RS pridobiti izjavo, da na ta dan 
izvedena opravila ne spadajo v okvir dejavnosti za 

pridobivanje dohodka in da so izvzeta iz obdavče-
nja;

–  OZS naj se dogovori, da sodišča na ta dan ne bodo 
razpisovala obravnav;

–  dan odvetniške pravne pomoči pro bono naj po-
stane tradicionalen.

V akciji je sodelovalo 613 odvetnikov, na anketo jih je 
odgovorilo 326, kar je primeren vzorec. Slednji so nu-
dili pravno pomoč 2067 strankam, kar pomeni, da je 
imel vsak odvetnik (izmed 326 odvetnikov, ki so odgo-
vorili na anketo) približno šest strank, od tega je bilo 
60 odstotkov osebnih obiskov v pisarnah in 40 odstot-
kov po telefonu ali e-pošti. 
Po regijah oziroma po območnih zborih je bila ude-
ležba odvetnikov taka: 345 iz Ljubljane, 46 iz Maribo-
ra, 19 s Ptuja, 10 iz Slovenj Gradca, 54 iz Celja, 31 iz 
Kranja, 24 iz Nove Gorice, 34 iz Kopra, 21 iz Novega 
mesta, 14 iz Krškega in 15 iz Murske Sobote.
Če posplošimo, da je imel vsak sodelujoči odvetnik 
povprečno šest strank, lahko sklepamo, da je na prvi 
odvetniški dan pravne pomoči pro bono ustrezno prav-
no pomoč oziroma vsaj osnovno pravno informacijo 
prejelo 3678 državljanov Slovenije, kar je za prvič ne-
dvomno solidna številka in motiv za nadaljevanje pro-
jekta.
Posveti so trajali od 15 do 30 minut, pri čemer je ve-
čina odvetnikov nudila pravno pomoč v zvezi s klasič-
nimi civilnimi pravnimi področji in delovnim pravom, 
zelo malo v zvezi s socialnim in upravnim pravom (10 
odstotkov), še manj glede kazenskega (4 odstotke) in 
najmanj glede gospodarskega prava (le štirje anketi-
ranci so zapisali, da so stranke informirali glede gos-
podarskega prava), kar je razumljivo glede na temelj-
ni namen akcije, ki je pomagati siromašnejšim slojem.

Na vprašanje, ali so za ponovitev akcije, so skoraj vsi 
odgovorili pritrdilno, le sedem anketiranih odvetnikov 
je svoje strinjanje pogojevalo z upoštevanjem njihovih 
pripomb oziroma vezalo na rezultate analize, ki naj jo 
opravi OZS.

Sklep 
Na podlagi odgovorov anketirancev lahko ugotovimo, 
da odvetniki akcijo skorajda enoglasno podpirajo in 
želijo, da postane tradicionalna. Opozarjajo pa, da bi 
potrebovali daljši čas za pripravo, želijo pa si tudi še 
bolj premišljene podpore javnih občil in da novinarji 
ne bi izpostavljali zgolj že tako in tako medijsko naj-
bolj znanih pisarn. Odvetniki prav tako želijo, da bi 
brezplačno pravno pomoč res dobili tisti, ki so take 
pomoči najbolj potrebni, zavzemajo se za preprečitev 
zlorab, ko stranke hodijo od odvetnika do odvetnika 
z istim vprašanjem, da »preverijo« pravilnost nasve-
ta ali pa da kontrolirajo svojega pooblaščenega prav-
nega zastopnika.

Menim, da je bil prvi dan odvetniške pravne 
pomoči pro bono vsekakor uspešen, vsi udeleženci 
– odvetniki in stranke – so bili zadovoljni, dali pa 
smo zgled tudi drugim poklicem. Odvetništvo na 
Slovenskem je s tem zagotovo izboljšalo svojo 
podobo v javnosti.

Andrej Razdrih in Miha Kozinc.
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Nogometna tekma 1982  
Pisalo se je leto 1982, ko se je na začetku poletja odigrala nogometna tekma med ekipo sodnikov in eki-
po odvetnikov v Ljubljani na stadionu Ljubljana. Spomin na tekmo in na rezultat je že zbledel, ostala je 
le ta porumenela fotografija, na kateri ponosno pozira štirinajstčlanska odvetniška ekipa. 

Andrej Škrk (od leta 1995 je notar), Boris Lepša (od leta 1995 je notar), Jože Hribernik, Goran Kanalec, Mi-
tja Stupan (umrl 2006), Miha Kozinc, Gregor Tratar (umrl 1995), Andrej Razdrih, Mitja Stražar, Igor Kri-
žanec, Miroslav Cerar (upokojeni odvetnik), Iztok Vončina, Tomaž Inglič (umrl 1993) in Dušan Ambrožič. 
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1. Izvoli se volilna komisija: Janez Hočevar (predsed
nik) in člani Blaž Štumpfl, Vanja Panjan, Majda Štra
sner in Rok Fink. (soglasno)
2. Sprejme se poročilo overoviteljev zapisnika Skup
ščine OZS z dne 9. aprila 2011. (soglasno)
3. Sprejme se poročilo o delu OZS, poročilo o delu 
disciplinskih organov in poročilo o zaključnem raču
nu. (soglasno)
4. Sprejem finančnega načrta za leto 2012 s predlaga
nimi višinami vpisnin in članarin. (en proti)

Vpisnine:
–  v imenik odvetnikov in tujih  

odvetnikov  5.000 točk
–  v imenik odvetniških kandidatov  2.500 točk
–  v imenik odvetniških pripravnikov 500 točk
–  prispevek za izdajo potrdila tujemu odvetniku o 

priglasitvi opravljanja storitve   5.000 točk

Članarine:
–  mesečna članarina za odvetnika in tujega 

odvetnika    40 točk
–  dodatna mesečna članarina odvetnika in  

tujega odvetnika  0 točk
–  mesečna članarina za odvetniškega  

kandidata  20 točk

Vrednost točke za članarino, vpisnino in druge pris
pevke znaša 0,459 evra.

5. Sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve 
Statuta OZS. (pet proti, devet vzdržanih)

6. Delni izidi volitev: 
–  za predsednika OZS je bil izvoljen odvetnik  

Roman Završek;
–  za podpredsednika OZS sta bila izvoljena odvet

nica Tanja Marušič in odvetnik Janez Starman;

Popolni izidi volitev so objavljeni na spletni strani  
Odvetniške zbornice Slovenije. 

Skupščina OZS 2012

Sklepi Skupščine OZS z dne 21. aprila 2012 v Portorožu

Delovno predsedstvo skupščine OZS: Miran 
Kos (odvetnik z Raven na Koroškem), Veljko 
Škovrlj (odvetnik s Ptuja) in Bojana Potočan 
(odvetnica v Ljubljani). 

Odhajajoči predsednik OZS Miha Kozinc: »Ugled naše zbornice je 
premosorazmeren z ugledom, ki ga v javnosti uživajo njeni člani.«

Kandidat za predsednika OZS Roman Završek je predstavil svoj program. 

Fotoreportaža s Skupščine OZS
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Novoizvoljeni: predsednik OZS Roman Završek (odvetnik v Ljubljani) in 
podpredsednika OZS Tanja Marušič (odvetnica v Novi Gorici) in Janez 
Starman (odvetnik v Kopru).

Čestitke ob izvolitvi.

Uvodno predavanje z naslovom Pravo in pravičnost v 
družbi, ki je bilo izjemno zanimivo, je letos pripadlo 
dr. Vesni V. Godini s Filozofske fakultete Univerze 
v Mariboru. Nato je višja sodnica Tanja Kamenšek 
Krajnc spregovorila o pogostih problemih pri uveljav-
ljanju pravic v postopkih izvršbe in zavarovanja, dopol-
danski del predavanj pa je zaključil dr. Branko Mayr 
z Visoke šole za računovodstvo, ki je predstavil bilan-
co stanja in izkaz poslovnega izida ter odgovarjal na 
vprašanja, na primer kako ugotoviti, ali je družba in-
solventna. 
Med odmorom je odvetnik Blaž Žibret predstavil 
organizacijo AIJA (International Association of Young 
Law yers).

