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Po skoraj tretjini mandata novega vod
stva Odvetniške zbornice Slovenije 
(OZS) je prav, da se ozrem nazaj in 
strnem nekaj misli. 

OZS se je skupaj z novim vodstvom 
soočila s temeljnimi vprašanji lastne
ga obstoja, namena in vloge. O tem 

je bilo sicer veliko napisanega in povedanega, ven
dar menim, da člani zbornice o tem premalo iskre
no in argumentirano debatiramo. Šele ko se je izvrš
na veja oblasti lotila projekta racionalizacije zbornič
nega delovanja v Sloveniji in vanj uvrstila OZS, smo 
se s temi vprašanji začeli ukvarjati tudi sami, čeprav 
bi to moralo biti vselej – in tudi je – vodilo pri delu 
vodstva naše zbornice. To pa seveda ne pomeni, da 
so prejšnja vodstva zbornice to vprašanje zanemarja
la. Morda je le vse teklo po utečenih tirnicah, čeprav 
so nekateri člani prejšnjega vodstva zbornice opozar
jali tako na razvoj odvetništva kot tudi na evropske 
razsežnosti odvetništva ipd. 

Dejstvo je, da kar nekaj naših članov zbornico še ve
dno vidi kot »nujno zlo«, kot »davek« za opravlja
nje dejavnosti. Res pa je tudi, da kar nekaj članov, ra
zen na zaprisegi, stika z zbornico nima in z njo ne so
deluje niti prek območnih zborov odvetnikov.

OZS pa je pravzaprav posebna tvorba. Skrbeti mora za 
dobrobit odvetništva kot svobodnega poklica, za oza
veščanje, da odvetniške storitve niso gole tržne stori
tve, da je v zaupnem odnosu med odvetnikom in stran
ko več kot zgolj prepoved posega države v to razmer
je ter da so prav odvetniki tisti, ki nudijo najstrokov
nejše in – na dolgi rok – tudi ekonomsko najugodnej
še pravne storitve. Po drugi strani pa mora zbornica 
v primeru kršitev tudi disciplinsko ukrepati in morda 
celo katerega izmed članov izključiti, voditi in nadzirati 

postopke imenovanja, zavzemati stališča o etičnih in 
drugih vprašanjih, ki so lahko za člane zbornice nepri
jetna. Po mojem mnenju gre tudi temu pripisati raz
miš ljanja med člani zbornice o njeni ukinitvi.

S spremembami se soočamo tudi na področju odvet
ništva. Te so nedvomno tesno povezane z ekonom
skimi razmerami, v katerih živimo. Nezmožnost pla
čila obveznosti do zbornice je pojav, s katerim se je 
zbornica srečevala ves čas, saj so nekateri posamez
niki vztrajno zanemarjali svoje obveznosti. Zdaj pa 
gre za pojav, ki zahteva argumentirano razpravo tudi 
o tem, ali so obveznosti do zbornice res previsoke, 
pa tudi, kaj naj zbornica pravzaprav »nudi« svojim 
članom, kaj torej člani zbornice od nje sploh priča
kujejo, kaj storiti, če je blokiran račun odvetnika ozi
roma odvetniške družbe, kako postopati ob spornem 
ravnanju nekaterih članov v vlogi stečajnih upravite
ljev – na to se mora zbornica bolj odločno in glas
no odzvati. 

V nadaljevanju mandata zato načrtujemo redne 
obiske vodstva zbornice na območnih zborih 
odvetnikov, in sicer z namenom, da odpremo 
razpravo, ki mora privesti do tega, da bomo izluščili 
prava vprašanja glede odvetništva in OZS, na katera 
bo vodstvo skupaj z zainteresiranimi člani zagotovo 
našlo tudi prave odgovore.

Zato vam želim, spoštovane odvetnice in odvetniki, pa 
tudi vašim sodelavkam in sodelavcem ter strokovnemu 
osebju, na katerega odvetniki večkrat povsem neupra
vičeno pozabimo, da bi še naprej skupaj soustvarjali 
naš poklic, ki je časten, ter da bi bili kos strokovnim 
in etičnim izzivom današnjega časa.

Janez Starman, 
odvetnik v Kopru in podpredsednik OZS 

Želimo si odpreti razpravo 
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Jože Ilc pa ni zgolj eden izmed članov uredniškega 
odbora Odvetnika, ampak ves ta čas v njem tudi ob

javlja strokovne in aktualne član
ke, ki so napisani – kot se reče 
– »kratko in jedrnato«, ob če
mer Ilc obravnavano temo vedno 
tudi kritično analizira. Poleg pi
sanja člankov kolega Ilc redno 
predava na srečanjih odvetni
kov, na Odvetniški šoli, na Dne
vih slovenskih pravnikov, je eksa
minator na pravosodnih izpitih, 
na odvetniških izpitih pa prever
ja znanje kandidatov iz predmeta 
Etika. Kar dva mandata (od leta 
1997 do leta 2007) je bil kot 
predstavnik svobodnih poklicev 
član Državnega sveta RS. 

V marcu je naš stanovski kolega Jože Ilc dopolnil 70 
let in ob obletnici mu uredniški odbor revije iskreno 
čestita.

Med strokovnimi članki objavljamo zelo zanimiv čla
nek odvetnika dr. Luigija Varanellija, ki se je tokrat 
ozrl na civilno procesno področje in obširno odgovo
ril na vprašanje, ali gre pri zavrnitvi dokaznega predlo
ga res le za procesno vprašanje.

V februarju je izšla njegova nova knjiga Vse, kar ho
čem vedeti o tebi: psihologija ljubezni in spolnega živ
ljenja. V njej dr. Varanelli obravnava ljubezen in spol
nost z vidika evolucijske psihologije, ki jo združuje s 
sodobnimi raziskavami na področju nevroznanosti. O 
tej knjigi več v prihodnji številki Odvetnika. 

O problematiki človekovega spomina – zlasti v okvi
ru sodnega postopka – je zelo izzivalen članek na
pisal profesor sociologije na ljubljanski Fakulteti za 
družbene vede dr. Gregor Tomc, ki se ukvarja tudi 
s kog nitivno psihologijo.

Zagotovo je posebna zanimivost te številke Odvetni
ka fotoreportaža s Prešernovega žura oziroma s prve 
odvetniške proslave slovenskega kulturnega praznika, 
s katero smo odvetniki počastili spomin na najslav
nejšega slovenskega advokata in največjega sloven
skega pesnika dr. Franceta Prešerna. V februarju so 
sicer dr. Prešerna v naši deželi obilno slavili, nedvo
mno pa je bil odvetniški Prešernov žur prvi in edini, 
ki je potekal v obliki rock koncerta. Kdor je manj
kal, mu je lahko žal.

Po sramežljivem začetku v zadnji številki Odvetnika 
lani decembra tokrat odkrito, na najbolj »atraktivnih« 
straneh revije, začenjamo z objavo komercialnih ogla
sov – prvič v zgodovini izdajanja Odvetnika. Uprav
ni odbor OZS je imel sicer vrsto let pomisleke (in 
tudi predsodke) v zvezi z oglaševanjem v našem sta
novskem glasilu, novi upravni odbor pa se je po teh
tnem premisleku odločil, da je vsaka finančna razbre
menitev naših članov v težkih ekonomskih razmerah, 
v katerih se je znašla ne samo Slovenija, ampak tudi 
večina evropskih držav, nujna in koristna.

Znižanje stroškov izdajanja revije Odvetnik, kar omo
goča tudi objava oglasov, je eden od korakov novega 
vodstva zbornice v tej smeri. Zanimivo je, da nova po
doba naše revije, ki je nedvomno kakovostnejša, pri
vablja (potencialne) oglaševalce. Primerjava z bližnjo 
okolico pa pokaže, da tudi drugim odvetniškim publi
kacijam (hrvaški Odvjetnik, češki Bulletin advokacie 
ipd.) oglaševanje že dolgo ni tuje.

Andrej Razdrih, 
odvetnik v Ljubljani 

Jože Ilc – sedemdesetletnik

Z velikim veseljem in ponosom v tej številki ponatiskujemo članek našega souredniškega in odvet
niškega kolega Jožeta Ilca z naslovom Civilno varstvo okolja, ki ga je v Glasilu Odvetniške zbornice 
Slovenije objavil leta 1979 in je še danes presenetljivo aktualen. Jože Ilc je bil član uredniškega odbora 
nekdanjega Glasila OZS (ki je izhajalo od leta 1978 do leta 1982) in je član uredniškega odbora revi
je Odvetnik od njene ustanovitve naprej – torej je edina živa vez med obema glasiloma Odvetniške 
zbornice Slovenije.
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V takih razmerah se stopnjuje nezadovoljstvo nad po
litično elito, ki ni sposobna oblikovati ustreznih rešitev 
za odpravo brezposelnosti in revščine, ustavitev neza
konitega bogatenja in pošteno delitev bremen. Po splo
šnem prepričanju bi te sistemske napake morala odpra
viti predvsem pravna država, ki jo v očeh javnih občil 
in javnosti pooseblja pravosodje. Zato se prav temu, 
po pravici rečeno ne brez razlogov, pripisuje velik del 
krivde za sedanje stanje in nalaga odgovornost za po
vrnitev »stare pravde«, ki jo najširša javnost razume 
predvsem kot večjo družbeno pravičnost. 

Tem pričakovanjem se politika ne bo mogla izogniti, 
zato je že danes očitno, da se bo tudi slovensko pra
vosodje moralo spremeniti. Vprašanje, ki v tem sklo
pu zadeva tudi slovensko odvetništvo, ni le, kakšna 
bo podoba pravosodja v naslednjem desetletju, am
pak predvsem, kdo bo odločal o poglavitni smeri in 
vsebini preobrazbe, do katere bo prišlo pod pritiskom 
splošne družbene krize. Zato je temeljni izziv sloven
skega pravosodja, z njim pa tudi slovenskega odvetni
štva, kako čim prej opredelili probleme in ponuditi re
šitve za tisti del sedanjih kriznih razmer v družbi, ki je 
povezan z delovanjem pravne države.

Prevzem pobude   
Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) ne bi smela za
muditi priložnosti vplivanja na družbeno vlogo in po
ložaj pravosodja. Kot del pravosodja, ki je politično 
manj izpostavljen, lahko najlažje prevzame pobudo 
za široko strokovno razpravo o podobi in meri prav
ne države, ki ne bo potekala le na ozkem političnem 
polju, kjer veljajo izključno merila kratkoročnih pre
živetvenih strankarskih interesov in nagon po pove
čanju družbene moči prek omejevanja ali nadzorova
nja pravosodja. 

To prednostno nalogo pa lahko uspešno uresniči le 
skupaj z drugimi deli pravosodja, sodelovanje pa je 
mogoče le, če bo preseženo medsebojno nezaupanje, 
do katerega prihaja zaradi poenostavljenega pogleda 
na nasprotne procesne položaje in posploševanja oseb
nih sporov ali zamer iz konkretnih sodnih ali drugih 
postopkov. Zgolj širše interesno povezano pravosodje 
lahko zagotovi ohranitev in nadaljnji razvoj dosežene 
ravni človekovih pravic ter v praksi uveljavljenih načel 
delovanja pravne države.

Povezovanje znotraj pravosodja 

Pravosodje je že zaradi poklicnega poslanstva svojih 
članov upravičeno nastopati kot varuh vladavine pra
va, poštenega sojenja in vrednot pravne države v celoti. 
Zato bi čim prej morali oblikovati stalne ali priložno
stne forume pravosodnih funkcionarjev, v katerih bi 
kot zainteresirana strokovna javnost lahko uveljavlja
li interese pravniškega stanu in se povezovali v okvir 
širših strokovnih ter drugih civilnodružbenih gibanj, 
ki postajajo vedno bolj aktivna in s svojimi zahtevami 
segajo na vsa področja družbene ureditve. 

Za začetek bi zadoščala kolegialna, neformalna tematska 
omizja funkcionarjev (sodnikov, državnih tožilcev, pravo
branilcev, odvetnikov in notarjev), predstavnikov poklic
nih združenj (zbornic), ki sodelujejo s pravosodjem (iz
vršitelji, stečajni upravitelji, izvedenci, tolmači), pravni
ških društev in zvez ter zainteresirane akademske stroke. 
Iz takega okvira bi lahko postopno oblikovali širšo vsebi
no in doseg javnega delovanja. Nobenega dvoma ni, da 
bi to moralo biti povsem nepolitično, oprto na načela 
stroke, splošna vprašanja, če je treba, pa tudi na konkre
tne, pravnomočno zaključene primere, ter dovolj odpr
to in demokratično, da lahko verodostojno predstavi oce
ne, pobude, predloge in zahteve pravne stroke kot celote.

Temeljni cilji 
Problemi, ki so hkrati tudi izziv za pravosodno stroko, 
so številni, vsebinsko različni in po pomenu niso enako 
razporejeni med posamezne pravosodne organe glede 
na njihove pristojnosti in položaj. Za enotno delovanje 
bo zato nujno treba določiti temeljne sklope za obliko
vanje stališč in najmanjše skupne imenovalce, ki omogo
čajo učinkovito delovanje v smeri razrešitve težav na na
čin, ki bo sprejemljiv za vse izvajalce in uporabnike pra
vosodnih funkcij. Možni tematski sklopi za začetne raz
prave so zlasti: nesorazmerje med družbeno odgovorno
stjo in dejansko močjo pravosodja, nezaupanje v njego
vo zakonito in pravično delo, nestabilna in pomanjklji
va zakonodaja ter dokončna odprava sodnih zaostankov.  

Sorazmerje med odgovornostjo in 
močjo pravosodja  
Na množičnih protestih, na zborovanjih in v osnut
kih novih političnih programov je vzpostavitev pravne 

Hinko Jenull, 
vrhovni državni tožilec svetnik, nekdanji odvetnik

Slovensko pravosodje v razmerah 
gospodarske in politične krize 

Vzroki današnjih težav slovenskega pravosodja so na gospodarskem področju. Po znani Marxovi tezi, 
da je družbena nadgradnja odvisna od presežne vrednosti, ustvarjene v ekonomski bazi, so se težave 
od tam razširile na celotni vrednostni sistem in tudi v pravosodje. Zaradi propadanja gospodarskih 
panog, izgube delovnih mest in razvojnega zastoja se krčijo zasebne in državne finance, vztrajno 
zmanjšujejo sredstva za socialne in druge javne namene, kar ne more ostati brez posledic za obseg 
blaginje, ki jo država lahko zagotovi ljudstvu. 
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države na prvem mestu. Pot do take zahteve je bila lo
gična. Najprej je prišlo spoznanje, da novi družbeni red 
v preteklih dvajsetih letih ni prinesel vsem niti enakih 
možnostih niti enakega materialnega položaja, zaradi 
česar so številni prikrajšani tudi pri mnogih drugih po
membnih življenjskih dobrinah. Politična propaganda 
je ob izdatni pomoči javnih občil, deloma pa tudi za
radi sistemskih težav in zapletov v nekaterih odmev
nih postopkih, za neuresničene obljube obtožila sla
bo delujoče pravosodje. Tako je ljudstvo prepričano, 
da bi pravna država lahko preprečila rop stoletja, če bi 
učinkovito delovala.  

Izboljšanje je seveda mogoče doseči, ampak le s teme
ljitimi spremembami vrednot in njihovim doslednim 
uveljavljanjem v družbenem in pravnem sistemu sko
zi daljše časovno obdobje. Zato bo javnosti čim prej 
treba priznati, da so možnosti odpravljanja družbenih 
nasprotij z orodji pravnega reda omejene in da bo gle
de na sedanje stanje boljšo družbo mogoče vzpostavi
ti šele v prihodnosti, z višjo moralno zrelostjo, pravno 
kulturo in širšo javno podporo. Ta naloga pa bo lahko 
opravljena le, če se pravosodje razbremeni tistih zah
tev in pričakovanj, ki so lahko zagotovljena le z drugi
mi ukrepi države, predvsem na davčnem in socialnem 
področju, pa tudi s prenosom številnih nepotrebnih 
sodnih pristojnosti na druge organe.  

Povrnitev zaupanja v delo pravosodja 
Celo pri tistih zadevah, ki doživljajo t. i. sodni epi
log, je javnost prepričana, da večinoma niso obravna
vane po načelu enakosti, ali ne dovolj strogo, ali vsaj 
ne zadosti hitro. Po vsakem uspešnem postopku, kar 
je po merilih ljudstva le krepka zaporna kazen ali ta
kojšen suspenz in čimprejšnja razrešitev domnevnega 
krivca, se v javnosti poroča najmanj o dveh po istih 
merilih neuspešnih postopkih, zastaranjih ali odško
dninski odgovornosti države za škodo, povzročeno s 
sodnimi postopki. 

Na tej podlagi oblikovano slabo podobo učinkovi
tosti je seveda mogoče izboljšati s pospešenim reše
vanjem predvsem v odmevnejših zadevah. Po drugi 
strani pa ne bi smeli zanemariti običajnih postopkov, 
v katerih se rešujejo vsakdanji pravni problemi nava
dnih ljudi. Tudi po teh bo javnost še naprej ocenje
vala delovanje celotnega pravnega sistema. Da je to 
zelo pomembno za prepričanje o učinkoviti državi, 
kaže priznanje, ki si ga je oblasti doslej uspelo prido
biti s poenostavljeno zamenjavo osebnih dokumen
tov, registracijo motornih vozil, elektronskimi dosto
pi do različnih evidenc in na vseh drugih področjih 
s poenostavljenimi upravnimi postopki. Prijazne, ši
roko dostopne in hitre rešitve nezahtevnih zadev, ki 
so za posameznika velikega pomena, bi zanesljivo iz
boljšale podobo pravosodja. 

Zagotovitev stabilne zakonodaje 
Med ključnimi razlogi za neučinkovito pravno državo 
na vseh pravnih področjih je nenehno, prenagljeno in 
neusklajeno spreminjanje zakonodaje. Vpliv pravosod
ja na vsebino zakonskih predlogov je vedno manjši, v 
tem pogledu se oblast še zlasti premalo ozira na mne
nje odvetnikov. Tudi OZS ne more učinkovito izrabiti 

dejstva, da so med vsemi pravniškimi poklici prav od
vetniki najbližje ljudem, saj pri zastopanju spoznava
jo njihove prave težave in potrebe, ko se neposredno 
vključujejo v postopke in spopadajo s problemi zara
di neustreznih postopkov, birokratskih ovir ali neja
snih norm. 

K povečanju vpliva odvetniške stroke v postopkih 
priprave in sprejemanja zakonov, še zlasti tistih, ki 
so pomembni za svetovanje in zastopanje strank, 
bi lahko pripomogla tudi pogumnejša neposredna 
vključitev odvetnikov v politično delovanje v 
okviru sedanjih strank ali novih gibanj in aktivno 
delovanje v okviru Državnega sveta ter drugih 
državnih institucij.      

Dokončna odprava sodnih zaostankov   

Čas je za zagotovitev tekočega reševanja zadev in do
končno odpravo sodnih zaostankov. Njihov nadalj
nji obstoj daje podlago za nenehno dnevnopolitično 
očitanje in tudi širše oblastno izrabljanje z namenom 
obremenjevanja celotnega pravosodja z izvirnim gre
hom vsakokratnega zastaranja posamezne zadeve, pre
loženih narokov in nenapisanih sodnih odločb. Brez 
rešitve tega problema ne bo mogoče enakovredno in 
legitimno nastopati pri obravnavanju vprašanj, pove
zanih z delovanjem pravne države, niti v razmerju do 
drugih vej oblasti niti v javnosti.

Doseči bo treba soglasje vseh pravosodnih funkcio
narjev za čimprejšnjo zagotovitev ažurnosti poslova
nja. Ne gre toliko za uporabo zakonitih procesnih in 
morebitnih disciplinskih ukrepov proti zlorabi pravic 
ali opuščanju potrebne strokovne skrbnosti, ki lahko 
vodi v zavlačevanje postopkov. Gre predvsem za sku
pno moralno zavezo glede doslednega uresničevanja 
dogovorjene solidarne odgovornosti za zdravo stanje 
in učinkovito delovanje pravosodja kot celote. 

Sklep
V kratkem pregledu problemov in izzivov slovenskega 
pravosodja ni mogoče podrobneje analizirati vzrokov 
sedanjega stanja. Ob njegovih nespodbudnih posledi
cah to danes niti ni najnujnejša naloga. Bolj pomemb
no je zavedanje, da je slovensko pravosodje pred veli
kim izzivom burnih družbenih sprememb in v zgodo
vinskem trenutku, ko ima še vedno čas in možnost, da 
samo določi svoj položaj, vrednote, za katere se zavze
ma, in poti za njihovo uresničitev. 

V tem okviru ne gre le za priložnost, ampak tudi 
za odgovornost slovenskih odvetnikov, da skupaj 
z drugimi pravosodnimi funkcionarji opredelijo 
in izrabijo vse točke možnega strokovnega 
poenotenja za oblikovanje odgovorov na izzive 
trenutka, še preden bi se sedanje stanje sprevrglo 
v trajno zmanjšanje družbene moči pravosodja in 
poslabšanje položaja odvetništva.
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Eno od temeljnih načel stečajnega postopka je načelo 
koncentracije, katerega bistvo je, da lahko upnik pro
ti stečajnemu dolžniku uveljavlja svojo terjatev samo v 
stečajnem postopku in v skladu s pravili tega postopka, 
če v zakonu za posamezen primer ni določeno drugače 
(prvi odstavek  227. člena ZFPPIPP). To pomeni, da v 
kakšnem drugem, na primer pravdnem postopku, pro
ti stečajnemu dolžniku praviloma ne more uveljavljati 
svoje terjatve. Pri tem gre za uveljavljanje:
1. nezavarovane terjatve, 
2. terjatve, zavarovane z ločitveno pravico, in 
3. izločitvene pravice. 

V izhodišču je treba upoštevati, da se je pravdni po
stopek za uveljavitev terjatve, ločitvene pravice ali iz
ločitvene pravice lahko začel pred začetkom stečajnega 
postopka ali pa šele med stečajnim postopkom. V dru
gem primeru bo do začetka pravdnega postopka prišlo 
samo, če bo terjatev, ločitvena pravica ali izločitvena 
pravica v stečajnem postopku prerekana. V obeh pri
merih pa bo začetek stečajnega postopka pomembno 
vplival na pravdni postopek: na njegov začetek, če se 
pred začetkom stečajnega postopka še ni začel, in na 
njegov tek, če se je začel že pred stečajnim postopkom.

Vpliv začetka stečajnega postopka na pravdni posto
pek je deloma urejen z ZPP, deloma pa z ZFPPIPP. 
Do uveljavitve ZFPPIPP glede vpliva začetka stečajne
ga postopka na pravdni postopek ni bilo posebnih te
žav; ZPP in ZPPSL sta bila glede tega usklajena. Pro
blem pa nastane, ko skušamo določbe ZPP in ZFPPI
PP uporabiti za primer osebnega stečaja (stečaj zapu
ščine puščamo ob strani, ker je problematika v bistvu 
enaka kot pri osebnem stečaju). Procesne situacije, ko 
se začne stečajni postopek proti pravdni stranki, ki je 
fizična oseba, ZPP namreč ne ureja posebej. Ob nje
govi uveljavitvi to niti ni bilo potrebno. Ob uveljavitvi 
ZFPPIPP pa bi moral zakonodajalec upoštevati določ
be o osebnem stečaju in določbe ZPP ustrezno uskla
diti, a tega ni storil. Zato v strogo formalnem smislu 
tako za stečaj pravne osebe kot za osebni stečaj velja
jo enake določbe ZPP.

Namen tega prispevka je pokazati na težave, ki bodo 
nastale v primerih začetka stečajnega postopka proti 
pravdni stranki – fizični osebi, in poskusiti odgovoriti, 

kako s primerno uporabo ZPP reševati te težave, do
kler ZPP ne bo dobil novih ustreznih določb.

Uveljavljanje terjatev, ločitvenih 
pravic in izločitvenih pravic v 
stečajnem postopku proti pravni osebi 
(300. do 312. člen ZFPPIPP)

Uveljavljanje terjatev

Terjatev je pravica upnika od dolžnika zahtevati, da 
opravi izpolnitveno ravnanje, katerega predmet je da
jatev, storitev, dopustitev ali opustitev (prvi odstavek 
20. člena ZFPPIPP). Nedenarna terjatev je terjatev 
upnika od dolžnika zahtevati izpolnitev nedenarne 
dajatve ali izvedbo storitve (drugi odstavek 20. čle
na ZFPPIPP). V obeh primerih je treba to zakonsko 
definicijo dopolniti tako, da gre za terjatve, ki nepo
sredno vplivajo na obseg stečajne mase. Samo te ter
jatve se z začetkom stečajnega postopka pretvorijo v 
denarne terjatve (prvi odstavek 253. člena ZFPPI
PP). Terjatev torej ni enaka zahtevku, ki ga obrav
nava sodišče. Tako terjatev ni vsebovana na primer 
v zahtevku za motenje posesti, za izpraznitev v na
jem danega poslovnega prostora, za razveljavitev di
sciplinskega ukrepa, za vzpostavitev delovnega raz
merja ipd.

Stečajni postopek vpliva le na terjatve upnikov do 
stečajnega dolžnika, nastale pred začetkom stečajne
ga postopka (252. člen ZFPPIPP); zgolj te je treba 
prijaviti v stečajnem postopku (prvi odstavek 296. 
člena ZFPPIPP) in jih ni dovoljeno uveljavljati izven 
stečajnega postopka (načelo koncentracije – prvi od
stavek 227. člena ZFPPIPP). Zamuda roka za pri
javo terjatve ima za posledico prenehanje terjatve v 
razmerju do stečajnega dolžnika (peti odstavek 296. 
člena ZFPPIPP). Ko pa je terjatev pravočasno prija
vljena, lahko nastane več različnih situacij. Če pravo
časno prijavljena terjatev ni prerekana, ni problema: 
sledi poplačilo iz stečajne mase. Terjatev lahko pre
rekajo stečajni upravitelj ali drug(i) upnik(i). V pra
ksi je skoraj nikoli ne prerekajo upniki, ampak samo 
upravitelj. Zato v nadaljevanju podrobneje samo o 
tem primeru. 

Vladimir Balažic,
vrhovni sodnik na Vrhovnem sodišču RS 

Vpliv stečajnega postopka na pravdni 
postopek 

Zakon o pravdnem postopku (ZPP)1 je bil sprejet pred uveljavitvijo Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).2 Ena od največjih novosti ZFPPIPP v 
primerjavi s prej veljavnim Zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) je osebni stečaj in 
stečaj zapuščine. Prejšnji zakon je namreč poznal samo stečaj pravne osebe in podjetnika posameznika, 
pri čemer stečaj podjetnika posameznika ni bil pravi osebni stečaj, tako kot je urejen z novim zakonom. 

1  Ur. l. RS, št. 73/07 – UPB3 in nasl. 
2  Ur. l. RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 48/12 Odl. US: UI285/10.
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Če je terjatev prerekana, je treba v enem mesecu po ob
javi sklepa o preizkusu terjatev vložiti tožbo za ugoto
vitev obstoja terjatve (prvi odstavek 300. člena ZFPPI
PP). Zamuda roka ima za posledico prenehanje terja
tve v razmerju do stečajnega dolžnika (četrti odstavek 
300. člena ZFPPIPP). Če bo upnik kljub temu vložil 
tožbo, bo torej treba tožbeni zahtevek zavrniti, ker je 
zaradi prenehanja terjatve neutemeljen. Čeprav obrav
navamo le primer, ko prereka terjatev zgolj upravitelj, 
je vseeno treba omeniti, da je treba v primeru, da jo 
prereka(jo) tudi upnik(i), tožbo vložiti proti vsem, ki 
so jo prerekali – nujno sosporništvo (drugi in tretji od
stavek 300. člena ZFPPIPP).

Če je stečajni dolžnik pravdna stranka v že začeti 
pravdi, se z začetkom stečajnega postopka pravdni 
postopek prekine. Tega ne določa ZFPPIPP, ampak 
je tako predpisano v 4. točki prvega odstavka 205. 
člena ZPP. To velja ne glede na to, ali je stečajni dol
žnik tožeča ali tožena stranka. Razlog je v tem, da z 
začetkom stečajnega postopka prenehajo vsa poobla
stila zakonitih in statutarnih zastopnikov ter poobla
ščencev (prvi odstavek 245. člena ZFPPIPP). Vsa po
oblastila preidejo na upravitelja (drugi odstavek 245. 
člena ZFPPIPP). To velja tudi za pooblastilo, dano 
za zastopanje v pravdnem postopku (drugi odstavek 
101. člena ZPP). V primeru, da je stečajni dolžnik to
žena stranka, je razlog za prekinitev tudi v tem, da je 
od tega, ali bo terjatev pravočasno prijavljena v ste
čajnem postopku, odvisno, kdaj in kako se bo prav
dni postopek nadaljeval.

Kako in kdaj se bo prekinjeni postopek nadaljeval, 
je odvisno od različnih okoliščin. Če je stečajni dol
žnik tožeča stranka, se bo nadaljeval, ko ga bo upra
vitelj prevzel ali ko ga bo sodišče pozvalo, da to sto
ri (prvi odstavek 208. člena ZPP). Če je stečajni dol
žnik tožena stranka, postopek pa teče o zahtevku, v 
katerem ni vsebovana terjatev, je situacija enaka. Po
stopek se bo nadaljeval, ko ga bo prevzel upravitelj 
ali ko ga bo sodišče pozvalo, da to stori (prvi odsta
vek 208. člena ZPP).

Če je stečajni dolžnik tožena stranka, postopek pa teče 
o terjatvi, je treba najprej opozoriti, da za vse te pri
mere velja, da razlog za prekinitev postopka preneha 
z objavo sklepa o preizkusu terjatev (drugi odstavek 
301. člena ZFPPIPP). Takrat namreč postane jasno, ali 
je bila terjatev sploh prijavljena ter ali je bila prereka
na ali ne. S tem sklepom je tudi odločeno, kdo mora v 
drugem postopku uveljaviti zahtevek za ugotovitev ob
stoja (ali neobstoja) prerekane terjatve (4. točka dru
gega odstavka 69. člena ZFPPIPP). Od teh okoliščin 
je odvisno, kako se bo postopek nadaljeval.

Če terjatev ni bila pravočasno prijavljena, se bo po
stopek nadaljeval, ko ga bo prevzel upravitelj ali ko 
ga bo sodišče pozvalo, da to stori (prvi odstavek 208. 
člena ZPP). Sledila bo zavrnitev tožbenega zahtevka, 
ker je terjatev prenehala. Če je bila terjatev pravočasno 
prijavljena, pa ni bila prerekana, potem preneha prav
na korist za vodenje pravde (osmi odstavek 301. člena 
ZFPPIPP). Postopek se bo nadaljeval, ko ga bo upra
vitelj prevzel ali ko ga bo sodišče pozvalo, da to stori 
(prvi odstavek 208. člena ZPP). Sledi zavrženje tožbe 
zaradi pomanjkanja pravnega interesa.

Če je bila terjatev pravočasno prijavljena, pa je bila pre
rekana, mora v enem mesecu po objavi sklepa o pre
izkusu terjatev upnik predlagati nadaljevanje prekinje
nega postopka (tretji odstavek 301. člena ZFPPIPP). 
Če to stori, se šteje, da je dajatveni zahtevek umaknil 
in da uveljavlja samo še ugotovitveni zahtevek (četrti 
odstavek 301. člena ZFPPIPP). Če je terjatev prerekal 
še drugi upnik, mora v istem roku tožbo razširiti nanj, 
čemur se stranki ne moreta upreti (peti in šesti odsta
vek 301. člena ZFPPIPP). Postopek se v tem primeru 
torej nadaljuje na predlog upnika, vendar spet takrat, 
ko sodišče stečajnega upravitelja pozove k prevzemu 
postopka (prvi odstavek 208. člena ZPP). Upravitelj 
se tako nadaljevanju postopka ne more upreti.

Če upnik nadaljevanja postopka ne predlaga pravoča
sno ali če ne razširi tožbe na upnika, ki je prerekal ter
jatev, potem njegova terjatev v razmerju do stečajnega 
dolžnika preneha (sedmi odstavek 301. člena ZFPPI
PP). Postopek se bo spet nadaljeval, ko ga bo prevzel 
upravitelj ali ko ga bo sodišče pozvalo, da to stori (prvi 
odstavek 208. člena ZPP). Sledi zavrnitev tožbenega 
zahtevka zaradi prenehanja terjatve.

Če je bila terjatev, ki temelji na izvršilnem naslovu, pra
vočasno prijavljena, pa je bila prerekana, mora tisti, ki 
jo je prerekal (če jih je več, potem eden od njih), pro
ti upniku v enem mesecu po objavi sklepa o preizkusu 
terjatev vložiti tožbo za ugotovitev njenega neobstoja 
(drugi in tretji odstavek 302. člena ZFPPIPP). Če se 
to ne zgodi, terjatev velja za priznano (četrti odstavek 
302. člena ZFPPIPP). S tako tožbo lahko uveljav lja 
tiste razloge za neobstoj oziroma bolje za prenehanje 
terjatve, ki bi jih lahko uveljavljal z ugovorom v izvr
šilnem postopku, torej tiste, ki jih ni mogel uveljavi
ti v okviru časovnih meja pravnomočnosti (pravilo
ma do konca naroka za glavno obravnavo pred sodi
ščem prve stopnje).

Uveljavljanje ločitvenih pravic

Ločitvena pravica je pravica upnika do plačila njegove 
terjatve iz določenega premoženja stečajnega dolžnika 
pred plačilom terjatev drugih upnikov iz tega premo
ženja (prvi odstavek 19. člena ZFPPIPP). Največkrat 
gre za zastavno pravico. Upnik, ki uveljavlja ločitveno 
pravico, vedno uveljavlja tudi terjatev. Glede tega, kdo 
lahko prereka ločitveno pravico, velja vse enako kot za 
terjatev. Če sta tako terjatev kot ločitvena pravica pri
znani, potem sodišče s sklepom o preizkusu terjatev 
ugotovi, da sta priznani, in stečajnemu dolžniku naloži 
prednostno plačilo terjatve iz premoženja, ki je pred
met ločitvene pravice (304. člen ZFPPIPP).

Upravitelj lahko prereka samo ločitveno pravico ali 
pa tudi terjatev (če prereka terjatev, se šteje, da prere
ka tudi ločitveno pravico – tretji odstavek 303. člena 
ZFPPIPP). Če prereka terjatev in ločitveno pravico, 
velja za postopek ugotavljanja obstoja terjatve vse tisto, 
kar je bilo navedeno v prejšnji točki. Razlika je samo 
ta, da je treba tudi za judikatno terjatev vložiti tožbo 
za ugotovitev njenega obstoja (drugi odstavek 305. čle
na ZFPPIPP). Če upravitelj prereka ločitveno pravico, 
potem upnik ni napoten na tožbo za ugotovitev nje
nega obstoja, ampak za njeno uveljavitev (prvi odsta
vek 305. člena ZFPPIPP). V takem primeru mora zato 
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za uveljavitev ločitvene pravice proti stečajnemu dol
žniku vložiti dajatveno tožbo. Če je hkrati prerekana 
terjatev, mora ta tožba vsebovati tudi zahtevek za nje
no ugotovitev (drugi odstavek 305. člena ZFPPIPP).

Če je bila proti stečajnemu dolžniku že pred začetkom 
stečajnega postopka začeta pravda za uveljavitev loči
tvene pravice, se pravdni postopek z začetkom stečaj
nega postopka prekine. Za njegovo nadaljevanje ve
lja vse kot pri prekinitvi pravde za uveljavitev terjatve, 
razlika je samo ta, da zahtevek za uveljavitev ločitve
ne pravice ostane dajatveni. Smiselna uporaba določ
be četrtega odstavka 301. člena ZFPPIPP (glej drugi 
odstavek 306. člena ZFPPIPP) o umiku dajatvenega 
dela tožbenega zahtevka torej velja samo za terjatev, 
ne pa tudi za ločitveno pravico.

Če je prerekana ločitvena pravica nastala z vpisom 
v zem ljiško knjigo ali na podlagi izvršilnega naslova, 
mora tisti, ki jo je prerekal, vložiti tožbo za izpodbija
nje pravnega dejanja, s katerim je bila ločitvena pravi
ca pridobljena, kadar je bila pridobljena z izpodbojnim 
pravnim dejanjem (1. točka drugega odstavka 308. čle
na ZFPPIPP), v drugih primerih pa tožbo za ugotovi
tev neobstoja ločitvene pravice (2. točka drugega od
stavka 308. člena ZFPPIPP).

Uveljavljanje izločitvene pravice

Izločitvena pravica je pravica zahtevati izločitev dolo
čene stvari iz premoženja stečajnega dolžnika in izro
čitev izločitvenemu upniku. Primeri so taksativno na
šteti v 22. členu ZFPPIPP. Za uveljavljanje izločitvene 
pravice velja smiselno enako kot za uveljavljanje loči
tvene pravice, upoštevaje samo to razliko, da izločitve
na pravica ni mogla nastati z vpisom v zemljiško knjigo. 