V popoldanskem delu odvetniške šole sta bili na vr-
sti civilna in kazenska sekcija. V okviru civilne sekcije 
je višji sodnik Tomaž Pavčnik predstavil sodno pra-
kso na področju pravdnega postopka glede substan-
ciranja dokazov in meje procesnomaterialnega vod-
stva sodišča, podpredsednica Vrhovnega sodišča mag. 

Nina Betetto pa je spregovorila o skupnem premože-
nju zakoncev s procesnega in materialnopravnega vi-
dika. Sekcijo sta sklenili vrhovna sodnica dr. Mateja 
Končina Peternel, ki se je spregovorila o oblikovanju 
tožbenih zahtevkov v stvarnem pravu, in višja sodnica 
svetnica Jožica Velkaverh s predavanjem o pridobitvi 
lastninske pravice na nepremičninah na izvoren način 
in o vpisu v zemljiško knjigo.

Ker so v maju začele na področju kazenskega prava 
veljati številne zakonske spremembe, na primer nove-
la Kazenskega zakonika (KZ-1B) in novela Zakona o 
kazenskem postopku (ZKP-K), je bila to tudi osrednja 
nit kazenske sekcije. Spremembe ZKP sta predstavila 
docent na ljubljanski Pravni fakulteti dr. Primož Gor-
kič in vrhovna sodnica Maja Tratnik. Sekcijo sta s pre-
davanjem Izločitev dokazov – aktualna vprašanja po-
stopka izločitve in dokaznega bremena sklenila odvet-
nika dr. Marko Bošnjak in Marina Žaucer. 

Petra Knez, 
strokovna sodelavka OZS 

Odvetniška šola 2012
Na tokratno, že 13. odvetniško šolo, ki je 20. aprila 2012 potekala v Kongresnem centru Bernardin v 
Portorožu, so bili povabljeni številni ugledni predavatelji, ki so zbranim odvetnikom predstavili aktu-
alne novosti na različnih pravnih področjih. 
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Da v primerih, ki jih našteva sistemsko mnenje Komi-
sije za preprečevanje korupcije, lahko nastopi tveganje 
za nastanek nasprotja interesov in za nasprotje glede 
pričakovane integritete funkcije ali službe po Zakonu 
o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ne 

more biti dvoma, menim pa, da ocena o obstoju na-
sprotja interesov in pričakovane integritete funkcije ali 
službe ne more biti pavšalna, temveč je lahko odvisna 
samo od ocene vsakega konkretnega primera.

Boris Grosman, 
nekdanji predsednik OZS 

O nedovoljenih praksah pri najemanju 
odvetniških storitev

Odnos med stranko in odvetnikom temelji izključno na zaupanju, odvetniki pa se morajo strogo držati 
določil Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki ureja tudi vprašanje kolizije interesov ali siceršnjega 
nedovoljenega prevzema zastopanja strank.
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Ivan Bukovnik 
odobren vpis: 10. julij 2012

sedež: Maistrova ulica 10, 
2230 Lenart

Jure Cujnik
odobren vpis: 20. junij 2012
sedež: Dalmatinova 2, 1000 

Ljubljana

Gregor Černeka
odobren vpis: 10. julij 2012
sedež: Brdnikova 44, 1000 

Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni 

Mužina in partnerji, d.o.o.)

Mirjana Kranjčević                                                                                                                                         
vpis: 10. julij 2012

sedež: Tivolska cesta 38, 1000 
Ljubljana

Maruša Logar 
odobren vpis: 10. julij 2012

sedež: Salendrova ulica 4, 
1000 Ljubljana

(zaposlena pri odvetniku  
Mihi Kuniču)

Iztok Starc 
odobren vpis: 10. julij 2012
sedež: Dalmatinova ulica 2, 

1000 Ljubljana
(zaposlen pri odvetniku 

Antonu Grilcu)

Luka Zupančič 
odobren vpis: 10. julij 2012

sedež: Dalmatinova ulica 11, 
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Ilić, o.p., d.o.o.)

Simon Žgavec 
odobren vpis: 10. julij 2012

sedež: Tivolska cesta 48, 1000 
Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Rojs, Peljhan, Prelesnik in 

partnerji, o.p., d.o.o.)

Dne 17. julija so pred predsednikom Odvetniške 
zbornice Slovenije prisegli: 

Dne 12. septembra so pred predsednikom Odvetniške 
zbornice Slovenije prisegli: 

Barbara Balantič 
odobren vpis: 12. september 

2012
sedež: Komenskega ulica 36, 

1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi 

Odvetniki Šelih & partnerji, 
o.p., d.o.o.)

Nina Božič
odobren vpis: 4. september 

2012
sedež: Brdnikova 44, 1000 

Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni 

Mužina in partnerji, d.o.o.)

Ana Kristina Jovanoski 
odobren vpis: 12. september 

2012                                                                    
sedež: Tržaška cesta 23,  

1360 Vrhnika
(zaposlena pri odvetnici  

Suzani Judež)

Anja Kovač 
odobren vpis: 12. september 

2012
sedež: Lava 11, 3000 Celje

(zaposlena pri odvetniku  
Roku Pelku)

Tanja Vodovnik
odobren vpis: 16. avgust 2012

sedež: Brdnikova 44, 1000 
Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Mužina in partnerji, d.o.o.)

Teja Zajec Šolar 
odobren vpis: 12. september 

2012 
sedež: Cankarjeva cesta 1, 

4290 Tržič
(zaposlena pri odvetniku 

Janezu Kiklu)

mag. Franci Ježek
odobren vpis: 11. september 

2012
sedež: Dalmatinova ulica 10, 

1000 Ljubljana

Kristjan Žalec 
odobren vpis: 12. september 

2012
sedež: Vrhovčeva ulica 1, 8000 

Novo mesto
(zaposlen v Škerlj in odvetniki, 

odvetniška pisarna, d.o.o.)



Odvetnik 57  / oktober  2012 55 Mednarodna dejavnost

Predsednik CCBE

Dr. Senko Pličanič
Minister za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije
Župančičeva 3
1000 Ljubljana, Slovenija
 

Spoštovani dr. Pličanič,

pišem Vam v imenu Sveta odvetniških združenj Evropske skupnosti (CCBE). CCBE predstavlja odvetniške 
zbornice in pravniška združenja 31 držav članic in 11 pridruženih držav ter držav opazovalk oziroma pribli-
žno milijon evropskih pravnikov.

CCBE z veliko zaskrbljenostjo spremlja nedavne dogodke v Sloveniji v zvezi z organizacijo pravniškega pokli-
ca. Če se ne motimo, ima Vlada Republike Slovenije namen odpraviti obvezno članstvo v Odvetniški zborni-
ci Slovenije in nekatere njene pristojnosti prenesti na državne organe oziroma institucije pod vplivom države.

V vseh državah članicah CCBE neodvisne odvetniške zbornice in pravniška združenja – poleg drugih funkcij v 
javnem interesu in njihove skrbi za pravičnost ter vladavino prava – predstavljajo pravniški poklic vis-a-vis dr-
žavni oblasti in tretjim strankam. V večini držav članic Evropske unije je članstvo v njihovi odvetniški zborni-
ci oziroma pravniškem združenju obvezno. Neodvisen pravniški poklic je temelj svobodne demokratične druž-
be, katere podlaga so vladavina prava in temeljna načela, zajeta v preambuli Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Samouprava pravniškega poklica je posledica te neodvisnosti in kolektivna neodvisnost, ki jo zago-
tavljajo avtonomne odvetniške zbornice oziroma pravniška združenja, je posledica neodvisnosti vsakega posa-
meznega odvetnika, nujne v vsaki državi, ki temelji na vladavini prava.

CCBE želi v zvezi s tem med drugim opozoriti na osnovna načela pravniškega poklica, zajeta v mednarodnih 
pravnih besedilih.