Tožbeni zahtevek je odvisen od tega, za kateri primer 
te pravice iz 22. člena gre (309. člen v zvezi s prvim 
odstavkom 310. člena ZFPPIPP):
–  izročitev premoženja (premične stvari, terjatve ali 

kakšne druge pravice),
–  ugotovitev pridobitve lastninske pravice na nepre

mičnini s priposestvovanjem ali na drug izviren 
način,

–  izstavitev zemljiškoknjižne listine, če gre za nepre
mičnino,

–  izvedba drugega razpolagalnega posla ali drugega 
dejanja za pridobitev lastninske pravice.

Vpliv postopka osebnega stečaja na 
pravdni postopek 

Ena od najpomembnejših razlik med stečajem pravne 
osebe in osebnim stečajem (stečajem fizične osebe) je 
ta, da pravna oseba z zaključkom stečajnega postop
ka vedno preneha, fizična oseba pa nikoli. Zato mora
jo biti vsa pravna razmerja, v katera je vstopila pravna 
oseba, pred zaključkom stečajnega postopka razrešena, 
za fizično osebo pa to ne velja, ker ostanejo vse njene 
pravice in obveznosti, torej tudi obveznosti iz naslo
va terjatev njenih upnikov, tudi po zaključku stečajne
ga postopka še naprej veljavne. Tudi v primeru odpu
sta obveznosti se samo spremenijo v neizterljive (na
turalne – 409. člen ZFPPIPP). Posledica tega je, da 

ima zamuda rokov za prijavo terjatev, ločitvenih in iz
ločitvenih pravic, za vložitev tožbe za njihovo ugoto
vitev oziroma uveljavitev in za vložitev predloga za na
daljevanje prekinjenih postopkov za posledico njiho
vo prenehanje v razmerju do stečajnega dolžnika, ki je 
pravna oseba, ne pa tudi v razmerju do stečajnega dol
žnika, ki je fizična oseba (primerjaj 3. točko drugega 
odstavka 383. člena ZFPPIPP). Vse drugo je smisel
no enako kot pri stečaju pravnih oseb, toda z nekate
rimi posebnostmi.

Druga pomembna razlika je, da gre v stečajno maso 
pravne osebe čisto vse njeno premoženje, v stečajno 
maso fizične osebe pa ne, ker je določeno premoženje 
(zelo podobno kot v izvršilnem postopku) izvzeto iz 
stečajne mase. Poslovna sposobnost stečajnega dolžni
ka se z začetkom stečajnega postopka omeji tako, da ne 
more razpolagati s premoženjem, ki spada v stečajno 
maso (1. točka prvega odstavka 386. člena ZFPPIPP). 
Pri razpolaganju s tem premoženjem postane upravitelj 
zakoniti zastopnik stečajnega dolžnika (smiselno drugi 
odstavek 245. člena ZFPPIPP). S preostalim premože
njem, seveda pa tudi z vsemi drugimi pravicami, dol
žnik lahko samostojno razpolaga.

ZPP v določbah, ki so v zvezi s stečajnim postopkom 
pomembne, ne loči med stečajem pravnih oseb in 
osebnim stečajem. Tako v drugem odstavku 101. čle
na predpisuje, da pooblastilo, ki ga je dal stečajni dol
žnik, preneha, ko nastanejo pravne posledice stečaj
nega postopka. Ta določba je skladna z določbo prve
ga odstavka 245. člena ZFPPIPP, toda samo za prav
ne osebe. Menim, da je treba tako kot določbo prve
ga odstavka 245. člena ZFPPIPP tudi določbo drugega 
odstavka 101. člena ZPP za fizične osebe uporabljati 
smiselno. Polnoletna oseba, ki ji je delno omejena po
slovna sposobnost, je namreč po določbi drugega od
stavka 77. člena ZPP pravdno sposobna v mejah svo
je poslovne sposobnosti. V teh mejah torej lahko sama 
opravlja pravdna dejanja. Zato ni logično, da bi tudi v 
tem obsegu z začetkom stečajnega postopka preneha
lo pooblastilo, ki ga je dala pooblaščencu za pravdo 
pred začetkom stečajnega postopka. V primerih, ko je 
osebni stečajni dolžnik pravdna stranka (v pravdnem 
postopku, ki se začne po začetku stečajnega postopka 
ali se je začel že pred stečajnim postopkom), bo zato 
treba vedno ugotavljati, ali premoženje, ki je predmet 
spora, spada v stečajno maso ali ne. Samo glede pre
moženja, ki spada v stečajno maso, je namreč upravi
telj zakoniti zastopnik stečajnega dolžnika, v drugih 
primerih pa ne. 

Naslednje vprašanje je povezano s prekinitvijo in na
daljevanjem prekinjenih pravdnih postopkov. Z določ
bo 4. točke prvega odstavka 205. člena ZPP je namreč 
predpisano, da se (po zakonu samem) postopek preki
ne, če nastanejo pravne posledice stečajnega postop
ka. Pri tem ZPP nič ne loči med razlogi za prekinitev 
postopka, kadar je stečajni dolžnik pravna ali kadar je 
stečajni dolžnik fizična oseba. Če je glavni razlog za 
prekinitev postopka zaradi začetka stečajnega postop
ka proti pravni osebi ta, da prenehajo vsa pooblasti
la, ki jih je dala, potem za fizično osebo ta razlog ne 
velja. Pooblastila, ki jih je dala za zastopanje v pravdi, 
v kateri se razpravlja o zahtevku, ki ne vsebuje terja
tve v zvezi s premoženjem, glede katerega je poslovna 
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sposobnost stečajnega dolžnika omejena, namreč ne 
prenehajo. Že na prvi pogled je tudi jasno, da preki
nitev nekaterih pravdnih postopkov zaradi začetka ste
čajnega postopka proti tožniku ali tožencu ni smiselna 
(razvezna pravda, očetovska pravda, pravda zaradi mo
tenja posesti, postopek delavca proti delodajalcu zara
di odprave odločbe o disciplinskem ukrepu, pravda za
radi izpodbijanja sklepov skupščine gospodarske druž
be ipd.). Tudi v teh primerih bo zato določbe ZPP o 
prekinitvi in nadaljevanju prekinjenih postopkov tre
ba uporabiti smiselno – do tega bo prišlo samo v prav
dah, v katerih se obravnavajo terjatve stečajnega dol
žnika, ki vplivajo na obseg stečajne mase.

Na koncu bi rad opozoril še na en problem. Ker v po
stopku osebnega stečaja ne veljajo prekluzivni roki za 
prijavo terjatev, ločitvenih in izločitvenih pravic, se 
utegne zgoditi, da bo stečajni postopek končan pred 
zaključkom pravdnega postopka, ki je bil zaradi začet
ka stečajnega postopka prekinjen, zaradi prerekanja 
terjatve pa se je nato nadaljeval. V tako nadaljevanem 
postopku je dajatveni tožbeni zahtevek že po zakonu 
veljal za umaknjenega in pravdni postopek se je nada
ljeval samo še z zahtevkom za ugotovitev obstoja ter
jatve (četrti odstavek 301. člena ZFPPIPP); če je terja
tev prerekal kateri od upnikov, pa je tožnik moral tožbo 
razširiti še nanj (peti odstavek 301. člena ZFPPIPP). 
V primeru, da se tak postopek do zaključka stečajnega 

postopka ne konča, se postavi vprašanje njegovega na
daljevanja: ali res samo z zahtevkom za ugotovitev ob
stoja terjatve in ali res tudi z upnikom, ki je prerekal 
terjatev? Po zaključku stečajnega postopka namreč ni 
nobene ovire več, da upnik proti nekdanjemu stečajne
mu dolžniku ne bi imel dajatvenega zahtevka; še več, 
ugotovitvenega zahtevka za zapadlo terjatev sploh ne 
more uveljavljati (primerjaj drugi odstavek 181. člena 
ZPP). Upnika nekdanjega stečajnega dolžnika pa se 
tak pravdni postopek očitno ne tiče več. Zato menim, 
da bi morali določbe o nadaljevanju takega pravdne
ga postopka razlagati tako, da učinki četrtega in pete
ga odstavka 301. člena ZPP »popustijo« in se posto
pek nadaljuje samo še med tožnikom in tožencem, se
veda z dajatvenim tožbenim zahtevkom.

Sklep 
Očitno je, da določbe ZPP o stečajnem postopku ne 
ustrezajo primerom osebnega stečaja. Res je, da je 
mogoča njihova smiselna uporaba (z večjimi ali manj
šimi težavami), prav pa bi bilo, da bi se zakonodajalec 
odzval na to, da je ZFPPIPP uveljavil postopek oseb
nega stečaja, ki je v mnogih pomembnih stvareh precej 
drugačen od postopka stečaja proti pravni osebi, to pa 
zahteva tudi drugačno ureditev pravdnega postop
ka v primerih, če je stranka v njem pravna ali fizič
na oseba v stečaju.

V prispevku se tako lotevam zagotovo aktualnega in 
praktičnega vprašanja o razmejitvi treh konceptov pro
cesnega prava: ločitev vprašanja zmotne oziroma ne
popolne ugotovitve dejanskega stanja od vprašanja 
procesnih kršitev oziroma nepravilne uporabe mate
rialnega prava. Bolj konkretno bom skušal odgovo
riti na vprašanja, ali je zavrnitev dokaznega predlo
ga lahko pritožbeni razlog po 1., 2. ali 3. točki prve
ga odstavka 338. člena Zakona o pravdnem postop
ku (ZPP).1 Določitev, za katero kršitev gre, ima po
membne praktične posledice. Revizijo je namreč mo
goče vložiti zgolj iz zakonsko naštetih razlogov, zaradi 
česar je s tega vidika pomembno, kot kakšna kršitev 

je opredeljena zavrnitev dokaznega predloga. Po dru
gi strani je to vprašanje postalo še posebej relevantno 
po uveljavitvi novele ZPPD:2 če zavrnitev dokazne
ga predloga opredelimo kot procesno kršitev, jo mora 
stranka pred sodiščem prve stopnje uveljavljati takoj, 
ko je to mogoče. 

Proces in ugotovitev dejanskega 
stanja

Proces spominja na obred, v katerem svečenik, ki ga 
pooseblja sodnik, prikliče duh resnice. Ta metaforičen 

doc. dr. Luigi Varanelli, 
odvetnik v Ljubljani 

Zavrnitev dokaznega predloga
Ali gre res zgolj za procesno kršitev?

Postavljanje ločnic med koncepti je od nekdaj težavno delo. Ugotavljam, da so tudi v pravu meje 
med instituti, pojmi ali koncepti v veliki meri konvencionalne, bolj plod kolektivne pravne podzavesti 
kot rezultat zavestnega logičnega razmišljanja. Velikokrat k temu pripomorejo napačne in površne 
interpretacije nekaterih avtorjev, uporaba stare ali zastarele pravne literature, nekritično sprejema
nje sodne prakse, še zlasti ko se t. i. jedro (pravno stališče) sodbe bere ločeno od ocene konkretnega 
dejanskega stanja, ki je bilo podlaga za sodnikovo odločitev. 

1  Ur. l. RS, št. 26/99 in nasl.
2  Ur. l. RS, št. 45/08.
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opis procesa ni tako zelo daleč od zgodovinske resnice. 
Francoski sodnik Antoine Garapon je v svojem delu 
Bien juger: essai sur le rituel judiciaire parafraziral Evan
gelij sv. Janeza in zapisal: »Na začetku je bil obred«.3 
Že pogled po nekaterih slovenskih vaseh nas lahko pre
priča v ustreznost pojmovanja procesa kot obreda. Va
ščani so se v krogu zbirali pod orjaško lipo in spreje
mali pomembne odločitve o zločinih in kaznih.4 Prvi 
procesi so dejansko bili obredi, v katerih je sodnik – 
svečenik z božjo pomočjo zbiral dokaze, pomembne 
za razsojanje v konkretnem primeru.

Zgodovinski prikaz razvoja procesa, ki pa ga tu zara
di namena in ekonomije prispevka ne morem opravi
ti, kaže na nesporno težnjo po iskanju resnice. Danes 
bi namesto besedne zveze »iskanje resnice« uporab
ljali besedni zvezi »ugotovitev življenjskega dogodka« 
ali, še primerneje, »rekonstrukcija dejanskega stanja«. 
Ravno rekonstrukcija dejanskega stanja je središče vsa
kega procesa. Težnje in razvoj procesa kažejo na ne
sporno dejstvo, ki bi ga morali vedno upoštevati: ce
loten ustroj pravnih pravil in norm, ki tvorijo proces, 
je funkcionalno namenjen ravno rekonstrukciji dejan
skega stanja. Postopkovna pravila so namreč ancillae 
osnovnega sodnikovega namena, ki se izkaže z ugoto
vitvijo tistih življenjskih dogodkov, ki so potrebni za 
odločitev o sporu, za dajanje prava (jus dicere) stran
kam procesa.5 

Sodnik in rekonstrukcija dejanskega 
stanja (psihološki vidiki)

Vprašanja rekonstrukcije dejanskega stanja v procesu 
se nameravam lotiti iz povsem nove perspektive in tako 
ubrati novo hevristično smer, morda v premislek tudi 
drugim pravnikom. Učbeniki procesnega prava, članki 
in komentarji se problematike lotevajo z enostranske
ga vidika; nikoli ne upoštevajo psihološkega dejavnika, 
ki je ključen pri razumevanju obravnavanega osnovne
ga vprašanja in ki je lahko v pomoč pri razbistritvi so
dnikove odločitve ter celotne problematike, povezane 
z zmotno/nepopolno ugotovitvijo dejanskega stanja. 

Treba je izhajati iz stališča, da sodnik v civilnem proce
su ne ugotavlja resnice strictu sensu, temveč skuša s po
močjo postopkovnih pravil rekonstruirati neki življenj
ski dogodek, ki je pomemben za razsojanje v konkre
tni zadevi. Kar je ugotovljeno v sodnem postopku in 
kar izhaja iz sodne odločbe, ni dejansko stanje, kakr
šno naj bi bilo po zaporedju stvarnih dogodkov, tem
več miselna rekonstrukcija dejstev in dogodkov, ki so 
rezultat dokaznega postopka. Povedano drugače: do
godek, ki je podlaga za razsodbo, ni dogodek, ki se je 
dejansko zgodil, temveč njegov odsev, ki se skozi priz
mo postopkovnih pravil ustvari v miselni konstrukci
ji sodnika. Obstaja neizogibno razhajanje, disociacija 
med stvarnim in miselnim dogodkom. Prvi se je zgodil 
v preteklosti v določenem trenutku ali obdobju, drugi 
pa se med potekom pravdnega postopka postopoma 

razodeva v sodnikovi zavesti. Z rekonstrukcijo dejan
skega stanja sodnik ponavlja v drugi bitni dimenziji 
(tj. v lastni zavesti), kar je že pojmovno neponovljivo, 
ker je stvarni dogodek prikovan v silnicah preteklosti. 
Zgodovinski ali življenjski dogodek ponovno oživi, se 
obnavlja v procesu in kot tak preide v sodnikovo za
vest kot podlaga za odločitev. 

Natančno opisati miselne konstrukcije, načine sklepa
nja, pomen in psihološko težo posameznih dokazov je 
v okviru tega prispevka nemogoče, zato se bom skušal 
osredotočiti zlasti na tiste elemente, ki bodo v pomoč 
pri razumevanju vprašanja rekonstrukcije dejanskega 
stanja in na podlagi katerih bo mogoče orisati ločnice 
med konceptom procesne kršitve in zmotne ali nepo
polne ugotovitve dejanskega stanja oziroma napačne 
uporabe materialnega prava. 

Dogodek, ki poteka v sodnikovi miselni konstrukci
ji in ki je podlaga za končno odločitev, je tisti dogo
dek, ki je filtriran skozi postopkovna pravila. V procesu 
dogodek sestavljajo posamezna dejstva, ki so predmet 
dokazovanja. Pravzaprav dokazi niso nič drugega kot 
»kosi«, znamenja, spojine življenjskega dogodka, ki se 
v procesu ponavljajo in ki so podlaga za sodnikov jus 
dicere. Dokazni postopek je torej skupek postopkovnih 
pravil, na podlagi katerih sodnik prek dokazov v seda
njosti procesa rekonstruira dejansko stanje. Takšno de
jansko stanje se v sodnikovi zavesti obarva z epistemo
loškimi in logičnimi argumenti (sklepanja po življenj
skih izkušnjah, indukcije, abdukcije ipd.) in oblikuje v 
koherentno bitno celoto, ki ustreza kriterijem življenj
skega dogodka. Življenjski dogodek, ki se razodeva iz 
tako rekonstruiranega dejanskega stanja, je factum, na 
katerem sodnik gradi svojo pravno odločitev. 

Življenjski dogodek, ki je podlaga za odločitev, vsebu
je v sebi pozitivno in negativno prvino. S tem, ko se 
sodnik prepriča, da so stvari potekale na določen na
čin (pozitivna prvina), iz lastnega obzorja dogodkov 
izključi vse druge možne alternative (negativna prvi
na). Z drugimi besedami, v sodni odločbi sodnik pove, 
kaj se je zgodilo; s tem pa posredno pove tudi, kaj se 
ni zgodilo. Z vidika kognitivne psihologije rekonstruk
cija dejanskega stanja poteka med procesom na podla
gi izvedenega dokaznega postopka. Na podlagi dejstev, 
navedenih v tožbi in odgovoru na tožbo, se pri sodni
ku oblikujeta dve hipotezi ali več hipotez, ki bodo na 
preizkušnji ravno z dokazovanjem. Dokazi postanejo 
spojine, ki se vežejo med seboj v bolj ali manj koheren
tne zgodbe. Te hipoteze se med postopkom v sodni
kovi zavesti spremenijo v prepričljive ali nepreprič ljive 
zgodbe, odvisno od teže posameznih dokazov.6 Tista 
začetna hipoteza, ki je bila potrjena z bolj prepričlji
vimi dokazi, postane zrcalo življenjskega dogodka, ki 
je podlaga za odločitev. Ko je sodnik prepričan v eno 
zgodbo (rectius: v eno različico zgodbe), postopek za
ključi in zavrne vse morebitne druge predlagane doka
ze. Tisti dokazi, ki bi potrjevali že dokazano hipotezo, 
postanejo sic et simpliciter nepotrebni; tisti dokazi, ki 

3  Garapon, A.: Bien juger: essai sur le rituel judiciaire. Paris 1997. 
4  Za etnološki in vsakomur razumljiv pregled starih slovenskih običajev v zvezi s sodstvom prim. Kunaver, D.: Nepisani zakoni v ljudskem izročilu. Ljubljana 1996,  
str. 127 in nasl.  
5  Z etimološkega vidika besedo jurisdikcija sestavljata dve latinski besedi, in sicer samostalnik juris (jusjuris: pravo) in glagol dicere (povedati, dajati). 
6  Teža posameznih dokazov je odvisna od njegovega položaja v okviru hipotetične zgodbe, ki si jo sodnik ustvari na začetku obravnavanja zadeve. Dokazi, ki so kohe
rentni s postavljeno hipotezo, prepričajo sodnika v določeno verzijo zgodbe. Več o tem Pennington, N. – Hastie, R.: The Story Model for Juror Decision Making v 
Inside the Juror: The Psychology of Juror Decision Making (redaktor Reid Hastie). Cambridge 1994, str. 192 in nasl. 
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bi utegnili zamajati potrjeno hipotezo (ali bolje reče
no: sestavljeno zgodbo), pa se zavrnejo, ker so v na
sprotju s prepričanjem, ki si ga je sodnik ustvarjal med 
dokaznim postopkom.7 Naj to pojasnim s primerom. 

Med pravdnima strankama je sporno, ali je obstaja
lo pogodbeno razmerje. Tožeča stranka v tožbi pre
dloži notarski zapis, iz katerega je razvidno pogodbe
no razmerje, predlaga zaslišanje določenih prič, ki bi 
potrdile navzočnost obeh pravdnih strank v postopku 
pred notarjem. Tožena stranka zanika, da je obstaja
lo pogodbeno razmerje, in trdi, da ni bila navzoča v 
postopku pred notarjem. Po vpogledu v notarski za
pis ter po zaslišanju pravdnih strank in ključnih prič 
sodnik zavrne vse druge dokaze (zaslišanje še drugih 
prič), ki jih je predlagala tožena stranka, saj je iz do
tedanjega dokaznega postopka lahko že povsem jasno, 
da sta pravdni stranki sklenili sporno pogodbo. Zavr
nitev toženčevih dokaznih predlogov je posledica so
dnikovega prepričanja o tisti verziji zgodbe, ki jo je po
nudila tožeča stranka. 

Prodrli smo torej v jedro našega argumentiranja. Kako 
navedeno tezo vključiti v problematiko zavrnitve do
kazov? Prvi korak, ki ga je treba narediti, je razčleni
tev, analiza situacije, ko sodnik zavrne dokazni predlog. 
Čeprav je (tudi v naši literaturi)8 mogoče najti mnogo 
razlogov za zavrnitev dokaznega predloga, so v resnici 
vse situacije zajete v tri skupine:
1. zavrnitev dokaznega predloga zaradi pomanjkanja 

relevantnosti;
2. zavrnitev dokaznega predloga, ko je dokaz nedovo

ljen;
3. zavrnitev dokaznega predloga, ker so predlagani 

dokazi po sodnikovi oceni nepotrebni.

Za lažje in preglednejše obravnavanje zadeve bom opi
sane situacije v nadaljevanju obravnaval ločeno, in si
cer bom v razdelku, ki sledi, obravnaval zavrnitev do
kaznega predloga zaradi pomanjkanja relevantnosti in 
ker je vložen prepozno, v drugih razdelkih pa zavrni
tev dokaznega predloga, ker so predlagani dokazi po 
sodnikovi oceni nepotrebni. 

Zavrnitev dokaznega predloga zaradi 
pomanjkanja relevantnosti

1. Vprašanje relevantnosti predlaganega 
dokaza

V rimskem pravu je veljal rek »da mihi facta, dabo 
tibi jus« oziroma »daj mi dejstva (in) dal ti bom 
pravico«9. S tem rekom je jurist nameraval poveda
ti, da v sodnem postopku obstaja povezava med kon
kretnim in abstraktnim dejanskim stanom. Sodnikov 
jus dicere ni zakonodajna funkcija. Njegova jurisdik
cija sega tako daleč, kot sega spor, ki ga mora raz
rešiti. Sodnik v sporu, ki teče pred njim, uporablja 

splošne in abstraktne pravne norme. Gre pravzaprav 
za ugotovitev prava v konkretnem primeru, za vzpo
stavitev povezave (relacije) med dejstvom in pravno 
normo. Posledica tega postulata pa je logična pove
zava, ki mora obstajati med dokazi in dejanskim sta
njem, ki je podlaga za razsodbo. Metaforično sem na
mreč dokaz opredelil kot »kos«, znamenje ali spoji
no dejanskega stanja. S tem sem nameraval povedati 
le, da mora med dokazom in dejanskim stanjem ob
stajati tako tesna bitna povezava, da je dokaz sestavni 
element življenjskega dogodka, ki je podlaga za odlo
čitev. Kaj to pomeni v praksi? 

Sodnik za rekonstrukcijo dejanskega stanja dopušča in 
obravnava le tiste dokaze, ki so relevantni za reševanje 
spora. Relevantnost je lahko pravna ali dejanska. Prav
na relevantnost se nanaša na tiste dokaze, ki jih pravna 
norma (zgornja premisa pravnega silogizma) šteje za 
relevantne. Dejanska relevantnost pa je logična pove
zava med predlaganim dokazom in naravnim dogod
kom, ki je podlaga za odločitev. 

Začnimo s pravno relevantnostjo. Sodnik dopušča 
dokaze ob upoštevanju pravne norme materialnega 
prava. Norma materialnega prava mu je namreč vodi
lo, na podlagi katerega oceni, ali je določeno dejstvo 
v konkretni zadevi relevantno ali ne. Zgornja premisa 
pravnega silogizma je abstraktna norma, v zavetju ka
tere sodnik rekonstruira dejansko stanje. Prav ta nor
ma materialnega prava oziroma zgornja premisa prav
nega silogizma narekuje tisto smer, ki se je mora so
dnik držati pri pravilni rekonstrukciji dejanskega sta
nja. V procesu namreč dejstva ne obstajajo sama po 
sebi, temveč vedno v povezavi s pravno normo. Ni 
v naravi stvari, da je določeno dejstvo pravno oziro
ma pravotvorno. Dejstvo postane pravno (pravotvor
no), če ga pravna norma predvideva in zanj predpi
suje pravne posledice. Če gre na primer za vprašanje 
odškodnine za pretrpljene duševne bolečine, je do
ločilo 179. člena Obligacijskega zakonika (OZ)10 ti
sto, ki narekuje, katera dejstva so relevantna (ker so 
z obstojem leteh povezane pravne posledice) in kot 
taka predmet dokazovanja. Če sodnik napačno upo
rabi ali razlaga pravno normo, se zavrnitev dokaznega 
predloga sprevrže v pritožbeni razlog napačne upora
be materialnega prava. Trditev bom poskušal pona
zoriti s preprostim primerom. 

Tožeča stranka v odškodninskem sporu predlaga po
stavitev izvedenca kliničnopsihološke stroke z name
nom ugotovitve, ali se ji je kot posledica škodnega 
dogodka razvila posttravmatska stresna motnja oziro
ma kako ta motnja vpliva na njeno vsakdanje življe
nje. Sodnik tak dokazni predlog zavrne na podlagi na
pačne razlage določila 179. člena OZ, ker meni, da 
navedena določba ne zajema vprašanja obstoja post
travmatske stresne motnje kot vzroka za zmanjšanje 
življenjskih aktivnosti. Tu se pomanjkanje relevan
tnosti odraža v napačni uporabi materialnega prava. 

7  Tu bi lahko kdo ugovarjal in me spomnil na t. i. načelno prepoved vnaprejšnje dokazne ocene. V resnici takšen ugovor na tem mestu ne bi bil ustrezen, saj govorim le o 
psiholoških vidikih sodnikovega odločanja in  ne podajam pravne oziroma vrednostne ocene tega dejstva. Sicer pa menim, da vsakdanja praksa naših sodišč jasno kaže, 
da sodišča zaključijo obravnavo in zavrnejo dokazne predloge takrat, ko so že prepričana o določeni verziji zgodbe, ki tvori dejansko stanje. Vsakodnevno ugotavljam, da 
je v praksi zavrnitev dokaznih predlogov neizogibna danost, ki je posledica racionalizacije procesa in sodnikovega načina obravnavanja zadev. O prepovedi vnaprejšnje 
dokazne ocene in o njenih sicer nejasnih mejah prim. Galič, A.: Ustavno civilno procesno pravo. GV Založba, Ljubljana 2004, str. 228 in nasl.  
8  Prim. Bolta, J.: Zavrnitev dokaznih predlogov v sodni praksi, Pravnik 128 (2011), 910, str. 543 in nasl. 
9  Prim. Kranjc, J.: Latinski pravni reki. GV Založba, Ljubljana 1994, str. 64. 
10  Ur. l. RS, št. 97/07 – UPB1.
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Posledica tega pa je, da je zavrnitev dokaznega pre
dloga pritožbeni razlog po 3. točki prvega odstavka 
338. člena ZPP.

Nadaljujmo z dejansko relevantnostjo. Pri dejanski 
relevantnosti se sodnik osredotoča na povezavo med 
predlaganim dokazom in dogodkom, ki je podlaga za 
sodnikovo odločitev. Dejansko relevantni so le tisti 
dokazi, katerih ugotovitev utegne vplivati na končno 
odločitev. Drugače kot pri pravni relevantnosti, pri ka
teri tako rekoč primerja zgornjo in spodnjo premi
so pravnega silogizma, sodnik tu operira izključno v 
okviru spodnje premise pravnega silogizma. Ocena ni 
abstraktna, kot je abstraktna pravna norma, ki je te
žišče pravne relevantnosti (pravna norma predpisu
je, kateri dokazi so relevantni za vse tovrstne spore), 
temveč je konkretna in izključno povezana s konkre
tnim sporom.11 Dokazi se tu konkretizirajo, se tako 
rekoč materializirajo v konkretnih listinah, v konkre
tnih imenih in osebah, skratka postanejo del spisovne
ga dokaznega gradiva. Zavrnitev dokaznega predloga 
zaradi pomanjkanja dejanske relevantnosti je torej te
sno povezana s hipotetičnim potekom dogodkov kon
kretnega spora. Zaradi lažjega razumevanja naj tudi tu 
navedem primer. 

Sodnik dopusti kot dokaz vpogled v sporno pogodbo, 
sklenjeno med pravdnima strankama, zavrne pa tisti 
dokazni predlog, ki bi bil namenjen vpogledu v po
godbo, ki med pravdnima strankama ni bila sklenje
na. Razlog je v relevantnosti: v prvem primeru sodnik 
šteje dokaz z vpogledom v pogodbo, sklenjeno med 
pravdnima strankama, za dejansko relevanten za ugo
tovitev, ali je med njima obstajalo pogodbeno razmer
je. Pogodbe, sklenjene med drugimi subjekti, pa šteje 
za nerelevantne, saj izid pravde ni v nobeni prejudi
cialni zvezi z obstojem teh drugih pogodb. Če prav
dna stranka meni, da je zavrnitev dokaznega predlo
ga posledica napačne ocene dejanskega stanja, lahko 
poda pritožbo na podlagi 2. točke prvega odstavka 
338. člena ZPP.

2. Zavrnitev dokaznega predloga, ker je 
dokaz nedovoljen

Za tipičen primer nedovoljenega dokaza gre, ko prav
dna stranka dokazni predlog vloži prepozno. Določilo 
prvega odstavka 286. člena ZPP predpisuje, da mora 
stranka najpozneje na prvem naroku za glavno obrav
navo navesti vsa dejstva, ki so potrebna za utemeljitev 
njenih predlogov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za 
ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o navedbah in 
ponujenih dokazih nasprotne stranke. Izjema je opre
deljena v četrtem odstavku, kjer je določeno, da lah
ko stranka tudi na poznejših narokih za glavno obrav
navo navaja nova dejstva in predlaga nove dokaze, a 
le če jih brez svoje krivde ni mogla navesti na prvem 
naroku. Če pravdna stranka meni, da sodišče ni pra
vilno ocenilo, da niso izpolnjeni pogoji iz četrtega od
stavka 286. člena ZPP, se lahko pritoži zaradi proce
sne kršitve. 

Med procesnimi kršitvami se pogosto navaja tudi do
pustitev dokaza, kadar že obstaja zakonska domneva 
o obstoju nekega dejstva ali pravnega razmerja. V to
vrstnih primerih menim, da ne gre za procesno krši
tev, temveč za napačno uporabo materialnega prava. 
Zavrnitev dokaznega predloga ima namreč svoje ko
renine v razlagi in uporabi določbe materialnega pra
va, ki z zakonsko domnevo odeva sporno razmerje. 
Napaka sodnika se tu lahko odraža le v napačni raz
lagi pravnega določila oziroma v napačni kvalifikaci
ji spornega razmerja, zaradi česar lahko rečemo, da 
je lahko pritožbeni razlog le v napačni uporabi ma
terialnega prava.12 

Zavrnitev dokaznega predloga, ker je 
dokaz nepotreben (ker je bilo dejstvo 
že dokazano v procesu)

V prejšnjih razdelkih sem na kratko opisal kognitivne 
procese, ki potekajo v sodnikovi pravni zavesti in ki so 
podlaga za rekonstrukcijo dejanskega stanja. Kognitiv
ni okvir postane sodnikov koordinatni sistem, na pod
lagi katerega se odloči, ali bo dopustil izvajanje dolo
čenih dokazov oziroma ali bo zavrnil strankine doka
zne predloge. Pri odločitvi o dopustitvi/zavrnitvi do
kaznega predloga sodnik upošteva naslednja merila:
–  načelo procesne ekonomije,
–  pomen oziroma težo posameznega predlaganega 

dokaza v konkretnem postopku. 

Ti dve merili med seboj nista alternativni, temveč ve
dno delujeta skupno, v sozvočju. Sta kot dve naglaše
ni struni, ki privedeta do končne sodnikove odloči
tve o dopustitvi oziroma zavrnitvi dokaznega predlo
ga. Proces ne more trajati večno, zato si mora sodnik 
prizadevati izbrati vse tiste dokaze in le tiste dokaze, 
ki bodo pripomogli k rekonstrukciji dejanskega stanja, 
pomembnega za razsodbo. 

Sodnik bo dokazni predlog zavrnil, kadar so dejstva že 
dokazana.13 Tu je povsem očitno, da je zavrnitev doka
znega predloga tesno povezana z ugotovitvijo dejan
skega stanja. Noben dokaz, ki je relevanten (tj. ki spa
da v pravni in dejanski okvir spornega predmeta), kot 
tak ni nepotreben. Dokaz postane nepotreben v tistem 
trenutku, ko je dejansko stanje v sodnikovem misel
nem okviru docela razjasnjeno. Pridevnik 'nepotreben' 
je miselna kvalifikacija določenega dejstva, ki nastane 
kot rezultat primerjave med stanjem, kakršno izhaja iz 
postopka, in stanjem, kakršno bi izhajalo, če bi bil do
kaz izveden. Če v miselnem okviru sodnika predlaga
ni dokaz ne more ničesar spremeniti ali ne more pri
pomoči k razjasnitvi dejstev, se ga – če navedemo po
gosto uporabljeno dikcijo – »zavrne kot nepotrebne
ga«. Menim, da je iz pravkar zapisanega povsem oči
tno, da je vprašanje zavrnitve dokaznega predloga kot 
nepotrebnega vprašanje ugotovitve dejanskega stanja. 
To potrjuje del sodne prakse naše najvišje instance. V 
zadevi II Ips 431/2003 z dne 21. oktobra 2004 je Vr
hovno sodišče zavzelo stališče, na podlagi katerega je 

11  V zadevi št. Up 46/01 z dne 7. aprila 2003 je Ustavno sodišče lepo opisalo pojem (dejanske) relevantnosti: »Sodišče ni dolžno slediti dokaznim predlogom strank, če 
oceni, da izvedba predlaganega dokaza na njegovo odločitev ne bi mogla vplivati.«
12  V resnici iz pravkar povedanega lahko sklepamo, da vprašanje zavrnitve dokaznega predloga kot posledica zakonske domneve meji na sorodno situacijo pomanjkanja 
pravne relevantnosti, ki smo jo že podrobneje analizirali. Sicer pa je v obeh primerih v igri vprašanje pravilne uporabe materialnega prava. 
13  Za obširen pregled situacij, ko sodnik zavrne dokazni predlog, prim. Bolta, J., naved. delo, str. 562. 
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»vprašanje dovolitve ali zavrnitve določenega doka
znega predloga stvar dokazne presoje sodišča in sodi 
v sfero dejanskega stanja«.14

Zavedam se, da je ta teza sporna, saj pravna doktri
na in del naše sodne prakse zagovarjata stališče, da je 
zavrnitev dokaznega predloga bistvena kršitev določb 
pravdnega postopka.15 Da se utrdi prikazana teza, ki 
na zavrnitev dokaznega predloga gleda večplastno in 
odvisno od specifične situacije, je torej treba izpodbi
ti še stališče o zavrnitvi dokaznega predloga kot (le) 
procesni kršitvi. 

Neutemeljenost stališča o zavrnitvi 
dokaznega predloga kot (le) bistveni 
kršitvi določb pravdnega postopka

Zagovorniki stališča, da je zavrnitev dokaznega pre
dloga procesna kršitev, izhajajo iz dveh predpostavk:
1.  prvostopenjska sodišča so načeloma zavezana izve

sti vse dokazne predloge, saj bi bile v nasprotnem 
primeru kršene temeljne procesne in ustavne pra
vice16 pravdnih strank;

2.  zavrnitev dokaznega predloga mora biti ustrezno 
obrazložena, saj v nasprotnem primeru sodišče stori 
procesno kršitev. 

Začnimo z analizo prve predpostavke. Stališče, da so 
sodišča zavezana izvesti vse dokazne predloge, je prav
no zmotno. Četudi pravica do izvedbe dokazov teme
lji na ustavno varovani pravici do izjave v postopku, 
se ta ne razprostira onkraj racionalne meje, ki začrta 
dokazno pot vsakega procesa. Tega se zavedajo tudi 
zagovorniki te teze, saj tako stališče vedno korigirajo 
z navedbami in pogoji, s katerimi ga vsebinsko izpra
znijo. Njihovo tezo je torej mogoče sintetizirati tako
le: sodišča so zavezana izvesti vse dokazne predloge, 
a le pod pogojem, da so predlagani dokazi relevantni, 
potrebni, primerni in da se z njihovo izvedbo posto
pek ne bi zavlačeval. 