Osnovna načela Združenih narodov o vlogi odvetnika iz leta 1990 priznavajo pomembnost neodvisnosti in sa-
moupravnosti tega poklica:

 »Odvetniki imajo pravico oblikovati in se pridružiti samoupravnim poklicnim združenjem, ki zastopajo 
njihove interese, promovirajo njihovo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje ter ščitijo njihovo poklicno 
integriteto.« (načelo 24)

 »Poklicna združenja odvetnikov naj sodelujejo z državo z namenom zagotoviti učinkovit in enak dostop 
vsakogar do pravnih storitev in možnost odvetnikov, da brez neprimernih vmešavanj svetujejo in pomagajo 
svojim klientom v skladu s pravom in priznanimi poklicnimi standardi in etiko.« (načelo 25)

Splošno sprejeto stališče je, da je obvezno članstvo predpogoj samoupravne in dejansko neodvisne odvetniške 
zbornice oziroma pravniškega združenja, ki sta nujna za zagotovitev kakovostnih pravnih storitev in neodvi-
snosti odvetnikov. Po mojem mnenju pa to predstavlja celo evropski acquis.

Članstvo v odvetniški zbornici je povezano z učinkovito ureditvijo tega poklica in uveljavljanjem disciplinskih 
pravil. Ekonomska raziskava o trgu pravnih storitev na Danskem1 je ugotovila, da bi odprava obveznega članstva 

V nadaljevanju objavljamo pismo Sveta evropskih odvetniških zbornic (CCBE)1 ministru za pravosodje 
in javno upravo dr. Senku Pličaniču, saj CCBE z veliko zaskrbljenostjo spremlja nedavne dogodke v 
Sloveniji v zvezi namero Vlade RS, da bi ukinila obvezno članstvo v Odvetniški zbornici Slovenije in 
nekatere njene pristojnosti prenesla na državne organe oziroma institucije pod vplivom države. 

Pismo CCBE 

1  Podobna pisma je CCBE naslovila tudi na predsednika države dr. Danila Türka, predsednika Vlade RS Janeza Janšo in predsednika Državnega zbora RS dr. Gre-
gorja Viranta. 
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lahko imela številne negativne posledice. Kakovost in strokovnost pravniškega poklica bi se znižala, prizadet 
bi bil javni interes zagotavljanja visoke kakovosti odvetniških storitev, ker bi se odvetniki lahko izognili sank-
cijam z izstopom iz odvetniške zbornice. To je logično, glede na to, da je namen etičnih pravil in disciplinske-
ga sistema, ki so jim odvetniki podrejeni, zaščita temeljnih vrednot pravniškega poklica, ki so v javnem inte-
resu in ki neposredno pripomorejo h kakovosti nudenih pravnih storitev. Če bo v Sloveniji odpravljeno obve-
zno članstvo v odvetniški zbornici, menimo, da bo treba trenutni disciplinski sistem v celoti ali delno nado-
mestiti z drugim, verjetno državnim disciplinskim sistemom, tako da se bodo stranke lahko pritožile na delo 
kateregakoli odvetnika, ne glede na to, ali je član odvetniške zbornice ali ne. Vpeljava takega državnega disci-
plinskega sistema ne bi posegla le v temeljno načelo neodvisnosti pravniškega poklica, temveč bi verjetno vo-
dila k višjim stroškom, ne da bi hkrati zagotovila večjo učinkovitost in boljše uveljavljanje disciplinskih pravil. 
Opozarjamo tudi na to, da obvezno članstvo v odvetniški zbornici zagotavlja tudi zavarovanje poklicne odgo-
vornosti odvetnika, ki deluje v potrošnikovo in javno korist. Močan, neodvisen in samoupraven pravniški po-
klic je pomemben dejavnik ekonomske rasti.

CCBE je prepričan, da bi odprava obveznega članstva v Odvetniški zbornici Slovenije imela mnoge resne in 
negativne posledice ter bi bila v nasprotju s cilji Evropske komisije v okviru njene iniciative o pravičnosti za 
rast. CCBE zato poziva slovensko oblast, naj ne razmišlja več o odpravi obveznega članstva v odvetniški zbor-
nici in naj opusti pobude za prenos nekaterih pristojnosti z neodvisne odvetniške zbornice na državne organe 
oziroma državi podrejene institucije.

Lep pozdrav,

Marcella Prunbauer-Glaser,
predsednica CCBE

1  Pravni poklic: konkurenca in liberalizacija, Copenhagen Economics, 2006, več na <www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/The_legal_professi-
on1_1195120689.pdf> (21. 9. 2012).
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Udeležba na zboru je bila zanimiva in poučna. Organi-
zatorka zbora, odvetnica Barbara Comparetti, je pri-
pravila gradivo, v katerem je utemeljila nasprotovanje 
odločitvi. Prvi argument je, da gre za pretežno gora-
to območje, razdeljeno na 44 občin, ki se raztezajo na 
2430 km2 in obsegajo skoraj polovico površine Videm-
ske pokrajine, ki na severu meji na Avstrijo, na vzhodu 
pa na Slovenijo. Ukinitev tega sodišča bi za prebivalce 
pomenila težjo dostopnost do sodišča zaradi oddalje-
nosti krajev od Vidma (Trbiž 96 km, Sappada 95 km 
oziroma dve uri vožnje), povečanja potnih stroškov, 
odvetniških stroškov in stroškov dela delovne sile, ki 
bi bila premeščena na sodišče v Videm. Drugi argu-
ment pa je, da v tolmeškem zaporu prestajajo kazen 
tudi obsojenci za kazniva dejanja, povezana z mafijo 
in organiziranim kriminalom. Ukinitev bi zato pome-
nila tudi povečanje potnih stroškov, povezanih s pri-
hodi sodnika in sodnega osebja v zapor (zasliševanja, 
vročanja ipd.), in povečanje stroškov dela zaradi izgu-
be časa med delovnim časom, nastale zaradi prevo-
zov. Prav tako ni zanemarljiv argument, da je Tolmeč 
umeščen med Avstrijo in Slovenijo in da je kot obmej-
ni okraj zanimiv tudi za organiziran kriminal (tj. pra-
nje denarja, trgovino s prepovedanimi substancami in 
orožjem, trgovino z ljudmi).   

Ukinitev tega sodišča prav tako nima podlage v mo-
rebitni neuspešnosti sodišča, saj je po uspešnosti uvr-
ščeno na visoko 37. mesto (med 165 na celotnem 
državnem območju), za pravnomočno rešitev civil-
ne zadeve pa potrebujejo od enega do največ treh let. 
Čeprav je država potrebo po ukinitvi manjših sodišč 
utemeljila z ekonomsko krizo in vsesplošnim varče-
vanjem, so organizatorji zbora dokazali, da bi ukini-
tev pomenila zgolj dodatne proračunske stroške, in 
sicer v znesku 410.196 evrov letno (brez upošteva-
nja povečanja drugih stroškov, tj. potnih in odvetni-
ških stroškov ter stroškov zaradi izpada dohodka v 
regiji itd.). 

Vsi razpravljajoči so se strinjali, da omenjeni »varče-
valni ukrep« in vnašanje ekonomskih kategorij v pra-
vosodni sistem pomenita nevaren, predvsem pa nedo-
pusten poseg v pravico posameznika do enakosti pred 
zakonom, do sodnega varstva, do pravnega sredstva, 
predvsem pa bi odločitev pomenila kršitev italijanske 
ustave, ki določa, da je dolžnost države, da odpravlja 
ovire, ki posameznika ovirajo pri izvrševanju svojih 
ekonomskih, političnih, socialnih in drugih pravic, ki 
mu jih ta zagotavlja. 
Odvetnico Comparetti je tudi zanimalo, kakšna je ob-
močna pokritost sodišč v Sloveniji. Pojasnila sem ji, da 
je v Sloveniji veliko število okrajnih sodišč, ki so ne-
katera med seboj oddaljena samo 15 minut vožnje, da 
imamo okrajna sodišča, na katerih sodita dva ali tri-
je sodniki. Poudarila sem, da Slovenija na tak način 
svojim državljanom (pa tudi drugim) zagotavlja do-
stopnost do sodišča in sodnega varstva, opozorila pa 
sem tudi na potrebo, da je sodišče povezano z območ-
jem, na katerem deluje, da na teh okrajnih sodiščih so-
dijo sodniki, ki so povezani s krajem, tradicijo, jezikom 
in drugimi posebnostmi kraja. 