Teza postane nekonsistentna v trenutku, ko se vpra
šamo: kdo in na podlagi katerih kriterijev oceni, ali 
je predlagani dokaz primeren, potreben in smotrn? 
Odgovor je preprost: sodišče je tisto, ki odloča, ka
teri dokazi se izvedejo za ugotovitev odločilnih dej
stev (drugi odstavek 213. člena OZ). Kot je nazorno 
obrazložilo Ustavno sodišče v sklepu, št. Up 537/01 
z dne 27. marca 2003, »je treba upoštevati, da sodi
šče ni dolžno izvesti dokazov, ki za odločitev po ra
zumni oceni sodišča niso bistveni«. Tu se pravnik 
znajde pred svojevrstnim paradoksom: po eni stra
ni zakon sodišču priznava upravičenje zavrnitve do
kaznega predloga, po drugi pa ta isti zakon zavrnitev 
dokaznega predloga šteje za procesno kršitev.17 Gre 
za protislovno trditev, ki v pravni red uvaja nevarno 
antinomijo: upravičenje sodnika, da oceni, katere do
kaze dopustiti kot primerne in smotrne, se po tej tezi 
sprevrže v njegovo nasprotje, tj. v procesno kršitev. 
Zadeva postane še bolj nerazumljiva, če upoštevamo 

dejstvo, da so ocene primernosti, potrebnosti ali smo
trnosti že po sami njihovi bitni naravi subjektivne in 
relativne: subjektivne, ker so odvisne od rekonstruk
cije dejanskega stanja, ki je med dokaznim postop
kom potekala v sodnikovi zavesti; relativne, ker so 
različne od primera do primera, od postopka do po
stopka in od sodnika do sodnika. Naprtiti sodniku 
očitek procesne kršitve le zato, ker je zavrnil dolo
čen dokaz, ki se mu je z vidika njegove rekonstruk
cije dejanskega stanja zdel nepotreben, je za pravni
ka nesprejemljivo. Kot smo videli prej, sodnik zavr
ne dokazne predloge, kadar so ti nepotrebni. Doka
zi pa postanejo nepotrebni v trenutku, ko je dejstvo 
že dokazano oziroma kadar je sodnik docela prepri
čan o določeni verziji življenjskega dogodka. Vendar 
je to prepričanje miselna kategorija, ki poteka v so
dnikovem notranjem svetu. 

Lahko se strinjamo ali se ne strinjamo s sodnikovo 
rekonstrukcijo dejanskega stanja, ne moremo pa po
sledic, ki neizogibno prodirajo iz takšne rekonstruk
cije in ki odsevajo v zavrnitvi dokaznih predlogov, 
obravnavati kot procesnih kršitev. Vsaka kršitev je na
mreč pojmovno objektivna, kot taka pa ne more biti 
odvisna od notranjega pogleda posameznika, pa naj 
bo to sodnik ali kdo drug. Če bi odločitev obravna
vali kot kršitev pravne (procesne) norme, bi kršitev 
izgubila objektivno pomenskost, ki je bit vsake krši
tve pravila ali pravne norme. Pravilo ali pravna nor
ma je prvina pravnega reda, ki se razprostira v druž
benem tkivu in postavlja meje dopustnega in nedo
pustnega. Že po naravi je pravilo objektivno, saj le 
tako lahko dosega svojo funkcijo urejanja družbe
nih odnosov. Pri zavrnitvi dokaznega predloga pa je 
ta objektivnost lahko le navidezna. Razen v prime
rih (v resnici bolj teoretičnih), ko sodnik arbitrar
no zavrne dokazni predlog (kar bi lahko bila proce
sna kršitev), oziroma v primerih, ko je dokaz nedo
voljen ali nesubstanciran, je (v večini primerov, ki se 
vsakodnevno obravnavajo pred našimi sodišči) oce
na zavrnitve dokaznega predloga izid preproste mi
selne operacije, ki temelji na prepričanju sodnika o 
dejanskem stanju. 

Ne glede na miselne napore in argumentacije zago
vornikov teze, da gre pri zavrnitvi dokaznega predlo
ga za procesno kršitev, se vsaka zavrnitev dokaznega 
predloga začne in konča pri dejanskemu stanju: odlo
čitev, ali dopustiti predlagan dokaz, se opira na rekon
strukcijo dejanskega stanja; ocena v pritožbenem po
stopku, ali se je sodnik pravilno odločil, ko je zavrnil 
dokazni predlog, pa na analizo rekonstrukcije dejan
skega stanja, kot izhaja iz spisovnega gradiva. Pritož
beno sodišče poda to oceno tako, da ponovno rekon
struira dejansko stanje in, če bi ravno zavrnjen dokaz 
pripomogel k razjasnitvi dejstev, pomembnih za odlo
čanje, takšni pritožbi tudi ugodi. Če bi zavrnitev do
kaznega predloga res pomenila procesno kršitev (to
rej kršitev pravice do kontradiktornosti v postopku po 
8. točki drugega odstavka 339. člena ZPP), bi moralo 
pritožbeno sodišče ope legis pritožbi ugoditi in zadevo 

14  Za pregled sodne prakse prim. Bolta, J., naved. delo, str. 543 in nasl.  
15  Prim. Galič, A., naved. delo, str. 228 in nasl. ter tam navedeno sodno prakso. 
16  Šlo naj bi za kršitev pravice do izjave v postopku (pravica do kontradiktornosti), ki je ustavno varovana. Prim. Galič, A., naved. delo, str. 219 in nasl.; Zobec, J.: 
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem (urednik Ude in drugi), II. knjiga. GV Založba, Ljubljana 2006, str. 357; Bolta, J., naved. delo, str. 554. 
17  Konkretno gre za kršitev pravice do kontradiktornosti. Več o tem Galič, A., naved. delo, str. 219 in nasl.  
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vrniti sodišču prve stopnje v ponovno odločanje, kar 
bi že mejilo na absurd. 

Treba pa je še pripomniti, da se obravnavanje vsake 
takšne »procesne« kršitve v praksi vedno preobliku
je v obravnavanje dejanskega stanja. Izkustveno spo
znanje je, da pri oceni o zavrnitvi dokaznega predlo
ga obravnavanje dejanskega stanja neizogibno prodi
ra v analizo pritožbenega sodišča, čeprav so jo ode
va v kategorijo pritožbenega razloga procesne krši
tve. Pri obravnavanju zavrnitve dokaznih predlogov 
se nam reč drugostopenjsko sodišče osredotoča na po
men predlaganega dokaza pri rekonstrukciji življenj
skega dogodka, ki je podlaga za razsojanje, na njego
vo težo v okviru že pridobljenih dokazov, včasih na 
smotrnost tega dokaza z vidika načela procesne eko
nomije. Zelo redko drugostopenjske instance zavrni
tev dokaznega predloga obravnavajo z vidika pravice 
do izjave v postopku (razen v primerih, ko je zavrni
tev arbitrarna, nelogična). 

Izhod v sili v prid tezi o procesni kršitvi, na podlagi 
katere bi bilo zavrnitev mogoče obravnavati kot pro
cesno kršitev, se pojavi takrat, ko je obrazložitev za
vrnitve dokaznega predloga pomanjkljiva. Tu se zač
ne obravnavanje druge predpostavke. Nesporno je, 
da je zavrnitev dokaznega predloga treba obrazloži
ti. Nesporno pa je tudi, da neobrazložena ali neustre
zno obrazložena zavrnitev dokaznega predloga pred
stavlja procesno kršitev. V zvezi s tem pa je treba ločiti 
zavrnitev dokaznega predloga in pomanjkanje njene 
obrazložitve. Gre za dva različna pravna pojma, ki se 
opirata na dve različni pravni normi in na dva različna 
načina njunega preizkusa. Sodnik je upravičen oce
niti, katere dokaze izvesti (drugi odstavek 213. čle
na ZPP); ni pa jih upravičen zavrniti brez obrazloži
tve. V slednjem primeru bi dejansko šlo za bistveno 
kršitev na podlagi 14. točke drugega odstavka 339. 
člena ZPP. Gre za dve različni situaciji, ki sta zaje
ti v dve različni procesni pravili z vsemi posledica
mi, ki iz tega izvirajo. 

Ali je še prostor za zavrnitev 
dokaznega predloga kot procesno 
kršitev? 

V večini primerov se torej vprašanje zavrnitve doka
znega predloga zrcali v analizi rekonstrukcije dejanske
ga stanja, zato smo prišli do sklepa, da je lahko tovrstna 
zavrnitev pritožbeni razlog po 2. točki prvega odstav
ka 338. člena ZPP (zmotna ali nepopolna ugotovitev 
dejanskega stanja). V nekaterih primerih pa ta zavrni
tev temelji na razlagi določbe materialnega prava ozi
roma na kvalifikaciji pravnega razmerja. V teh prime
rih se zavrnitev dokaznega predloga lahko preoblikuje 
v vprašanje napačne uporabe materialnega prava. Ali 
to pomeni, da zavrnitev dokaznega predloga ne more 
biti procesna kršitev? 

Pozoren bralec lahko že zdaj ugotovi, da je v nekate
rih primerih zavrnitev dokaznega predloga lahko tudi 
procesna kršitev. Tak položaj imamo, kadar je sodišče 
arbitrarno in nelogično zavrnilo dokazni predlog, ki 

ga je podala pravdna stranka, ter kadar je sodišče (na
pačno) ocenilo, da je določen dokazni predlog nedo
voljen, ker tako določa norma procesnega prava (npr. 
pri prepoznem dokaznem predlogu), oziroma da je do
kazni predlog nesubstanciran. V teh primerih imamo 
(lahko) opravka s procesno kršitvijo po 1. točki prve
ga odstavka 338. člena ZPP z vsemi posledicami (v 
okviru možnosti vložitve revizije po 1. in 2. točki pr
vega odstavka 370. člena ZPP ter pri uveljavitvi pro
cesnih kršitev po 286.b členu ZPP), ki temu sledijo.

Sklep: narava kršitve je odvisna od 
vzroka zavrnitve dokaznega predloga

V tem prispevku sem analiziral vprašanje zavrnitve 
dokaznega predloga in ugotovil, da je teza o naravi 
kršitve zavrnitve dokaznega predloga večplastna in 
bolj artikulirana od tiste, ki se je do zdaj uveljavljala 
v slovenski procesnopravni doktrini in, deloma, tudi 
v sodni praksi. V resnici sem skušal podpreti svoje 
stališče bolj z logičnimi kot zgolj s pravnimi argu
mentacijami. 

Kategorizacija nekega instituta ali dejstva v eno ali 
drugo skupino je miselna operacija, ki se izvaja s po
močjo osnovne logike. Ta logika me je prepričala, da 
je zavrnitev dokaznega predloga vprašanje, ki je odvi
sno od miselne operacije, potekajoče v sodnikovi za
vesti. Povedano preprosteje: vprašanje zavrnitve do
kaznega predloga se preoblikuje v vprašanje napač
ne ali nepolne ugotovitve dejanskega stanja, napačne 
uporabe materialnega prava oziroma procesne kršitve, 
odvisno od vzroka, ki je privedel do zavrnitve. Gre za 
vzročnostni preizkus, pri katerem je torišče obravna
vanja pred sodiščem druge stopnje analiza razlogov, 
ki so prvostopenjsko sodišče vodili do zavrnitve do
kaznega predloga. 

Vzrok zavrnitve se zrcali v dokaznem sklepu prvosto
penjskega sodišča in se tako lahko obarva z različnimi 
pravnimi odtenki. Večinoma gre za vprašanje napač
ne ugotovitve dejanskega stanja, redkeje pa za vpra
šanje kršitve norme materialnega oziroma procesne
ga prava. Zajeti vprašanja, ki imajo svoje korenine v 
analizi dejanskega stanja, v kategorijo procesnih krši
tev je nelogično in neživljenjsko. Če je namreč osnov
no sod nikovo upravičenje odločati o dokazih, ki naj 
se izvedejo, je potemtakem njegovo osnovno upravi
čenje tudi odločati, kateri dokazi naj se ne izvedejo. 
Pritrdilno upravičenje, ki se odraža v dopustitvi doka
znega predloga, že po svoji naravi zajema tudi nikal
no upravičenje, ki pa se odraža v zavrnitvi dokazne
ga predloga. Gre za dve plati iste medalje. 

V koherentnem pravnem redu se nobeno upravičenje, 
ki temelji na pravni normi, ne more spremeniti v kr
šitev te iste pravne norme. Gre za preprosto logiko, 
ki temelji na logičnem aksiomu neprotislovnosti in 
ki se v pravoznanstvu odraža v nujnosti koherentno
sti pravnega reda. Ker je logika univerzalna pragovo
rica uma, verjamem, da je še vedno prostor za teme
ljit razmislek o tem vprašanju in za spremembo prav
nega razmišljanja. 
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Specializacijo klinične psihologije je po odločbi 
Ministrstva za zdravje mogoče nastopiti po uspešno 
opravljeni diplomi na Oddelku za psihologijo Filo
zofske fakultete Univerze v Ljubljani (dodiplomski 
študij psihologa poteka do diplome v štirih letnikih 
in absolventskem stažu). Specializacija traja štiri leta 
in poteka v zdravstvenih ustanovah, ki obravnavajo 
osebe z duševnimi motnjami v hospitalnem in am
bulantnem okviru, krajši čas pa se opravlja tudi v 
nezdravstveni  (pedagoški, socialni, svetovalni ipd.) 
ustanovi, usmerjeni v delo z osebami s psihosoci
alnimi problemi. Specialist klinične psihologije se 
med »kroženjem« po različnih zdravstvenih oddel
kih pod mentorstvom usposobi za samostojno izva
janje psihodiagnostike. Rezultati njegovega psihodi
agnostičnega dela so običajno pomemben sestavni 
del celostne diagnostike duševnega stanja neke ose
be, ki jo koordinira psihiater. Za terapevtsko delo 
(različne metode psihoterapije, predvsem kognitiv
novedenjske psihoterapije, skupinske psihoterapije, 
družinske in partnerske terapije ipd.) se klinični psi
holog usposobi z dodatnimi študiji in usmerjenimi 
izobraževanji.

Specializacijo iz psihiatrije lahko po odločbi Zdravni
ške zbornice Slovenije (prej Ministrstvo za zdravje Re
publike Slovenije) zdravnik nastopi po uspešno zaklju
čenem študiju medicine (študij zajema šest letnikov in 
absolventski staž). Specializacija psihiatrije traja pet let, 
enako specializacija iz otroške in mladostniške psihia
trije. Poteka po programu, sprejetem v skladu s pripo
ročili Zveze specialistov medicine v Evropski uniji – 
UEMS, s programiranim »kroženjem« v hospitalnih in 
izvenbolnišničnih ustanovah, ki so za to delo verificira
ne in pooblaščene s strani Zdravniške zbornice Sloveni
je (glede na svojo raven strokovnega dela in dostopnost 
kvalificiranih mentorjev za posamezna področja). Tudi 
specialist psihiatrije se mora za opravljanje posameznih 
psihoterapevtskih metod posebej izobraziti.

Obe specializaciji – tako iz klinične psihologije kot 
iz psihiatrije oziroma otroške in mladostniške psihi
atrije – se zaključita s specialističnim izpitom, uspeš
no oprav ljenim pred komisijo (za klinične psiholo
ge jo imenuje Ministrstvo za zdravje, za psihiatre pa 
Zdravniška zbornica). Pogoje, ki jih morata izpolnje
vati specialist klinične psihologije in specialist psihia
trije (oziroma otroške in mladostniške psihiatrije), da 

lahko opravljata delo sodnega izvedenca, določa Mi
nistrstvo za pravosodje in javno upravo. 

Metode dela
Specialist psihiater izvaja diagnostični postopek s psi
hiatrično preiskavo, katere del je zbiranje podatkov 
o preiskovančevem razvoju, razmerah v času odraš
čanja, okoliščinah njegovega preteklega in sedanjega 
živ ljenja (anamneza). S posebej strukturirano prei
skavo oceni posamezne duševne funkcije preiskovan
ca (intelektualne sposobnosti, potek miselnih pro
cesov, čustvovanje, spomin, socialno funkcionira
nje, pojmovanje posameznih življenjskih tem ipd.), 
psihodinamsko usmerjeno anamnezo pa usmeri še v 
glob lja dogajanja, ki oblikujejo človekovo osebnost. 

Če je treba posamezne duševne lastnosti ovrednoti
ti poglobljeno (za oceno psihoorganske motnje, po
samezne intelektualne funkcije ipd.), psihiater v di
agnostični postopek vključi tudi kliničnega psiholo
ga. Kadar s svojo diagnostiko ugotovi, da na dušev
no stanje preiskovanca vplivajo kakšne motnje tele
snega zdravja (motnje delovanja možganov po po
škodbi, druge nevrološke motnje, učinek psihoaktiv
nih snovi ipd.), pa se pri končni oceni opre tudi na 
ustrezne telesne preiskave (elektroencefalogram, CT, 
magnetna resonanca ipd.).

Specialist klinične psihologije pri svojem diagnostič
nem delu – razen pri psihodiagnostičnem intervju
ju – uporablja različne psihodiagnostične instrumen
te (»teste«) – vprašalnike, lestvice, skale. Rezulta
ti teh natančno opišejo posamezne duševne funkcije 
preiskovanca: inteligenčne sposobnosti in kognitivne 
funkcije (spomin, miselne procese, osredotočenost mi
sli, psihoorganske motnje ipd.).

Specialist klinične psihologije ni zdravnik in ni uspo
sobljen za medicinsko diagnostiko, zato ne interpretira 
medicinskih izvidov. Tako na primer lahko natančno 
oceni morebiten upad intelektualnih sposobnosti pri 
dementni osebi, nima pa medicinskih znanj, ki so po
trebna za diagnostiko demence kot kompleksne zdrav
stvene motnje (to lahko povzročajo nevrološke, inter
nistične in druge zdravstvene motnje, kar pokažejo te
lesni in laboratorijski izvidi preiskav, ki jih indicira in 
ovrednoti zdravnik).

dr. Martina Tomori, 
dr. medicine, specialistka psihiatrije, profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani

Izvedensko delo psihiatra in kliničnega 
psihologa 

Za pravnike, ki uporabljajo strokovno znanje izvedencev psihiatrične in kliničnopsihološke stroke, je 
razmejitev med obema pogosto zelo nedoločna. Čeprav se tako specialisti psihiatrije kot specialisti 
klinične psihologije ukvarjajo z vprašanji duševnega stanja človeka in se v tem njihove strokovne de
javnosti deloma prekrivajo, pa je v njihovi temeljni izobrazbi in specializaciji ter v njihovih metodah 
diagnostičnega in terapevtskega dela nekaj pomembnih razlik. Te določajo tudi razliko v izvedenskem 
delu specialistov obeh strok. 
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Izvedensko delo 

Delo psihiatra in kliničnega psihologa se pri izveden
skem delu v velikem obsegu prekriva. Na primer, ko se 
izvaja pri otrocih in mladostnikih, še zlasti če je osnov
no delo kliničnega psihologa usmerjeno v obravnavo 
oseb v razvojnem obdobju, lahko tako kot izvedenec 
otroške in mladostniške psihiatrije sodišču posreduje 
svoja znanja iz zakonitosti duševnega razvoja, vzgojne 
problematike in duševnega stanja preiskovancev pri za
devah, ki vključujejo otroke (zanemarjanje in surovo 
ravnanje, spolna zloraba in druge travmatiziranosti). 
Ker ima s svojimi diagnostičnimi instrumenti možnost 
podrobneje oceniti tudi take značilnosti otroka, kot so 
na primer identitetni razvojni procesi, pripadnost ene
mu od staršev, je strokovno podprto in sprejeto pra
vilo, da sodišče v zadevah, ko gre za dodelitev otrok, 
imenuje izvedenca kliničnopsihološke stroke. 