Sodelujoči v razpravi smo se strinjali, da bi mora-
li pravico ljudi do enostavnega dostopa do sodišča 
enačiti s pravico človeka do enostavnega dostopa do 
drugih storitev, ki jih nudi država, pri čemer mora dr-
žava upoštevati tudi tradicijo in geografske značilno-
sti. Država mora slediti potrebam prebivalstva, zato 
mora sodišča organizirati tako, da bodo dostopna 
tudi najšibkejšemu sloju prebivalstva. 

Morebiti pa je le še vprašanje časa, kdaj bo izvršilna 
oblast v Sloveniji sprejela podobno odločitev. Upam, 
da bomo takrat dovolj enotni, da se bomo lahko ta-
kim poskusom uprli in z ohranitvijo manjših sodišč 
ljudem omogočili dostop do sodnega varstva kar najb-
ližje kraju bivanja.

Tanja Marušič,
odvetnica v Novi Gorici 

Proti ukinitvi manjših sodišč
Na povabilo Zbora odvetnikov sodišča v Tolmeču (Tolmezzu) v Italiji sem se 16. julija 2012 udeležila 
protestnega zbora proti odločitvi italijanske vlade, da ukine sodišče v Tolmeču, njegove pristojnosti 
pa prenese na pristojno sodišče v Vidmu. 

Člani OZS na službenih potovanjih 
Nikolaj Grgurevič    aprila v Novi Sad Dnevi advokature Vojvodine
Rija Krivograd maja v Skopje Dnevi advokature Makedonije
Janez Starman junija v München Dnevi odvetniške zbornice ZR Nemčije
Roman Završek junija v Banja Luko Dnevi advokature Republike Srbske
Tanja Marušič julija v Tolmeč (Furlanija) ukinitev sodišča v Tolmeču (Italija)
Roman Završek in  
Tanja Sedušak 

julija v Zagreb Dnevi hrvaških odvetnikov

Roman Završek septembra v Sarajevo Dnevi advokature BiH
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Delovni program srečanja se je začel 23. junija s slavno-
stno akademijo v Banskih dvorih, v skupščini Repub-
like Srbske in nekdanji skupščini Banovine Vrbas. Sve-
čana akademija se je zaključila s podelitvijo priznanj, 
ki jih je v imenu Odvetniške zbornice Republike Srb-
ske podelil predsednik zbornice odvetnik Jovan S. Ći-
žmović. Po zaključku so delegati – odvetniki skupšči-
ne Republike Srbske nadaljevali delovni program z re-
dno skupščino zbornice, na kateri so potekale tudi vo-
litve v njene organe. Za predsednika zbornice je bil z 
veliko večino glasov delegatov vnovič izvoljen doseda-
nji predsednik zbornice Jovan S. Čizmović.

Svečani akademiji v Banski dvorih in skupščini je sle-
dil sprejem v narodni skupščini Republike Srbske, 
kjer nas je sprejel predsednik narodne skupščine Igor 

Radojčič. Na svečani večerji se nam je predsednik Od-
vetniške zbornice Republike Srbske iskreno zahvalil za 
prihod in se zavzel za nadaljnjo krepitev dobrih stro-
kovnih ter osebnih odnosov med odvetniki, ne glede 
na njihovo politično in drugo prepričanje. Tako smo s 
predstavniki odvetniških zbornic in delegati skupščine 
Odvetniške zbornice Republike Srbske s plodno deba-
to nadaljevali pozno v noč, izmenjali pa smo si tudi iz-
kušnje iz prakse, predstavili drug drugemu svoje pogle-
de na nadaljnje delovanje odvetništva ipd.

Na srečanju sem predstavnikom odvetniških zbornic 
predstavil tudi pobudo za zapis resolucije o samo-
stojnosti in neodvisnosti odvetništva,1 ki je nalete-
la na dober odziv. 

Roman Završek, 
odvetnik v Ljubljani in predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

Dnevi srbske advokature 
Odvetniška zbornica Republike Srbske (Advokatska komora Republike Srpske) je 23. in 24. junija 2012 
v Banjaluki organizirala Dneve advokature Republike Srbske, ki so se jih med drugim udeležili tudi 
visoki predstavniki sodne in izvršilne oblasti Republike Srbske in Bosne in Hercegovine ter predstavniki 
nekaterih odvetniških zbornic nekdanje Jugoslavije, med njimi tudi iz Odvetniške zbornice Slovenije.

1 Resolucija o samostojnosti in neodvisnosti odvetništva je bila podpisana 28. septembra 2012 na Dnevu slovenskih odvetnikov v Portorožu.

Nemška zbornica je organizirana tako, da je članstvo v 
zbornici obvezno v delu, kjer so zbornici podeljena jav-

na pooblastila za odlo-
čanje o vpisu in izbrisu 
iz imenika, za vodenje 
disciplinskih in drugih 
postopkov, v katerih 
so udeleženi odvetni-
ki, ter za razlago pred-
pisov s področja odvet-
ništva. Poleg te zborni-
ce je organizirana še 
»prostovoljna« zbor-
nica, namen katere so 
promocija odvetništva, 
organizacija dogod-
kov, ustanavljanje no-
vih zbornic po Evrop-

ski uniji in svetu. Vanjo se lahko vključijo tudi tuje 
odvetniške zbornice in/ali odvetniki. Morebiti dober 

zgled za razmislek o organizaciji Odvetniške zbornice 
Slovenije (OZS) v prihodnje, v okviru katere bi lahko 
prek »inštitutov« (zavodov) opravljali tudi na primer 
promocijo, kar sicer glede na trenutno zakonsko ure-
ditev ni redna naloga OZS.
Udeležil sem se srečanja tujih odvetnikov, srečanja, 
ki ga je organizirala münchenska odvetniška zborni-
ca, in zaključne prireditve. Podpredsednici zbornice 
dr. Astrid Auer-Reinsdorff sem izročil darilo OZS, 
in sicer borovničevo žganje, ki se ga je zelo razvese-
lila in obljubila, da se bo udeležila našega Dneva slo-
venskih odvetnikov.
Prepričan sem, da je udeležba na tovrstnih dogodkih 
dobra. Predlagam, da se ga udeležimo tudi v priho-
dnje, morda še bolj organizirano in v večjem številu, 
vsaj dva člana upravnega odbora OZS, kajti osebni stik 
je še vedno najboljše zagotovilo, da bomo seznanjeni 
s tem, kako se v drugih zbornicah spopadajo z izzivi 
današnjega časa, in da bomo kaj od tega lahko prene-
sli tudi v lastno organizacijo.

Janez Starman, 
odvetnik v Kopru

63. dnevi Odvetniške zbornice ZR Nemčije
Odvetniška zbornica ZR Nemčije je z nemško natančnostjo 16. junija 2012 v Münchnu organizirala 
letno konferenco, ki se je je udeležilo več kot tisoč odvetnikov iz Nemčije in iz tujine.

Odvetnik Janez Starman in podpredsednica 
Münchenske odvetniške zbornice  
dr. Astrid Auer-Reinsdorff.
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1. Zato mi ta ženska ne gre iz glave. Odvetnica Moj-
ca. V stečaju Konstruktorja VGR je dama, ki je razgla-
šala svoje »brezplačne usluge« za to razsuto podjetje, 
predložila račun za 220.000 evrov za 42-minutni na-
rok. Odvetnica bi v manj kot uri pobasala toliko ceki-
nov, kolikor jih v 29 letih zasluži delavec z minimalno 
plačo. Na sekundo ji je v denarnico kapnilo 43,60 evra. 
Brez kakršnegakoli sramu in s tiho podporo odvetni-
ške zbornice, ki – seveda – ne more prav nič, saj ve-
ste, »predpisi pač to omogočajo«. ... V takih primerih 
tudi politične stranke obmolknejo. Lažje je v arhivih is-
kati stare dokumente, kakor se zakopati v arhive Kon-
struktorja VGR, lažje je k odgovornosti klicati ponare-
jevalca v poslanskih vrstah kot odvetnika ali šefa odvet-
niške zbornice, lažje je iskati Kumrovčane kot polovi-
ti lumpe, ki po ropu podjetja vsako sekundo na borzo 
dela pošiljajo delovne ljudi in občane, ki bodo lahko o 
Mojčinih 43,60 evra na sekundo le sanjali. 
(M. Kajzer, v članku 43,60 €/s, Delo, 19. marec 2012)

2. Odvetnik Rok Čeferin pravi, da je Vrhovno sodi-
šče prepričljivo utemeljilo svoje stališče, po katerem 
država ne krši človekovih pravic samo tako, da vanje 
neposredno sama poseže, temveč tudi, če tega ne pre-
preči drugim pravnim subjektom. »Tako lahko država 
prekrši pravico do življenja, ki jo jamčita tako Ustava 
kot Evropska konvencija o človekovih pravicah, bodisi 
tako, da predstavnik oblasti nekomu vzame življenje, 
bodisi tako, da neuravnovešenega morilca ne pripre in 
mu s tem omogoči, da ta nekomu vzame življenje. To 
se je zgodilo tudi v obravnavanem primeru. Če bi dr-
žava Pluta, o katerem so obstajali dokazi, da je že moril 
in da bo tako početje zaradi osebnostne motenosti zelo 
verjetno nadaljeval, priprla, bi preprečila umor mate-
re in soproge naših strank. S tako odločitvijo, ki smo 
jo pričakovali, je Vrhovno sodišče sledilo ustaljeni so-
dni praksi Evropskega sodišča za človekove pravice.«
(I. Ropac, v članku Kratena pravica do življenja, Delo, 
23. marec 2012)

3. »V praksi je največ odvisno od zdrave pameti vseh 
udeležencev v kazenskem postopku,« je dejal odvet-
nik Emil Zakonjšek. Če hočemo potrditi izjavo pri-
če, da se je domnevni povzročitelj prometne nesreče 
tik pred trkom pogovarjal po mobilnem telefonu, bo 
izpis njegovih klicev zelo jasno pokazal, da trditev pri-
če drži. Tudi če bi poskušal kak odvetnik dokazati, da 
je njegovemu varovancu nekdo ravno tedaj podtaknil 
telefonski klic, takega izgovora ne bi upošteval noben 
sodnik. V primerih, kjer obravnavamo organizirani ali 
elektronski kriminal in se zanašamo na komunikacij-
ske podatke, zaplenjene elektronske naprave in dru-
ge elektronske dokaze, pa moramo biti zelo previdni, 
je posvaril Zakonjšek, saj udeležencem hitro zmanjka 
ustreznega znanja, s katerim bi ocenili kakovost do-
kaznega gradiva.
(L. J. Kučić, v članku Ponarejanje mobilnih telefonskih 
klicev, Sobotna priloga Dela, 24. marec 2012)

4. Po [dr. Marko] Bošnjakovih besedah pranje denar-
ja v ameriški obtožnici razumejo drugače kot v Slove-

niji, saj se pri nas razume dejanje, ko nekdo v zakoni-
to dejavnost spravi »umazan« denar in nato prikazu-
je, da je z njim vse v redu, ameriški organi pa zakon-
cema oziroma Mihaelu Karnerju očitajo, da naj bi v 
ZDA pošiljal denar, ki naj bi ga potem tam uporabili 
za nezakonite dejavnosti.
(U. Červek, v članku Karnerja jutri na težko pot v 
ZDA, 29. marec 2012)

5. V zadnjih dneh so namreč letaki Žlenderjeve češke 
Kartagine znova preplavili ulice in vetrobranska stekla 
avtomobilov, hkrati pa je Kartagina okrepila tudi ogla-
ševalsko kampanjo na socialnih omrežjih, v brezplačni-
ku DAN Plus pa objavila celostranski oglas. 
(M. Polanič, v članku Posojilna hobotnica Janeza 
Žlendra v agresivno oglaševalsko akcijo, Dnevnik, 7. 
april 2012)

Komentar urednika: V vsaki številki brezplačnika 
DAN plus je objavljen tudi prispevek, v katerem 
anonimni avtor ostro kritizira Odvetniško zbornico 
Slovenije (OZS). Tako na primer piše »o napadih 
na neodvisnost in svobodo odvetništva s strani 
OZS« (sic!). Najbrž ni treba posebej opozoriti, da so 
članki podpisani s kraticami in da DAN plus nima 
razvidnega niti izdajatelja niti lastnika. Po dovolj 
zanesljivih, čeprav še ne potrjenih informacijah, 
ki jih je pridobila OZS, izdajanje brezplačnika 
financira prav nekdanji odvetnik Janez Žlender.

6. Disciplinsko sodišče, ki odloča o odvzemu licen-
ce odvetniku, je v letu 2010 obravnavalo dva odvet-
nika. Odvetnica se je že prej sama odločila zapustiti 
odvetniške vrste, Janezu Žlenderu, o katerem piše-
mo v zgornjem članku, pa so licenco odvzeli. Ta naj-
strožji ukrep je bil leta 1997 izrečen Francu Horva-
tiču, odvetniku iz Šentjurja pri Celju, ki svoji stranki 
ni izplačal odškodnine, zaradi česar mu je sodišče pre-
povedalo opravljati poklic za dve leti. Enaka kazen je 
leto pozneje doletela še koprskega odvetnika Zdenka 
Fortunata, ki se je zaradi več kaznivih dejanj znašel v 
sodnem postopku.
(L. Dimnik, v članku V enem letu obravnavali 141 pri-
jav zoper odvetnike, Dnevnik, 12. april 2012)

7. Najstrožji ukrep, ki lahko doleti odvetnika, je od-
vzem pravice do opravljanja odvetniškega poklica, ki 
v praksi ni ravno pogost. Po naših neuradnih, a zanes-
ljivih informacijah pa je brez licence ravno v teh dneh 
ostal znani ljubljanski odvetnik Janez Žlender, ki naj 
bi bil v zadnjih letih vpleten v eno največjih posojil-
nih hobotnic v regiji, ki slovenskim in hrvaškim upoko-
jencem ter posameznikom v stiski po oderuških obre-
stnih merah ponuja gotovinska posojila. Žlender bo 
brez odvetniške licence štiri leta in vprašanje je, ali jo 
bo sploh kdaj dobil nazaj. 
(S. Berdon, v članku Ljubljanski odvetnik ostal brez li-
cence, Dnevnik, 12. april 2012)

»V praksi je največ odvisno od zdrave pameti 
vseh udeležencev v kazenskem postopku«
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8. Celo v sodnih krogih opažajo, da se odvetniki ne-
nadoma vse manj poslužujejo že skoraj izpetega trika 
za obrambo svojih strank – vse manj je zahtev, naj so-
dišče ne upošteva dokazov, ker da jih je policija zbrala 
nezakonito. Te trike je najbolj prefinjeno vpeljala prav 
odvetniška obramba s sojenjem v procesu Čista lopata.
(A. Zupanc, v članku Priznati ali ne? Bo kazen nižja?, 
Žurnal 24, 28. april 2012)

9. Aleš Zalar (minister za pravosodje v Vladi Boru-
ta Pahorja): V zadnjih časih ni več slišati pripomb to-
žilcev, da se tožilski šefi vmešavajo v njihove odloči-
tvi v konkretnih postopkih. Ampak največji izzivi so 
vsekakor še pred njim. Morda bi lahko tožilstvo nare-
dilo več pri pojasnjevanju tega, kaj počne, koga prega-
nja, zakaj preganja. Verjetno javnost upravičeno pogre-
ša malo več odločnosti. Vsaj toliko, kot jo recimo ka-
žejo nekaterih odvetniki.
(A. Zalar, v oddaji Dnevnik, TV Slovenija 1, 4. maj 
2012)