Če pa gre pri tem pri enem od staršev (ali celo obeh) 
ali/in pri otroku za duševno motnjo (roditelj s psi
hozo ali od alkohola odvisen roditelj, otrok s hudi
mi čustvenimi motnjami, depresiven otrok, otrok z 
avtizmom ali zapletenejšo telesno hendikepiranostjo 
ipd.), mora izvedensko mnenje podati psihiater. Nje
gov izvid temelji tudi na znanju o poteku duševnih 
bolezni, načinu zdravljenja in prognozi ter drugih me
dicinskih dejavnikih, ki lahko pomembno vplivajo na 
življenjsko funkcionalnost in sposobnost za prevze
manje starševske vloge oziroma na rizičnost zdrave
ga razvoja otroka.

Klinični psiholog je kvalificiran in usposobljen za oce
no ter prepoznavo duševnih funkcij (spomina, stika 
z realnostjo, spoznavnih in intelektualnih sposobno
sti), za medicinsko diagnostiko pa kot nezdravnik ni 
kompetenten.

Zato še vedno velja nekakšna splošna praktična 
usmeritev:
– kadar gre za oceno psihopatologije ali duševne mot

nje, je smiselno, da diagnostiko opravi psihiater 
(lahko tudi v sodelovanju s kliničnim psihologom), 

– kadar pa je treba oceniti vedenjske vzorce, med
sebojne odnose, posamezne duševne značilnosti, 
osebnostno strukturo pri preiskovani osebi, pa iz
vedensko delo kvalificirano opravi tudi specialist 
klinične psihologije. 

Tako na primer lahko klinični psiholog samostojno – 
prav tako kot psihiater – ocenjuje procesno sposob
nost. Ovrednotiti mora intelektualne sposobnosti do
ločene osebe, njeno razumevanje govornih sporočil in 
ustreznost besedne izraznosti, spominske sposobnosti, 
zmožnost vzdrževanja in usmerjanja miselne pozorno
sti ter miselno zbranost. Če pa se oseba, ki naj bi so
delovala v sodnem postopku, sklicuje na neko zdrav
stveno motnjo, duševno ali kakšno drugo, pa mora 
procesno sposobnost (ali posebne omejitve pri tem) 
oceniti zdravnik specialist, na področje katerega spa
da navedena zdravstvena motnja. Kadar se predlože
ni ali dodatno pridobljeni zdravstveni izvidi nanašajo 
na različne zdravstvene motnje, pa je treba zbrati oce
ne več specialistov (kardiologa, nevrologa, travmato
loga, psihiatra ipd.). 

Pristojnost izvedenca psihiatra in kliničnega psiholo
ga izhaja iz njune specialistične usposobljenosti in s 
tem iz delovnega področja teh dveh profilov. Vsak od 
njiju lahko v skladu s tem samostojno opravlja svoje 
izvedensko delo. Njuno izvedensko delo pa se lahko 
tudi dopolnjuje, tako da vsak od njiju prevzame del 
diagnostike in končne, usklajene ocene razlage oziro
ma izvida.

V dvomu, komu dodeliti izvedensko delo – enemu, 
drugemu ali obema skupaj – je v konkretnem 
primeru seveda najbolje vprašati izvedenca ene 
ali druge stroke. Tako sodniki tudi vse pogosteje 
ravnajo, kadar je mogoče predvideti, da bo zadeva 
zapletena. Vsak dober sodni izvedenec namreč 
natančno pozna možnosti in domet svoje stroke, 
prav tako pa tudi njene omejitve. 
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Imisije ureja ODZ v paragrafu 364: Lastnik 
zemljišča sme prepovedati sosedu, da vpli-
va s svojega zemljišča z odtočno vodo, di-
mom, plini, toploto, smradom, hrupom, pre-
tresanjem in slično toliko, kolikor prese-
ga krajevno običajno mero in bistveno ovira 
krajevno običajno uporabo zemljišča.

Zakonodaje raznih držav podobno urejuje-
jo imisije.2 Njihova primerjava pokaže, da 
se ne oddaljujejo od tradicionalnih načel 
stvarnega prava. Imisije so institucije 
stvarnega prava in pomenijo omejitev abso-
lutnosti lastninske pravice.

Sodoben gospodarski napredek je povzročil 
tudi negativne pojave. Med te sodijo vpli-
vi, ki škodljivo delujejo na svojo okoli-
co in so posledica različnih dejavnosti. 
Njih ne moremo enačiti z imisijami, ker jih 
ne moremo vezati le na določeno zemljišče. 
Obseg negativnih posledic krepko presega 
okvire sosedskega prava, v katero uvrščamo 
imisije. Negativni vplivi na okolje tvori-
jo obsežno pravno problematiko, ki bi jo 
lahko upravičeno klasificirali v samostojno 
pravno področje ekološka škoda3 ali še bo-
lje ekološko pravo. Škodljive posledice se 
izražajo v sledečih oblikah: onesnaževanje 
zraka, onesnaževanje morja in sladkih voda, 
kopičenje odpadkov, pojav strupenih snovi 
v hrani.4 Ta razvrstitev ni dokončna, saj 

bolj služi za orientacijo, katera področja 
narave ali človekovega življenja zakonoda-
jalec mora uspešno urejevati. Zato prište-
vajo k oblikam varstva okolja še varstvo 
zemlje, varovanje naravnih parkov, prvobi-
tne flore in favne.5

Kateri so viri onesnaževanja okolja?

Po klasifikaciji, ki ne temelji na naravo-
slovnih vedah, so viri onesnaževanja: naf-
ta, naftni derivati, kemijski elementi in 
spojine, radioaktivni materiali, trde sno-
vi, sproščanje toplotne energije in hrup.

Uporaba nafte in njenih derivatov je ogro-
mna. Okolje se onesnažuje neposredno in po-
sredno. Neposredno učinkuje nafta, kadar se 
v nepredelani obliki odteka v naravo. To se 
dogaja pri slabem transportu, prečrpavanju 
z vozil, pri čiščenju naftnih rezervoarjev, 
pri nesrečah na naftnih vrelcih in nape-
ljavah ter transportu (znana je katastro-
fa tankerja Torrey canyon 18. marca 1967 
v Rokavskem prelivu in nesreča pri vrtanju 
nafte v Severnem morju leta 1969 na naha-
jališču Leman Bank). Nafta se razliva po 
morski površini, ali po sladkih vodah, ali 
pronica v zemljo. Nafta in njeni derivati 
uhajajo v naravo tudi zaradi slabega delo-
vanja eksplozijskih in reakcijskih motor-
jev. V izpušnih plinih ostanejo nezgoreli 

Jože Ilc 

Civilno varstvo okolja*

Po rimskem pravu je bila lastninska pravica neomejena, vendar so se Rimljani zavedali, da la-
stnikovo ravnanje na lastnem zemljišču vpliva tudi na sosedovo zemljišče. Na primer, tja pri-
haja dim, ropot, odteka se voda. Take vplive imenujemo imisije. O imisijah ni bilo splošnega 
pravila. Iz posameznih primerov se sklepa,1 da je smel lastnik prepovedati sosedu samo tako 
delovanje, iz katerega je nastajala izredna prekomerna imisija. Zaradi takega ravnanja se je 
vložila negatorna tožba.

+  Glasilo Odvetniške zbornice Slovenije, št. 1979/1, str. 56–68.
1  V. Korošec: Rimsko pravo, I. del – 1967, str. 188.
2  Člen 684 švicarskega civilnega zakonika: Vsak je dolžan izkoriščati lastninsko pravico in opravljati obrtno 
dejavnost na svojem zemljišču tako, da ne povzroča pretiranih vplivov na sosedovo lastnino.
Člen 906 nemškega civilnega zakonika: Lastnik zemljišča ne more prepovedati prenosa plinov, pare, smradu, 
dima, toplote, hrupa in podobnih vplivov, ki nastanejo na drugem zemljišču, če ne povzročajo škode njegovemu 
zemljišču, ali če je škoda neznatna.
Isto velja kadar nastane znatna škoda s krajevno običajnim izkoriščanjem zemljišča, ki se tehnično ne more 
preprečiti z ukrepi, ki so ekonomsko zmogljivi za koristnika zemljišča. Kadar lastnik mora trpeti take vpli-
ve, sme zahtevati odškodnino od koristnika drugega zemljišča, če je onemogočeno krajevno običajno izkoriščanje 
njegovega zemljišča ali znatno zmanjšan dohodek od njega zaradi prekomernih vplivov.
Člen 1013 grškega civilnega zakonika: Lastnik zemljišča mora trpeti dim, pepel, smrad, toploto, hrup, treslja-
je in podobne vplive, ki izvirajo iz sosedovega zemljišča, če neznatno škodijo koriščenju njegovega zemljišča, 
ali je škoda povzročena na krajevno običajen način.
Člen 144 poljskega civilnega zakonika: lastnik nepremičnine se mora vzdržati vsakega dejanja pri izvrševa-
nju svojih pravic, ki bi oteževalo izkoriščanje sosednjih nepremičnin preko mere, ki je običajna z oziroma na 
družbeno ekonomski namen nepremičnin in krajevne okoliščine.
Člen 100 madžarskega civilnega zakonika: Lastnik ne sme storiti nobenega dejanja pri izkoriščanju svojih pra-
vic, katero bi brez potrebe vznemirjalo druge, zlasti sosede in ogrožalo sosede ter druge pravice.
Člen 103 češkega civilnega zakonika: Lastnik ne sme storiti ničesar, kar bi vznemirjalo sosede preko mere, ki 
ustreza dejanskim okoliščinam, ali resno ogrozilo uveljavljanje njihovih pravic.
Člen 844 italijanskega civilnega zakonika: Lastnik zemljišča ne more preprečiti, da se s sosedovega zemljišča 
širijo dim, toplota, hrup, tresljajo in podobno na njegovo zemljišče, če ne presegajo normalne tolerance in 
upoštevajo konkretne razmere.
3  I. S. Hohenveldern: A propos des nuisances dues auy aéroports limitrophes – le cas de Salzburg et le traité 
austro-allemand du 19-12-1067, Annuaire francais de droit interantional (AFDI) 1972, str. 891.
4  S. Popović: Kriza človekove sredine i mere za njenu zaštitu, Arhiv za pravne i društvene nauke, 1974/2, 
str. 152.
5  A. C. Kiss: La protecion de l’environnement et les organisations européennes, AFDI 1973, str. 901.
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naftni in bencinski hlapi, ki se v atmos-
feri kondenzirajo in padajo na zemljo. 

Pri kurjenju nafte nastajajo škodljivi pli-
ni: CO, CO2, SO2, dim, saje in smrad, kar 
zastruplja zrak, razjeda stavbe, duši ras-
tline in živali ter škoduje človeku. To je 
posredni vpliv nafte in njenih derivatov. 

Danes se uporablja preko 600.000 kemijskih 
spojin. Mnoge so toksične in njihovo odva-
janje v naravo škoduje okolju. Med te šte-
jemo zlasti insekticide, sredstva za zati-
ranje rastlin in strupe. Posebno so nevar-
ne kovine, ki se izločijo po kemijskem ali 
fizikalnem procesu in uporabljene spojine. 
To sta svinec in živo srebro. Zadnje čase 
postaja aktualna potrošnja pralnih praškov 
in drugih čistil.

Radioaktivno žarčenje nastane pri jedrskih 
reakcijah. Jedrske reakcije so cepitev je-
dra atoma, razpad jedra in zlitje jeder. 
Pri tem procesu nastanejo radioaktivni žar-
ki kot težki delci, ali elektromagnetno de-
lovanje. Ko žarki prodirajo skozi žive or-
ganizme, jih mehansko poškodujejo in io-
nizirajo vodo. Zaradi ionizacije vode se 
sproščajo prosti radikali, ki so strup za 
celice. Čeprav je po ameriških zavaroval-
nih kalkulacijah možnost, da človek umre 
v razdobju enega leta v prometni nesreči 
1:4.000 in 1:5.000.000.000 zaradi radioak-
tivnega žarčenja, strokovnjaki menijo, da 
še niso storjeni zadostni ukrepi za varstvo 
pred žarčenjem.6 Radioaktivno žarčenje ve-
lja za najnevarnejšo vrsto onesnaževanja.

Trde snovi povzročajo tako imenovano me-
hansko onesnaževanje. Jalovina, žlindra in 
drugi ostanki proizvodnje, ki se spuščajo 
v vode, uničujejo življenje v njih in ovi-
rajo normalen tok podtalnice. Rečni pesek 
je zaradi navedenih usedlin neuporaben za 
gospodarske namene. Prah, pepel in saje, 
ki se odvajajo v atmosfero, dušijo rastli-
ne. Odpadki, ki se kopičijo na smetiščih, 
estetsko kazijo okolico, povzročajo smrad 
in druge nevšečnosti.

Pri raznih tehnoloških postopkih uporab-
ljajo vodo za hlajenje. Pri teh procesih 
voda sprejme toploto in se ji dvigne tem-
peratura. Povišanje temperature poveča po-
rabo kisika rastlinam in vodnim živalim, 
kar ogroža njihov obstoj v vodi.

Ker so viri onesnaževanja različni, je tež-
ko podati enotno definicijo. Obstajajo po-
samezne opredelitve onesnaževanja določe-
nih področij.

Onesnaževanje voda je vsako dejanje, 
ki spremeni kvaliteto vode, s spremembo 

fizikalnih, kemijskih ali bakterioloških 
lastnosti.7 Po drugem mnenju je voda one-
snažena, kadar so zaradi človeške dejav-
nosti spremenjene njene fizikalne, biološke 
ali kemijske lastnosti tako, da je manj 
primerna za določen namen, kot je bila v 
naravnem stanju.8 Onesnaževanje je posledi-
ca katerekoli uporabe vode tudi za potrebe 
hidroelektraren.9 Vodo onesnažuje tudi čr-
panje peska iz rek.10

Zrak je onesnažen, če vsebuje tujo sub-
stanco ali se mu spremeni razmerje njego-
vih sestavin, kar more povzročiti neprijet-
nosti ali škodo.11

Onesnaženost morja je podana, če zara-
di človekovega delovanja prihajajo v mor-
je snovi ali energija, ki škodujejo žive-
mu organizmu (ribištvo), poslabšajo kvali-
teto morske vode in zmanjšujejo njeno upo-
rabnost.12

Za onesnaževanje so značilne sledeče pred-
postavke. Onesnaževanje je posledica člo-
vekovega delovanja, ki posega v naravo di-
rektno ali indirektno. Naravni pojav: vul-
kanski izbruhi, plazovi, samodejni vrelci 
nafte niso onesnaževanje okolja. Človekov 
poseg v naravo mora biti znaten, malenko-
stne spremembe se ne upoštevajo. Ne zahte-
va se, da bi sprememba že pomenila direkt-
no škodo, zadostuje, da se poruši prvot-
no naravno ravnotežje, kar lahko povzro-
či na primer intenzivno ribištvo, preti-
ran lov določenih živalskih vrst in izse-
kavanje gozdov.

Paragraf 364 ODZ je določil, da imisije ne 
smejo presegati krajevno običajne mere. So-
dna praksa upošteva navedeno pravilo pri 
določanju dopustne količine dima, saj in 
višine hrupa v mestu.13 Menimo, da pri one-
snaževanju okolja ne moremo uporabiti tega 
merila. Običaji kot rezultati dolgoletnih 
ustaljenih navad ne morejo iti v korak 
s hitrim družbenim razvojem in postanejo 
ogledalo preteklosti. Okolje se učinkovito 
varuje z enotnim in doslednim izvajanjem 
zakonskih ukrepov in ne z upoštevanjem lo-
kalnih navad, ki so včasih tudi kaprice.14

Seveda ne trdimo, da varujemo okolje pov-
sod na isti način. Dopustna jakost hrupa v 
bolnišnici je različna od jakosti hrupa na 
delovnem mestu.15 Za onesnaževanje okolja v 
Antarktiki16 veljajo druga merila kot v in-
dustrijskem področju. Moramo pa trditi, da 
onesnaževanje obstoji, kadar je ogroženo 
človeško zdravje in njegov normalni razvoj 
ter porušeno naravno ravnotežje.

Splošno priznano mnenje je, da je pre-
vencija najučinkovitejši ukrep za varstvo 

6  Newsweek: How safe is nuclear power?, 10. april 1976, str. 42-47.
7  V. Čok: Pravo i zaštita pridrodne sredine u kojoj živi čovek, Arhiv 1973/2, str. 6.
8  D. Stojanović: Gradjansko-pravna sredstva u borbi protiv zagadjivanja vazduha i vode, 1975, str. 103.
9  G. Gaja: River polution in international law, Recueil des cours 1973, Colloque 1973, str. 371.
10  VS BiH: Gž 954/74 in Gž 1970/74.
11  A. C. Kiss: Problemes juridiques de la pollution de l’air, Colloque 1973, str. 146.
12  J. J. Morin: La pollution des mers au regard du droit international, Colloque 1973, str. 243.
13  VS SR Slovenije: Pž 100/72.
14  L. F. E. Goldie: A General view of international environmental law. A survey of capabilities, trends and 
limits, Colloque 1973, str. 128.
15  Odlok o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega in bivalnega okolja ter za  
bivalne prostore (Ur. l. SRS, št. 3/77).
16  R. E. Guyer: The Antarctis system, Recueil des cours 1973/II – 139, str. 200.
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okolja. To je zlato pravilo.17 Civilno prav-
na sredstva so na tem področju sorazmerno 
šibka. Zahtevek je varstvo kršene pravi-
ce.18 To pomeni, da se tožba vloži po stor-
jenem dejanju, ko pravica pravnega subjek-
ta ni bila spoštovana19 (tožba zaradi mo-
tenja posesti, lastninska tožba, negatorna 
tožba, odškodninska tožba). Zakon o obliga-
cijskih razmerjih (ZOR) je predvidel, da se 
tožba vloži pred nastankom škode. Po čle-
nu 156/1 lahko vsak zahteva od drugega, da 
odstrani vir nevarnosti, od katerega grozi 
njemu ali nedoločenemu številu oseb ško-
da, ter da se vzdrži dejavnosti, iz katere 
izvira vznemirjenost ali škodna nevarnost, 
če nastanka vznemirjanja ali kode ni mogo-
če preprečiti z ustreznimi ukrepi.

Najboljši so predpisi, ki že v kali zatrejo 
možnost onesnaževanja. V ZRN velja predpis, 
da morajo podjetja »mokre industrije« zaje-
mati vodo za proizvodnjo pod mestom izpu-
ščanja svojih odplak. Na ta način so pod-
jetja življenjsko zainteresirana na čim hi-
trejši in čim popolnejši ureditvi čiščenja 
lastnih odplak in na brezhibnem vzdrževa-
nju čistilnih naprav.20

Upravni organi imajo velik pomen pri pre-
ventivnem varstvu okolja. Ker so pristojni 
za izdajo lokacijskih, gradbenih in uporab-
nih dovoljenj, smejo odkloniti izdajo dovo-
ljenja, če niso izpolnjeni ukrepi za var-
stvo okolja. Inšpekcije kontrolirajo delo-
vanje naprav in organizacij. Če ugotovijo, 
da naprave delujejo v nasprotju s predpisi 
in izdanimi dovoljenji, smejo prepovedati 
nadaljnje obratovanje, dokler niso odstra-
njene napake.

Povrnitev škode zaradi onesnaževanja nače-
nja številne probleme.

V odškodninskem pravu velja staro pravilo, 
da zahteva odškodnino tisti, ki mu je rav-
nanje drugega prizadejalo škodo. Dokaza-
ti mora škodo, to je prikrajšanje na svo-
ji osebi ali premoženju. Kako v primeru, 
ko onesnaževanje povzroča škodo drugje, na 
primer v naravnih parkih, naravi ali pre-
moženju drugega, ki ničesar ne ukrene. One-
snaževanje povzroča škodo na velikih po-
dročjih in bi bilo zato vsakemu dovoljeno, 
da se brani pred njihovimi vplivi. Doktri-
na predlaga dopustitev actio popularis,21 s 
katero je vsak upravičen, da se brani pred 
škodljivimi vplivi. V takem primeru tožnik 
ne bi uveljavljal nastale škode, ampak bi 
dokazoval prizadeti interes.22 Ali se bo 
tožba lahko opirala na člen 156/1 ZOR, bo 
pokazala sodna praksa.

Povzročitelj škode ni samo lastnik zemlji-
šča, kot je veljalo pri imisijah. Pasivno 
legitimiran je tudi lastnik oziroma ime-
tnik naprave, ki povzroča onesnaževanje, 
investitor naprave, tisti, za katerega na-
prava obratuje, ali tisti, ki vrši nadzor 
in kontrolo.

Mnenje je, da bi za onesnaževanje odgovar-
jala družbeno politična skupnost (občina, 
republika, federacija), kar zagovarjajo v 
posameznih državah (Belgija, Francija).23 
To je sprejemljivo, ker družbeno politič-
ne skupnosti izdajajo lokacijska, gradbena 
in uporabna dovoljenja ter morajo predhodno 
preizkusiti, če so izpolnjeni vsi zakoni-
ti pogoji. Med obratovanjem njihovi organi 
nadzorujejo delovanje naprav in organiza-
cij ter ugotavljajo, ali je njihova dejav-
nost v skladu z izdanimi dovoljeni in pred-
pisi. Če je bilo dovoljenje za obratovanje 
ali drugi akt, izdano v nasprotju s pred-
pisi in če državni organ ni vršil dolžnega 
nadzora ali ga je opravljal malomarno, bi 
bila povsem utemeljena odgovornost družbe-
no politične skupnosti, ker je njen organ 
malomarno opravljal naloge iz svoje pris-
tojnosti. Pozitivna zakonodaja pozna odgo-
vornost družbeno politične skupnosti po Za-
konu o odgovornosti za jedrsko škodo24 in 
po Zakonu o pomorski in notranji plovbi.25 

Predlaga se, da bi države odgovarjale za 
škodo, ki bi nastala z izkoriščanjem mor-
skega dna.26 Pri teh delih lahko nastane 
ogromna škoda, ki je podjetnik ne bi zmo-
gel. Odgovornost države bi delovala še pre-
ventivno, ker bi država zaradi varovanja 
samega sebe izbrala najzanesljivejšo po-
nudbo in izvajala strogo kontrolo.

Škodo povzroči izdelek, ki ima napačno na-
vodilo uporabe. Kupec ne bi mogel biti od-
govoren v primeru, da je strogo spoštoval 
navodilo in kot laik ni mogel preveriti 
njegove pravilnosti. Škodo bi morala po-
ravnati organizacija (proizvajalec, trgo-
vec) ali posameznik, ki je izdelek nepra-
vilno deklariral.

Pri določanju oblike civilne odgovornosti 
moramo izhajati iz spoznanja, da niso vsa 
onesnaževanja enaka in so zato različno 
nevarna. Odgovornost bi se morala preso-
jati po riziku. Kdor povzroča večji rizi-
ko, mora odgovarjati po strožjih merilih.27 
Objektivna odgovornost bi veljala za škodo, 
ki jo povzroči onesnaževanje kot posledica 
obratovanja s povečano nevarnostjo. V osta-
lih primerih bi se zahtevala krivdna od-
govornost. Onesnaževanje, in s tem škoda, 

17  A. C. Kiss et C. Lambrechts: L’accord entre le Canada et les Etats Unis relatif a la qualité des eaux dans 
les Grands Lacs, AFDI 1974, str. 798.
18  J. Štempihar: Zasebno pravo, 1944, str. 115.
19  H. L. Dickstein: International law and the environment, The yearbook of world affairs 1972, str. 254.
20  M. Mehle: Izvajanje zakonitih predpisov v zvezi z gospodarjenjem z vodami s posebnim oziroma na onečiščenje 
voda z industrijskimi in komunalnimi odplakami, Pravnik 1965/10-12, str. 317.
21  S. Cigoj: Gradjanskopravna zaštita životne sredine, Arhiv 1974/2, str. 187.
22  M. Khallaf: Colloque 1973, str. 509.
23  L. Milošević: Neki problemi u vei sa pitanjem naknade štete zbog zagadjivanja životne sredine, Arhiv 1974/2, 
str. 208.
24  Ur. l. SFRJ, št. 22/78, člen 12.
25  Ur. l. SFRJ, št. 22/77, člen 840/1-3 č.
26  M. Hardy: International control of marine pollution, International organization – law in movement 1974, 
str. 131.
27  O. Deleau: La convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets  
spatiaux, AFDI 1971, str. 880.
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se povzroči naklepno s povzročanjem hrupa, 
z zastrupitvijo flore, faune in pitne vode, 
ali malomarno, z opustitvijo dolžnega nad-
zora ali potrebnih vestnosti pri delu. Tudi 
objektivno odgovorni se ekskulpira, če do-
kaže, da je škoda nastala zaradi krivdnega 
ravnanja tretje osebe, za katero ne odgo-
varja. Zato mora biti objektivna odgovor-
nost poudarjena, vendar ne sme ostati kot 
edina vrsta odgovornosti.28

Konvencije o nuklearni škodi29 določajo, da 
je nuklearna naprava odgovorna za nuklearno 
škodo tudi, če nastane zaradi dejanja oško-
dovanca, tretje osebe ali višje sile. Vidi-
mo, da ne obstojijo tradicionalni ekskulpa-
cijski razlogi. Objektivna odgovornost je 
prešla v novo vrsto civilne odgovornosti, 
ki jo imenujejo absolutno (izključno) od-
govornost.30 Absolutna odgovornost je uza-
konjena za jedrsko škodo.31 Strožja oblika 
objektivne odgovornosti velja pri onesna-
ževanju morja z oljem.32

Objektivna odgovornost zataji, kadar je 
škoda posledica velikega števila emitentov 
in vsak le malo doprinese k škodi.33 V tem 
primeru bi se ustanovil sklad, v katerega 
bi plačevali vsi potencialni povzročitelji 
škode. Sklad bi bil pasivno legitimiran za 
plačilo škode.34

Predlaga se, da bi se odgovornost ugotav-
ljala glede na celoten splet odnosov med 
povzročiteljem škode in prizadetimi (set 
of social relations).35 Morali bi vzposta-
viti ravnotežje rizikov tako, da ena skupi-
na interesov ne sme delovati na račun dru-
ge. »Drugi« ne bi bili varovani pred ško-
do, kateri so se dolžni izogniti. Njihova 
zaščita bi se osnovala na oceni, koliko se 
sami izpostavljajo nevarnosti, koliko je 
njihova dejavnost družbeno koristna, koli-
ko od družbe dobijo, koliko so neobčutlji-
vi za škodo in kakšno škodo ustvarja nji-
hova dejavnost. V tem družbeno pravnem od-
nosu bi bila odgovornost odvisna od nevar-
nosti, ki jo ustvarja emitent, družbenega 

pomena in koristi emitenta ter njegove la-
stne občutljivosti za škodo.

Pogosto škoda nastane zaradi delovanja več 
emitentov. Kakšna je njihova odgovornost? 
Vrhovno gospodarsko sodišče je razsodilo,36 
da so tri podjetja, ki so povzročila sku-
pno 10 odstotkov celotne škode, solidarno 
odgovorna samo za navedeni odstotek ško-
de. Podjetje, ki je povzročilo 90 odstot-
kov škode, odgovarja za preostali del. Po-
temtakem organizacije niso solidarno odgo-
vorne za celotno škodo, kadar en emitent 
povzroči večino celotne škode.

Omenjeno je, da se neznatna škoda ne upo-
števa. Trdi pa se, da pri onesnaževanju ne 
smemo ostati na klasičnih merilih znatne 
in neznatne škode, ampak izhajati iz pra-
vičnosti interesov med emitentom in oškodo-
vancem.37 Ker je onesnaževanje poseg v na-
ravo, bi se morali pri odškodnini priza-
devati za restitucijo, kjer je le mogoče. 
Z obnovo poškodovanih gozdov, nasaditvi-
jo uničenih rastlin in podobnimi deli, bi 
se najbolj odstranile škodljive posledice. 
Kjer restitucija ni mogoča, bi se upošte-
vala specifičnost primera. Tako je deželno 
sodišče v Heidelbergu naložilo gradbenemu 
podjetju plačilo stroškov hotela, v kate-
rem se je vsak dan spočil sosed, ki mu je 
podjetje povzročalo neznosen hrup v nje-
govi hiši.38

Pri trajni škodi se lahko škoda odmeri kot 
renta.39 Navedena oblika izplačila bi bila 
zelo ugodna zaradi spremenjenih okoliščin, 
ki povečajo ali zmanjšajo škodo. S prila-
gojevanjem rente danim okoliščinam bi se 
spoštovalo osnovno pravilo enakovrednosti 
obveznosti med strankami v pravnem raz-
merju.40

Pri odškodnini se upošteva lastna kriv-
da oškodovanca. Pri absolutni odgovornosti 
emitent ni dolžan povrniti škode, ki jo 
je oškodovanec povzročil namenoma.41 Kdor 
sadi občutljive rastline v bližini cemen-
tarne, ne more zahtevati vse škode.42 In-
vestitor, ki gradi v hišo v neposredni 

28  L. F. E. Goldie: delo cit. pod opombo 14, str. 514.
29  Convention on third party liability on the field of nuclear energy, 1960; International convention on civil 
liability for nuclear damage, 1963; The Brussels convention on the liability of operators of nuclear ships, 
1962; Convention supplementary to the Paris convention, 1963.
30  L.F. E. Goldie: delo cit. pod opombo 14, str. 74.
31  Zakon o odgovornosti za jedrsko škodo, člen 6.:
Uporabnik jedrske naprave ni odgovoren za jedrsko škodo, če je škodo povzročila:
1) jedrska nesreča, ki je bila posledica napada, vojne ali drugega oboroženega spopada;
2) jedrska nesreča, ki je neposredna posledica potresa, poplave, požara ali druge hude elementarne nesreče, če 
dokaže, da je ni bilo mogoče predvidevati in ne odvrniti.
Zakon o pomorski in notranji plovbi, člen 854:
Podjetnik jedrske ladje ni odgovoren za jedrsko škodo, ki je bila povzročena neposredno z vojno, sovražnostmi, 
državljansko vojno ali vstajo.
32  Zakon o pomorski in notranji plovbi, člen 840:
Za škodo, ki jo povzroči morska ladja, ki prevaža olje kot razsuti tovor, če olje izlije ali odvrže, odgovarja 
imetnik pravice razpolage z ladjo, oziroma lastnik ladje, če ne dokaže, da je bil vzrok za to:
1) vojna, sovražnosti, državljanska vojna, vstaja ali izreden neogiben in nezadržen naravni pojav;
2) izključno dejanje ali opustitev koga drugega z namenom, da povzroči škodo;
3) izključno dejanje ali opustitev organov ali organizacij, ki skrbijo za varnost plovbe, pri opravljanju te 
funkcije.
33  D. Stojanović: delo cit. pod opombo 8, str. 110.
34  S. Cigoj: delo cit. pod opombo 21, str. 185.
35  L. F. E. Goldie: Liability for damage and the progressive development of international law, International 
and comparative law quaterly 1965/14, str. 1220-1224 in 1254-1258.
36  Vrhovno gospodarsko sodišče, sodba Sl 49/73.
37  G. Gaja: delo cit. pod opombo 9, str. 374.
38  D. Stojanović: Buka kao pravni problem, Jugoslovenska advokatura 1964/1, str. 46.
39  L. Milošević: delo cit. pod opombo 23, str. 211.
40  Dj. Čobeljić. Promjene okolnosti u privrednom i gradjanskom pravu, 1972, str. 120.
41  Člen 6/2 Zakona o odgovornosti za jedrsko škodo in člen 855 Zakona o pomorski in notranji plovbi.
42  D. Machiedo: Odgovornost za štete prouzrokovane imisijama, Privreda i pravo 1972/2, str. 9.



Odvetnik 59  /  marec  2013 23  Članki

bližini letališča, ni upravičen do škode, 
ki jo povzroča delovanje letališča, zla-
sti hrup.43 Izkušen čebelar je postavil pa-
nje ob vinogradu brez nadzora in ni niko-
gar obvestil v vasi o paši čebel. Toženec, 
ki je škropil vinograde, mu ni dolžan po-
vrniti škode zaradi pogina čebel, ker je 
predhodno na krajevno običajen način obja-
vil, da bo škropil vinograde s sredstvi, ki 
so čebelam strupena.44 Nasprotno pa je so-
dišče prisodilo lastniku sadovnjaka odško-
dnino zaradi podzemskih rudarskih del, če-
prav lastnik ni predhodno obvestil rudar-
ske organizacije o lokaciji sadovnjaka in 
jo prosil za mnenje. Sodišče meni, da je 
predhodno mnenje potrebno samo za gradnjo 
objektov na rudarskem polju, ki se izkori-
šča.45 To stališče je problematično. Priba-
va soglasja in izjava je zahteva upravne-
ga postopka. Ne more se odločiti o civilni 
odgovornosti samo na podlagi dejanj udele-
žencev v upravnem postopku.

Nekateri mislijo, da bi višino odškodnine 
določili po načelih, po katerih se odmer-
ja odškodnina v razlastitvenem postopku.46 
Emitent opravlja družbeno koristno dejav-
nost. Njegov obstoj in delovanje prinaša 
napredek okolici, odpirajo se delovna me-
sta, gradi se infrastruktura in objekti 
družbenega standarda. Nastane možnost ugo-
dne prodaje okoliških pridelkov in povi-
ša se cena zemljišču.47 Zato pri odmeri od-
škodnine ne smemo gledati le na prikraj-
šanja, ki jih je povzročilo onesnaževanje, 
ampak moramo hkrati upoštevati vse kori-
sti, ki jih imajo oškodovanci zaradi emi-
tentovega delovanja.

Po členu 156/3 ZOR je mogoče zahtevati samo 
povrnitev škode, ki presega normalne meje, 
če je nastala škoda pri opravljanju splo-
šne koristne dejavnosti, za katero je dal 
dovoljenje pristojni organ. To pomeni, da 
tožniku ne bo pripadala celotna odškodni-
na, ampak bo moral trpeti škodo do normalne 
meje. Ugotavljanje normalne meje gotovo ne 
bo lahko, zlasti če bo šlo za primere po 
členu 200 ZOR. Maksimiranje škode predpisu-
jejo posamezni zakoni. Po Zakonu o odgovor-
nosti za jedrsko škodo (člen 13) odgovarja 
imetnik jedrske naprave za škodo do višine 
glavnice 450.000.000 din pri vsaki jedr-
ski nesreči. Stranski pripadki se obračuna-
jo posebej. Če se povzroči škoda po členu 
84048 Zakona o pomorski in notranji plovbi, 
jo je dolžan povzročitelj povrniti do zne-
ska 310.800.000 din. Limit škode pri jedr-
ski nesreči jedrske ladje je 1.700.000.000 

din. Omejitev odškodnine velja v letalskem 
prometu, če je povzročitelj storil dejanje 
iz lahke malomarnosti.49

Menimo, da bi pri škodi morali upošteva-
ti, ali je škoda nastala zaradi nevestno-
sti in neskrbnosti obratovanja, ali pa je 
škoda nujna posledica dovoljenje dejavno-
sti, ki se ne da odpraviti s sodobno teh-
nologijo. Razlikovanje emitentov glede na 
njihovo vestnost in odnos do okolice bi di-
scipliniralo emitente ter povečalo njihovo 
družbeno in pravno odgovornost. Razen tega 
bi različno odmerjene odškodnine na osno-
vi skrbnosti emitentov in njihovega odno-
sa do okolice vplivale preventivno, kar bi 
predstavljalo večjo varnost okolja. Nave-
deni način odmerjanja odškodnine pa bi nuj-
no povezal civilno odgovornost in odškodni-
no v kompleksno celoto.50

Ali se sme s tožbo zahtevati, da se or-
ganizaciji prepove delovanje, ki povzro-
ča onesnaževanje? Sodišče je odločilo, 
da ni predpisa, na podlagi katerega bi 
se prepovedala organizaciji dovoljena de-
javnost, čeprav njeni stroji povzročajo 
hrup, ki onemogoča stanovalcem normalno 
uporabo stanovanj in vibracije, ki pov-
zročajo škodo stavbam.51 Po stališču so-
dišča je edino upravni organ pristojen za 
gornji ukrep.