10. Med deset tisoč podjetij, ki so nastala v tem času, 
so nekatera že velika in v njih dela več sto ljudi, še več 
je srednje velikih in majhnih. Veliki večini pa je skup-
no, da jih vodijo njihovi lastniki sami. Pogosto zato, ker 
menijo, da sami znajo najbolje. Številni bi tudi radi iz-
stopili, a jim to ne gre prav dobro od rok. Borut Zajc 
se je kot odvetnik srečal z veliko takimi podjetniki, nji-
hove težave so ga navdihnile, da je letos na to temo iz-
dal tudi knjigo.
(V. Cajnko Javornik, v članku Kako potegniti ločnico 
med seboj in podjetjem, Manager, 9. maj 2012)

11. Pri mednarodnih tožbah podjetja običajno za za-
stopanje najamejo specializirane odvetnike iz tujine. 
Prvič pa se je zgodilo, da so tujci za zastopanje pred 
pravosodnimi organi Evropske unije najeli slovenskega 
odvetnika. Za takšen korak se je odločila srbska druž-
ba Interspeed Holding iz Beograda, ki je v tožbi proti 
Evropski komisiji najela dr. Marka Bošnjaka iz odvet-
niške družbe Čeferin.
(M. Felc, v članku Na evropskih sodiščih tudi sloven-
sko, Delo, 14. maj 2012)

12. Nekaj bo treba narediti tudi pri ekonomiki poslo-
vanja zbornice. Iskati bo treba nove vire financiranja. 
Poglejte, zbornica razpolaga s kar nekaj mediji, ki bi 
bili lahko primerni za pridobivanje dodatnih sredstev 
zbornice z na primer oddajanjem medijskega prostora 
v najem. Povečati je treba kakovost revije Odvetnik z 
morda zunanjimi sodelavci, moč bo pridobivati sred-
stva tudi z našo programsko opremo, ki jo uporablja-
jo odvetniki. Seveda ta sredstva ne bodo namenjena le 
temu, da bomo lahko plačevali tiste, ki bodo delali za 
zbornico, bi pa lahko tudi zmanjšala finančno obreme-
nitev odvetnikov, saj imajo trenutno nekateri odvetni-
ki kar nekaj težav s plačevanjem obveznosti zbornici.
(R. Završek, v Odvetniška tarifa povzroča odvetni-
kom resne težave, TFL Glasnik, 8. maj 2012)

13. O neetičnem ravnanju ljubljanske odvetnice Jane 
Mazi, ki nesramno izkorišča neuke starejše ljudi, je Te-
dnik že poročal. Osem mesecev pozneje organi še niso 
ukrepali.
( J. Šopar, v oddaji Tednik, TV Slovenija 1, 28. maj 
2012)

14. »Odvetništvo nikjer v svetu ni priljubljeno. Lju-
dje dojemajo odvetnike kot mrhovinarje, ki se pasejo 
na nesreči drugih. Ne razumejo, da je v veliki večini 
primerov, zlasti v kazenskih postopkih, odvetnik nji-
hov edini zaveznik, zlasti pa je za takega posamezni-
ka odvetnik zadnji obrambni okop pred vsemogočno 
državo. Ljudje poleg tega pozabljajo, da celo ustavne 
pravice v nobeni državi niso same po sebi umevne in 
da jih je bila večina tudi pri nas izborjena po zaslugi 
odvetnikov. Država sicer daje neki nabor pravic, a jih 
mora posameznik pogosto šele uveljaviti, in to počno 
odvetniki. So zadnji okop pri obrambi človekovih pra-
vic. Država si z različnimi zakoni nedvomno zna zelo 
izboljšati svoj položaj nasproti posamezniku, ta pa na-
vadno nima nikogar drugega kot svojega odvetnika.«
(P. Petrovčič, intervjuju z M. Jelenič Novakom: »Ima-
jo nas za mrhovinarje, ki se pasejo na nesreči drugih«, 
Mladina, 1. junij 2012)

15. Eno od ministrstev, ki bedi nad štirimi zbornicami 
(odvetniško, notarsko, izvršiteljsko in zbornico stečaj-
nih upraviteljev), je Ministrstvo za pravosodje in javno 
upravo. Vsem štirim je pred časom poslalo anketo, ali 
so za obvezno ali prostovoljno članstvo, in jih zaprosi-
lo za poročilo o izvrševanju javnih pooblastil. Rok za 
izvedbo ankete se je iztekel 15. junija. Vendar »še ni-
smo«, tako ministrstvo, »prejeli vseh odgovorov. Ko 
jih bomo, jih bomo proučili. Tako analiza zbornične-
ga sistema na področju pravosodja na ministrstvu še 
poteka, hkrati medresorska delovna skupina pri vladni 
službi za zakonodajo proučuje zbornični sistem v celo-
ti. Zato o morebitnih konkretnih prenosih pristojnosti 
še ne moremo govoriti.« Toda pri vprašanju (ne)ob-
veznega članstva v zbornicah na področju pravosodja 
ne gre v prvi vrsti za varčevanje, saj ne dobivajo sred-
stev iz državnega proračuna, »temveč gre bolj za pro-
učitev učinkovitosti izvrševanja pooblastil zbornic za 
boljšo zaščito in pravno varnost strank v postopkih«, 
trdijo na pravosodnem ministrstvu. Ključna dilema, 
ki se, tako naše informacije, pojavlja v vladi, pa je, ali 
so pri nas zbornice sposobne dobrega izvajanja javnih 
pooblastil ali pa zgolj ščitijo interese svojega članstva. 
(M. Vukelić in D. Zajec, v članku Zbornice: zaščita 
interesov ali blaginja ljudi, Delo, 21. junij 2012)

16. »Obrnili smo se na več slovenskih odvetnikov, a 
od vseh poslušali isto: da je to občutljiva tema, da si 
ne upajo, da ne verjamejo v uspeh in da bomo že na 
začetku zavrnjeni.«
(U. Lipovec Čebron v izjavi dneva ob članku Da do-
kažem otrokoma, da ju nisem zapustila, Delo, 1. ju-
lij 2012)

Komentar urednika: Če bi to držalo, bi to pomenilo 
slabo spričevalo za slovensko odvetništvo. Očitno 
se predstavniki izbrisanih niso obrnili na prave 
odvetnike.

17. Davčna uprava je letos od 1. januarja do 30. ju-
nija pri odvetnikih opravila 41 davčnih nadzorov in v 
30 oziroma pri 73,17 odstotka ugotovila 436.875,43 
evra dodatnih davčnih obveznosti. Po pojasnilih davč-
ne uprave so dodatne obveznosti posledica nepravil-
nosti pri izkazovanju prihodkov, odhodkov, uveljavlja-
nju olajšav in nepravilnosti pri obračunavanju davka 
na dodano vrednost.
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(K. Fidermuc, v članku Odvetniki se dvigajo po davč-
ni lestvici, Delo, 14. julij 2012)

18. Minister dr. Senko Pličanič, predsednik Odvet-
niške zbornice Slovenije Roman Završek in pravnik 
dr. Miro Cerar so na večeru Državljanske liste skuša-
li dogovoriti na vprašanje, zakaj slovensko sodstvo ni 
tako, kot bi moralo biti. »Predpisi so ustrezni, sodni-
ki pa so tisti, ki morajo bolj odločno uveljavljati pra-
vo,« je ob tem ugotavljal minister.
Odvetnik in predsednik Odvetniške zbornice Slove-
nije Završek je na večeru, ki sta se ga udeležila tudi 
predsednik Državljanske liste dr. Gregor Virant in fi-
nančni minister dr. Janez Šušteršič, predstavil težave, 
s katerimi se kot del sodnega sistema pri svojem delu 
srečujejo odvetniki. Kot zelo pomembno za njihovo 
delo in uspešno zagovarjanje strank je izpostavil samo-
stojnost in neodvisnost odvetnikov, ob tem pa opozo-
ril, da bi jim bila lahko ta bistveno okrnjena. Pojavlja-
jo se namreč ideje, da bi se del pristojnosti, ki jih ima 
zdaj odvetniška zbornica, prenesel na državo, s čimer 
pa bi odvetniki prišli v položaj odvisnosti, je opozoril 
in dodal, da bi to v praksi pomenilo, da svojih strank 
ne bi mogli več zagovarjati dovolj dobro.
Od ministrstva si odvetniki po njegovih besedah želijo, 
da bi se uredil sistem brezplačne pravne pomoči, pri 
čemer je opozoril, da je denarja zanjo v tem letu prak-
tično že zmanjkalo. Kot razlog za slednje vidi v uredi-
tvi, ko se iz sredstev, namenjenih za brezplačno prav-
no pomoč, zagotavlja sredstva za predujme za osebne 
stečaje in stečaje podjetij, zaradi česar zmanjka denar-
ja za dejansko pomoč. Do zdaj so že večkrat predlaga-
li, da se omenjena možnost ukine, vendar posluha za 
to do zdaj ni bilo, je opozoril.
(v članku Pličanič: »Predpisi so ustrezni, sodniki pa 
so tisti, ki morajo bolj odločno uveljavljati pravo«, Slo-
venska tiskovna agencija, 12. julij 2012)

19. Predsednik NZS in odvetnik Aleksander Čeferin 
nogometno rajo vse pogosteje jemlje kot svoje – stran-
ke. Pred tekmami (beri: pravdami) ima odlične občut-
ke in to sporoča nogometni množici. Po izgub ljenih 
tekmah pa nam ponuja »realne možnosti za uspeh« 
(beri: pritožbe). In seveda dodaja, da je priložnosti 
(beri: pravdanja) še dovolj ...
Nogometna raja seveda to plačuje kot stranke gospo-
du odvetniku, a na svoj način: »z rundami iz obupa«, 
jezo, solzami – odvetniki pač najraje vidijo evre.
Toda odvetnika lahko stranka preprosto odpusti s pre-
klicem pooblastila. S predsednikom pa je drugače, ali 
ne? Pa čeprav mu je v mislih nogometno pooblastilo 
odvzel že marsikdo ...
(Odvetnik in predsednik, Dnevnik, 14. september 
2012, str. 32)

20. »Če bi nas namreč le deset odstotkov od skupaj 
4200 odvetnikov podarilo le delček svojega časa, bi do-
bili 420 odvetnikov, ki bi lahko delali in izboljšali delo 
zbornice. Prav v zbornični reviji Odvjetnik sem si pri-
zadeval za angažma samo enega odstotka, to je 42 od-
vetnikov, da s svojim strokovnim prispevkom pripo-
morejo k boljši kakovosti besedil v našem časopisu, a 
žal neuspešno. Kot vidite, od avtorjev odvetnikov ob-
javljamo manj strokovnih člankov kot od sodnikov (ki 
jih seveda še naprej vabim k sodelovanju z našo revijo). 
Pa vendar, ali ne bi bilo bolj naravno, da bi sodelovalo 

prav več odvetnikov? Da bi se oglasili z jasno izraže-
nim pravnim problemom in bi to sprožilo polemiko? 
To bi našo revijo in naše odnose bistveno izboljšalo.«
(Intervju z nekdanjim predsednikom Odvetniške zbor-
nice Hrvaške dr. Leo Andreisem, Odvjetnik 5-6/2012) 

21. Sodelovali ste v mednarodnih organih pri reše-
vanju mednarodnopravnih vprašanj, zlasti prava mor-
ja. Ali bi nam lahko zaupali svoje mnenje o vprašanju 
razmejitve teritorialnih voda med Hrvaško in Slove-
nijo ter o izbranem načinu reševanja spora prek med-
narodne arbitraže?

dr. Ibler: Menim, da so se Slovenci pri tem zelo 
ušteli. Postavili so zahteve, ki so povsem v nasprotju 
z mednarodnim pravom, tako da jih je strah 
mednarodnega prava. Bil sem pristaš tega, da 
gremo pred Meddržavno sodišče v Haag, saj gre 
za precej resnejšo ustanovo s trajno sodno prakso. 
Vendar so si oni želeli organ, ki je zasnovan tako, 
da se lahko odmakne od pravnih norm (vendar 
ne bi smel delovati proti njim). Zdaj imamo 
petčlanski organ, v katerem so pomembni samo 
trije: Francoz, Anglež in Nemec (ki je pravzaprav 
Tirolec in mu zelo zaupam). Menim, da bo ta organ 
deloma opravil tisto, kar lahko in kar mora, in 
sicer da namesto Hrvatov in Slovencev po morju 
potegne razmejitveno črto. Do razsodbe smo 
oddaljeni še leto in pol in zelo me zanima, kakšen 
bo izrek, glede na to, da so bile slovenske zahteve 
neutemeljene in protipravne.

(Intervju z akademikom prof. dr.  Vladimirom Ible-
rom, Odvjet nik 5-6/2012) 

22. V koalicijski pogodbi je zaveza, da je treba od-
praviti obvezno članstvo v vseh zbornicah – tudi Od-
vetniški zbornici Slovenije (OZS) –, razen v Kmetij-
sko-gozdarski zbornici. Zakaj koalicija meni, da je ob-
vezno članstvo v OZS, ki obstaja od leta 1868, nepo-
trebno, hkrati pa je nujno obvezno članstvo v Kmetij-
sko-gozdarski zbornici? 
dr. Pličanič: »V koalicijskih zavezah je jasno zapisa-
no, da bo članstvo v zbornicah prostovoljno, razen v 
primerih, ko se članstvo z referendumom na ravni po-
vezovanja v zbornico odloči za obvezno članstvo. Zato 
sem tako notarsko kot odvetniško zbornico pozval k 
izvedbi referendumov. Člani so se odločili, da želijo 
še naprej obvezno članstvo. Torej je odločitev jasna 
– obvezno članstvo ostaja.
Spremembe pa si želim glede pooblastil. Trenutno od-
vetnike po mojem mnenju v primerjavi z notarji pre-
več omejujemo in bi bilo prav, da več pooblastil do-
bijo tudi odvetniki (na primer glede vlaganja zemlji-
škoknjižnih predlogov, vpisov v sodni register in po-
dobno). Pogoji za zasedbo odvetniškega ali notarske-
ga mesta so namreč zelo podobni in zato nekatere raz-
like nikakor niso upravičene.«
(I. Vovk Terčič, intervju z ministrom za pravosodje 
in javno upravo dr. Senkom Pličaničem, naši Dne-
vi 2012 – Dnevi slovenskih pravnikov 2012, 12. ok-
tober 2012) 
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Naš odvetniški kolega dr. Peter Čeferin ima kaj pi-
sati. V svojem bogatem življenju je doživel marsikaj, 
v petinštiridesetih odvetniških letih pa mu očitno 
tudi ni bilo niti malo dolgčas. Ko je leta 1967 odpi-
ral svojo odvetniško pisarno, si zagotovo ni niti v sa-
njah predstavljal, da bo toliko časa vzdržal in toliko 

doživel, veselega, spodbudne-
ga, in da bo tudi priča sila ža-
lostnim usodam ljudi, tudi svo-
jih strank. Zastopal in zagovar-
jal je na tisoče ljudi ter spoznal 
njihove življenjske zgodbe, ki so 
na njem pustile pečat različnih 
usod, katerih vsebina je zanimi-
vejša kot v kakšnem romanu in 
veliko bolj smešna kot v kakšni 
komediji. In kot v knjigi Moje 
odvetniško življenje zapiše dr. 
Čeferin, so odvetniške zgodbe 
pogosto bolj romaneskne kot ti-
ste v literaturi. 

V knjigi avtor sočasno opisuje 
tudi začetke svoje kariere. Na 
primer, kako je bil dopoldne 
novinar, popoldne pa že prav-
nik v Agrokombinatu, kjer pa 
kot svoboden in svobodomiseln 

duh ni dolgo vzdržal. Podal se je med zasebnike. Po 
opravljenem odvetniškem izpitu si je ogledal zemlje-
vid Slovenije in iskal kraj, kjer še ni bilo odvetnika, 
hkrati pa bi bil blizu Grosupljega. Tako je dr. Peter 
Čeferin 1. januarja 1967 odprl odvetniško pisarno – 
sobo s posebnim vhodom v gostilni Opara – v Treb-
njem: z odvetnikom, strojepisko in snažilko. Sprva ni 
imel nobenih strank. A takšna suša se je kmalu obr-
nila v vedno boljšo letino. Sprva le kmečke pravde, 
spori zaradi živinskih napak, nujnih poti in podobno. 
Avtor niza hudomušne zgodbe kot bisere, se s toplino 
dotika življenjskih težav in preizkušenj svojih strank, 
ki jim ostaja zvest do konca, četudi brez dlake na je-
ziku. Jim kar lepo pove, kar jim gre. Predvsem pa je 
brez milosti tudi do sebe. Na njegov lastni račun je 

še največ šal. In tudi kakšna bridka. Nekoč se je neka 
sodnica obrnila proti njemu in rekla: »Prebrali smo, 
da so v Zagrebu ustrelili odvetnika. Pazite, da se to 
ne bo zgodilo tudi vam!« S stranko sta potem od-
šla iz dvorane, kamor se kljub moledovanju vseh ni-
sta hotela vrniti. Na naslednji obravnavi je bila zgod-
ba povsem drugačna. Sodnica je stranki dr. Čeferina 
rekla, da ima zelo dobrega odvetnika. 

Knjižica se bere gladko, saj je napisana v preprostem 
in sočnem jeziku. Opisi kazenskih obravnav so duho-
viti, avtor rad ošvrkne vse udeležence procesa, še naj-
bolj pa samega sebe. Med znamenitim procesom zoper 
Azema Vlasija in rudarje je v Kosovski Mitrovici pre-
živel kar nekaj mesecev. Bilo je hudo, napeto, za deja-
nja so bile zagrožene tudi smrtne kazni. Pa so bili kot 
vedno tudi svetli trenutki, kot na primer šale na nje-
gov račun, ko je ob neki večerji ugriznil v jagenjčkovo 
glavo in izgubil zob, naslednji dan pa je moral nastopa-
ti v sodni dvorani. Pa so ga kolegi tolažili, da tudi prej 
ni bil kak Clark Gable. In tudi tisti resni trenutki, ko 
je na primer svojo stranko Azema Vlasija prvič videl 
šele v razpravni dvorani. Obrnil se je na predsednika 
senata z vprašanjem, koga sploh zagovarja, saj mu do 
tega trenutka ni bilo dovoljeno spregovoriti z obtože-
nim. Novica je obkrožila ves svet in tudi mednarodni 
časopisi so pisali o tem dogodku. Zato se je dr. Čefe-
rin domov vrnil kot narodni junak, a to ni trajalo dol-
go ... Dokler ni začel zagovarjati prvega slovenskega 
kapitalista – Sandija Grubeliča. Odvetnika je javnost 
tako v preteklosti kot dandanes pogosto enačila s sto-
rilcem kaznivega dejanja.

Petinštirideset zgodb je kot sol in poper teh 
petinštiridesetih let v advokaturi. Dodatne začimbe 
dajejo zgodbam ilustracije duhovitega ilustratorja 
Izarja Lunačka. Nič čudnega, da se je na predstavitvi 
knjige in pogovoru z avtorjem letos poleti v založbi 
na Wolfovi ulici v Ljubljani kar trlo ljudi. Prisotnih je 
bilo tudi veliko oboževalk, saj četudi dr. Čeferin ni 
Clark Gable, je zato zelo duhovit. 

Alenka Košorok Humar, 
odvetnica v Ljubljani in predsednica območnega zbora odvetnikov Ljubljana 

Moje odvetniško življenje
Petinštirideset let – petinštirideset zgodb in prav vse so resnične

avtor: dr. Peter Čeferin  
založba: Cankarjeva založba, 2012, 
112 strani
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doc. dr. Konrad Plauštajner

Izobraževanje odvetnikov 
Avtor je pripravil primerjalni prikaz nenehnega in obveznega izobraževanja 
odvetnikov v državah članicah Evropske unije. Tako so po posameznih drža-
vah članicah predstavljene normativne podlage za tako izobraževanje ter tudi 
oblike, vsebina, način vrednotenja takega izobraževanja, ne manjkajo pa niti 
sankcije za abstinenco. Sledili bomo torej drugim evropskim državam, ki so 
to problematiko že uredile. 
Splošna ugotovitev je, da tako izobraževanje poteka organizirano, kontrolira-
no in je hkrati tudi obvezno skoraj v vseh državah članicah Evropske unije – 
izjemi sta le Poljska in Slovenije. Tak pristop podpirata tudi Svet evropskih 
odvetniških zbornic (CCBE) in Evropska komisija, da bi se tudi na ta način 
pospešil razvoj evropske pravne kulture in povečala raven strokovnosti odve-
tniških storitev.

doc. dr. Konrad Plauštajner

The continuing training regime of lawyers  
in the EU
The author has prepared a comparative review of a continuing and obligato-
ry training regime of lawyers in the EU. The review represents legal basic for 
such training, as well as its forms, content, ways of its evaluation and sancti-
ons for abstention in individual Member State. 
In general, it can be established that such training is organized under surveil-
lance and obligatory. With exception of Poland and Slovenia, all Member Sta-
tes have the training regulated in their legislation. Such an approach is suppor-
ted also by the CCBE and the European Commission, in order to promote de-
velopment of the European legal culture and to enhance the expertise of law-
yers` services in this way as well.

dr. Luigi Varanelli

Vzročna zveza in pravo – oris nove teorije 
Članek obravnava vprašanja vzročnosti v pravu: prvi del je posvečen naravni 
vzročnosti, drugi pa pravni vzročnosti. Naravna vzročnost predstavlja »predho-
dno vprašanje« v razmerju do pravne vzročnosti, saj slednja temelji na ugoto-
vitvi prve. Ko je naravna vzročnost ugotovljena, lahko sodišče začne s postop-
kom ugotavljanja pravne vzročnosti. Pravna vzročnost se torej ne enači z narav-
no vzročnostjo, temveč je le njena izpeljanka, ki je zasnovana za pravne potrebe.
Prvi del predstavlja sintezo sodobnejših epistemoloških teorij o naravni vzroč-
nosti, ki so se uveljavile v naravoslovnih vedah. V tem delu avtor izhaja iz stali-
šča, ki je sicer do neke mere prisotno tudi v sodobni epistemologiji, da je tudi 
naravna vzročnost v resnici prilagoditev zakonov narave človeškemu umu in 
njegovim praktičnim potrebam. Drugi del pa obravnava pravno vzročnost in je 
razdeljen v dve samostojni konceptualni enoti. V prvi enoti skuša avtor ovre-
či zastarela pojmovanja o pravni vzročnosti, ki so oblikovala slovensko prav-
no doktrino in sodno prakso v zadnjem stoletju. V drugem delu pa obliku-
je hipotezo o pravni vzročnosti, ki temelji na spoznanjih naravoslovnih ved. 

dr. Luigi Varanelli 

Causation in law – Outline of a new theory
The article deals with the causation in law and it is divided into two units: ca-
usation in nature and causation in law. Causation in nature should be conside-
red as »preliminary ruling« in comparision with causation in law, considering 
that the latter is based upon the first. Since the causation in nature is ascer-
tained, the tribunal could proceed in ascertaining the causation in law. Hence 
causation in law isn't the same as causation in nature, beeing just its derivati-
on conceived for purposes of law. 
The first part is a sintesis of contemporary epistemological theories on causa-
tion in nature that are updated in natural sciences. In this part author starts 
from the point of view that causation in nature is in fact an adaptation of na-
tural laws to man's reason and his practical needs as well. The second part de-
als with the causation in law in it is subdivided into two conceptual units. In 
the first unit author try to overule the old-fashioned conceptions of causati-
on in law, which have conditioned the slovene theory of law and slovene juri-
sprudence in the last century. The second part represents an attempt to con-
struct a hypothesis on causation in law, which is based on the acknowledge-
ments of natural sciences. 

Autonomy and Independence 
of the Legal Profession

Resolution adopted at the Slovene Lawyers´ Day, 
Portorož 28th September 2012