Ne moremo sprejeti mnenja sodišča. S tožbo 
na prepoved obratovanja, ali vsaj z zah-
tevkom, da se delovanje uredi tako, da ne 
bo povzročalo škode z onesnaževanjem, bi 
preprečili bodočo škodo. Z navedenim po-
stopkom bi uveljavili in dopustili preven-
cijo kot najučinkovitejše sredstvo proti 
onesnaževanju, kajti z njim se lahko pov-
zročijo katastrofalne škode. Po ameriških 
raziskavah bi znašala materialna škoda pri 
eksploziji jedrskega reaktorja od 500.000 
do 7.000.000.000 dolarjev.52

Končno se mora omeniti posebne organe, ki 
urejajo ali vsaj pomagajo pri povračilu 
škode, nastale z onesnaževanjem. V Jugo-
slaviji imajo samo en primer.53 Na podro-
čju Rudarsko topilniškega bazena Bor de-
luje posebna komisija, ki pomaga, da se 
izvensodno poravna škoda, ki jo povzro-
ča Rudarsko topilniški bazen Bor s svojim 
obratovanje. Posamezni primeri arbitražnih 
komisij obstajajo v ZRN in Švici.54 Njihov 
obstoj se utemeljuje s hitrejšim in učin-
kovitejšim reševanjem odškodninskih zah-
tevkov.

43  C. Berezowsky: Le developpement progressif du droit aérien, Recueil des cours 1969/III – 128, str. 61.
44  VS Vojvodine: Gž 807/77.
45  VS BiH: Gž 1611/74.
46  D. Stojanović: delo cit. pod opombo 9, str. 80.
47  M. Janković: Primena gradjanskog prava u zaštiti čovekove sredine, Pravni život 1974/5, str. 28.
48  Glej opombo 30!
49  Zakon o obligacijskih in temeljnih materialno-pravnih razmerjih v zračni plovbi (Ur. l. SFRJ, št. 22/77), 
člen 148/1: Odškodnina za škodo, ki jo povzročil letalo v letu na zemlji, ne sme presegati cene novega letala 
v času nesreče.
50  Glej opombo 33!
51  VS SR Srbije: sodba GZZ 252/75.
52  M. J. L. Hardy: International protection against nuclear risks, International and comparative law quaterly 
1965/10, str. 741.
53  M. Janković: delo cit. pod opombo 45.
54  A. C. Kiss: delo cit. pod opombo 11, str. 201.
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Glede na to, da imate kot predsednik Sodnega sve
ta v skladu s svojimi pristojnostmi vpogled v »dro
bovje« našega sodnega sistema, me zanima, kak
šno je stanje v sodstvu in pravosodju na splošno? 
Sodni svet ni operativni organ in nima mehanizmov za 
zajemanje relevantnih ugotovitev neposredno pri viru, 
temveč se s stanjem seznanja posredno. Kljub temu pa 
mu zakon – očitno v težnji po čedalje večjem admini
striranju tudi v sodstvu – nalaga izdelavo letnih poro
čil (za vsako sodišče posebej in vsa slovenska sodišča 
skupaj ter skupaj za vsa sodišča iste stopnje skupaj, za 
specializirana sodišča in za Vrhovno sodišče). V skla
du s predvideno novelo pa naj bi letno poročilo Sod
nega sveta obsegalo še primerjalno letno oceno kako
vosti in učinkovitosti dela posameznih sodnikov, pod
laga za tako oceno pa naj bi bilo razmerje med vsemi 
odločitvami in s strani »nadrejenega« sodišča razve
ljavljenimi odločitvami v koledarskem letu ter števi
lom rešenih zadev v koledarskem letu.

Stanje v sodstvu in pravosodju lažje ocenjujem na pod
lagi svojega skoraj 35letnega sojenja na različnih stop
njah. Tako se ne morem izogniti oceni, da je sodstvo 
v dobršni meri že zamudilo prvo priložnost za svojo 
afirmacijo kot enega od garantov pravne države in bra
nika pred dokončno erozijo tudi moralnih vrednot. V 
mislih imam obdobje celotne tranzicije, ko v času div
jega porazdeljevanja narodnega bogastva tako imeno
vani centri politične in ekonomske moči niso bili na
klonjeni močnemu pravosodju in ko so se obče zavr
žna dejanja po poteh neke nedojemljive metamorfo
ze vrednostno sprevračala in se sprijeno etiketirala kot 
sposobnost, iznajdljivost ipd. Zato ne bi bil iskren, če 
bi dejal, da sem s stanjem v sodstvu zadovoljen. Čaka 
nas še težko in dolgotrajno delo.

Minister za pravosodje in javno upravo v Janševi 
vladi dr. Senko Pličanič je v svojem poslovilnem 
govoru izjavil, da statistični podatki kažejo, da se 
čas reševanja zadev na vseh treh stopnjah ves čas 
podaljšuje. Pri sodnikih, s katerimi je prišel v stik, 
pa je opazil »popolno odsotnost avtorefleksije in 
samokritičnosti«. Ali statistični podatki res kaže
jo tako slabo sliko in ali je minister prišel »v stik« 
s Sodnim svetom in njegovim predsednikom?
Kot rečeno, poigravanju s statistiko nisem preveč na
klonjen, prav zaradi možnosti izkrivljanja realnega sta
nja na njeni podlagi in nenehnega spreminjanja pa
rametrov (na primer glede na vsakokratne različne 

opredelitve pojmov, kaj se šteje za sodni zaostanek, 
za glavne oziroma pomembne zadeve). Prav tako ni
sem naklonjen nesorazmernemu časovnemu in materi
alnemu vložku pri zasledovanju podatkov, ki se ob se
danjem stanju stvari na neki način triplicira in ki kljub 
današnji informacijski tehnologiji daje celo rezultate, 
ki naj bi se razhajali. Zanesljivo pa lahko trdim, da se 
trendi na področju sodne statistike v zadnjih letih ven
darle izboljšujejo, da so ugodni in ne dajejo opore za 
malodušje.

Glede ministrovega očitka o popolni odsotnosti avto
refleksije in samokritičnosti trdim, da ta odsotnost ni 
popolna, res pa je, da je morda večja, kot bi lahko pri
čakovali. O stikih z nekdanjim ministrom pa lahko re
čem, da so bili domala na ničelni ravni. Trikrat smo ga 
povabili na Sodni svet in trikrat se je opravičil. Svoje
ga pomladanskega pisma sodstvu, v katerem je pisal o 
jasni liniji sodnega menedžmenta od predsednika Vr
hovnega sodišča navzdol do vseh predsednikov in di
rektorjev sodišč, na Sodni svet niti ni naslovil. Kljub 
vsem našim poskusom, da bi se z njim srečali, se je od
zval šele decembra lani. Takrat smo mu ponudili v raz
pravo naše teze za zakon o sodnem svetu, saj menimo, 
da je ta ustavno predvideni organ vreden tega, da se z 
zakonom opredeli njegove pristojnosti in način delo
vanja To je bilo naše edino srečanje z dr. Pličaničem. 
Na spletni strani ministrstva pa ta naša pobuda sploh 
ni bila omenjena, pisalo je zgolj, da je Sodnemu svetu 
predstavil izhodišča za paket zakonskih sprememb za 
zagotovitev delovanja pravne države. 

Do slovenskega pravosodja, še zlasti do sodnikov, je 
kritična tudi javnost, češ da obsodijo zgolj »majh
ne ribe«, velike pa s pomočjo bogato pla čanih in 
iznajdljivih odvetnikov uidejo roki pravice. 
Res je, da se zaupanje v sodstvo gradi ravno na najod
mevnejših kazenskih zadevah. Dobro in hitro rešenih 
manj pomembnih zadev namreč nihče ne opazi. V jav
nosti odmevajo zgolj veliki kazenski procesi. Dvomim 
pa, da razlog za pogosto nerazumno dolgotrajnost in 
neučinkovitost odmevnih procesov tiči v pomoči bo
gato plačanih in iznajdljivih odvetnikov. Razum ljivo 
je, da imajo odvetniki neki refleks in se odzivajo na 
procesno doktrino, ki je trenutno »v modi«. Tako so 
bili aktualni okuženi sodniki, izločitev nedovoljenih 
dokazov in sadov okuženih dreves – vse to odvetni
ki s pridom izkoriščajo. Doktrino so v veliki meri kre
irali pravni strokovnjaki, ki so prihajali iz akademskih 

Janez Vlaj 

»Čaka nas še težko in dolgotrajno delo«
Janez Vlaj je odličen pravnik – civilist, sodnik Vrhovnega sodišča RS in od leta 2012 predsednik So
dnega sveta. Sodni svet je samostojen državni organ, ki med drugim odloča o vprašanjih, ki zadevajo 
sodnika, kar v praksi pomeni, da je od tega organa odvisna kariera vsakega slovenskega sodnika. Še 
pomembnejša naloga Sodnega sveta pa je skrb za neodvisnost in samostojnost sodnikov in Janez Vlaj 
se vedno odločno odzove na izjave politikov glede »spornosti trajnega mandata« z opozorilom, da 
je trajni sodniški mandat merilo pravne države in garant neodvisnega sojenja. Pravica vsakega udele
ženca sodnih postopkov je, da mu sodi neodvisen in z zakonom določen sodnik. 

Intervju je potekal 6. februarja 2013.
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vrst, zanemarljiv pa ni niti prispevek Ustavnega sodi
šča in Evropskega sodišča za človekove pravice. Vpra
šanje pa je, ali je bil odziv sodišč vselej primeren. To 
je kot neke vrste »interferenčni odmev« prihajalo na 
redna sodišča, kjer se je marsikaj le še nadgrajevalo. 
Da me ne bo kdo napačno razumel, procesne kavtele 
strank so mi svete in nujno se mi zdi upoštevanje vseh 
procesnih jamstev. Vendar ne smemo pozabiti, da ka
zenski postopki niso namenjeni varstvu pravic obdol
žencev, temveč zatiranju kriminalitete. Ob spoštovanju 

vseh procesnih kavtel tako ne moremo obiti dejstva, 
da je praviloma za vsakim kaznivim dejanjem vendar
le poseženo v ustavno varovane zajamčene pravice ne
koga drugega. In v teh primerih se tehtanju ne bomo 
mogli izogniti. Ne nazadnje je treba imeti v mislih tudi 
organizirani kriminal, pri katerem bi bilo problematič
no izhajati iz teze o šibkem položaju nezaščitenega ob
dolženca v razmerju do države (in njegovih številnih 
žrtev na drugi strani). 

Tako javnost kot tudi politika sta prepričana, da 
sodstvo ne zna ali noče narediti reda v svojih vr
stah in tako ne sankcionira tistih sodnikov, ki sla
bo opravljajo svoje delo. Zato se postavlja pod 
vprašaj tudi trajni sodniški mandat.
Ocena, da sodstvo ne naredi reda v svojih vrstah, je 
nekoliko pregroba. Ne rečem pa, da je povsem neute
meljena. Vendar ne smemo prezreti, da je izmed vseh 
funkcionarjev delo sodnikov najbolj transparentno in 
podvrženo različnim kontrolam. Postopki so se izva
jali in v nekaterih primerih so se sodniki celo sami 
umaknili iz sodniške službe, še preden so taki postop
ki dobili epilog. Tudi zdaj tečejo nekateri postopki, ki 
sploh niso taka redkost. 

Nobenega razumevanja pa nimam glede problematizi
ranja trajnega sodniškega mandata. Zavedati se mora
mo, da ta ni namenjen varstvu sodnikov, temveč na
ključnim uporabnikom sodnih storitev kot jamstvo, da 
bodo uresničili svojo ustavno pravico do neodvisne
ga sodnika. 

Nekdanji vrhovni, zdaj ustavni sodnik Jan Zo-
bec kot glavni problem slovenskega sodstva 
omenja »pomanjkanje miselne in intelektu-
alne neodvisnosti, pomanjkanje svobodne, 
odprte in pogumne pravniške (in demokra-
tične) misli, problem je notranja avtonomija 
sodnikov.«1

To je ključno vprašanje. Ko govoriva o notranji avto
nomiji, o učinkih t. i. endogenih faktorjev (lažje je na
mreč opraviti s t. i. eksogenimi faktorji, ki so bolj pre
poznavni) v procesu sodniškega odločanja, se ni mo
goče izogniti posebnemu poudarku na sodnikovi stro
kovnosti in znanju kot ključnem jamstvu za njegovo sa
modejavnost in sposobnost samostojnega razmišljanja 
ter s tem za njegovo neodvisnost. Sodnik, ki nima do
volj strokovnega znanja, se utegne hitro navzeti stra
hu pred odločanjem, ko zaradi lastne negotovosti išče 
rešitve ali pokritje zanje od »drugod«, od »zunaj«.

Kakšno je po vašem mnenju razmerje med Vr
hovnim sodiščem in Ustavnim sodiščem? Včasih 
se zdi, da se hoče Ustavno sodišče uveljaviti kot 
četrta »instanca«, in ne kot varuh človekovih pra
vic in temeljnih svoboščin.
To razmerje je določeno z Ustavo in zakonom. Se pa 
popolnoma strinjam, da je ta meja »zmuzljiva«. Upam 
si trditi, da jo je Ustavno sodišče v nekaterih prime
rih že prestopilo.

Zobec tudi zapiše, da je pri sodstvu prisoten 
»sodni kolektivizem, ki se bolj kot na Ustavo 
opira na svoje osebne preference in motive in 
ovrže prejšnji precedens«.2 
Težko komentiram, kaj vse je imel ustavni sodnik v 
mislih. Vsekakor pa je neusklajenost sodne prakse ve
lik problem in vloga Vrhovnega sodišča je tu zagoto
vo izjemno pomembna. Usklajenost sodne prakse je 
namreč tista, ki vzpostavlja predvidljivost in ki pome
ni pomemben prispevek k zmanjševanju pripada in 
hitrejšemu reševanju zadev, posledično pa prispevek 
k zmanjševanju zaostankov. Novela Zakona o prav
dnem postopku (ZPPD), ki je vpeljala institut dopu
ščene revizije, je dobra pot in nanjo se kaže odpraviti 
z vsem pogumom. Vloga Vrhovnega sodišča je tu naj
pomembnejša, bolj pomembna kot na področju uprav
ljanja oziroma vodenja sodne uprave.

Ali je glede na pripad zadev in število sodnikov 
organizacija sodišč v Sloveniji primerna?
Organizacija sodišč se mi zdi problematična. Menim, 
da bomo morali okrajna sodišča prej ali slej odpravi
ti, ker popolnoma zadostuje fond, ki ga imamo na rav
ni okrožnih sodišč. Glede na stanje, v katerem smo 
trenutno, pa vendarle menim, da bi si težko privoščili 
zmanjšanje števila sodnikov. 

Kaj bi bilo treba po vašem mnenju spremeniti, da 
bi sodstvo bolje delovalo? Morda se rešitev skri
va v predlogu nekdanjega ministra dr. Pličani
ča, da naj predsedniki sodišč postanejo nekakšni  
menedžerji. 
Do te ideje sem močno zadržan. Vsaka organizacija – 
kar sodstvo nedvomno je – zahteva neko upravljanje, 

1  Zobec, J.:  Mehki trebuh slovenskega pravosodja, Delo, 8. december 2012, <www.delo.si/mnenja/gostujocepero/mehkitrebuhslovenskegasodstva.html> .
2  Zobec, J., prav tam. 

Vrhovni sodnik 
in predsednik 

Sodnega sveta 
Janez Vlaj.



26 Odvetnik 59  / marec  2013Intervju

vendar ne po »jasni liniji menedžmenta« od vrha nav
zdol. To je tuje sodnemu sistemu, tega sodni sistem ne 
prenese. Ta pogled namreč zanemarja, da je nosilec so
dne oblasti sodnik. Tak pristop bi pomenil odvračanje 
sodnikove odgovornosti za njegovo delo, saj bi bili za 
delo sodnikov odgovorni predsedniki. To pa si težko 
predstavljam. Podobno je v primeru sodne prakse, ki 
se gradi od spodaj navzgor, in ne obratno. Zato se za
vzemam za to, da se v prvi plan postavi sodnika kot 
nosilca sodne veje oblasti. Prepričan sem, da je reši
tev v dobrih sodnikih. 

Znani pravni filozof Ronald Dworkin je celo me
nil, da bi moral imeti vsak sodnik doktorat iz fi
lozofije. Kakšno pa je vaše mnenje? 
Moram reči, da se mi zdi Dworkin prav v tem segmen
tu svojega razmišljanja sprejemljivo simpatičen. Sodni
ki bi morali težiti k njegovemu idealu sodnika Herku
lesa in tezi o obstoju ene same pravilne rešitve nekega 
konkretnega pravnega problema. Ali bi moral biti za 
sodnika pogoj doktorat iz filozofije, ne vem; lahko bi 
bil pogoj tudi zelo dobro znanje iz matematike, ki je 
s filozofijo zelo tesno prepletena in povezana. Sodnik 
bi moral biti sposoben, da navidezno zapletene stvari 
poenostavi, in ne obratno, kot se pogosto dogaja. Ali 
je za to potreben doktorat iz filozofije ali le živ ljenjske 
izkušnje in zdrav razum, pa puščam odprto. 

Ali je sodelovanje sodnikov pri sprejemanju in 
spreminjanju zakonodaje zadovoljivo?
Žal ne. Menim pa, da bi bilo glede zakonov, ki nepo
sredno posegajo v sodniško delo, zelo koristno, da se k 
sodelovanju pritegne tudi sodnike. Tako je tudi Račun
sko sodišče že dvakrat opozorilo Državni zbor, da po
greša analizo o učinkovanju že sprejetih zakonov, kljub 
temu pa brez kakršnihkoli analiz sprejemamo novelo 
za novelo, tako da počasi že zmanjkuje črk v abecedi 
za njihove označbe. Vsakokratna oblast je celo prepri
čana, da mora v hipu rešiti neke probleme, zato ima
mo težave v praksi. Sodni svet prejme predloge zakon
skih novel, ki se nanašajo na položaj sodnikov in sod
stva, pravzaprav že v končni obliki, nanje pa naj bi da
jal pripombe in predloge v rokih, ki so praviloma kraj
ši od rokov za sklic seje.

V letnem poročilu Sodnega sveta za leto 2011 je 
med drugim zapisano, da mora »v javno odmev
nejših sodnih primerih aktivno vlogo nasproti 
javnostim praviloma prevzeti Vrhovno sodišče«. 
Priporočilo je bilo sprejeto v prejšnji sestavi Sodnega 
sveta, v sedanji sestavi o tem še nismo razpravljali. Že
lim pa si, da sodni postopki in odločbe ne bi potrebo
vali »piarovske« podpore in dodatnega pojasnjevanja. 

Kakšna je po vašem mnenju vloga odvetnika v pra
vosodnem sistemu? 
Na enih izmed dnevov slovenskih pravnikov v Porto
rožu sem sodeloval na okrogli mizi o razmerju med 

sodniki in odvetniki ter postavil tezo, da za stereo
tipni nujni antagonizem med sodnikom in odvetni
kom v resnici ni prave podlage. Menim, da si vsak so
dnik želi dobrega odvetnika in vsak odvetnik dobre
ga sodnika. Morda se zdi takšno razmišljanje nekoli
ko naivno, vendar menim, da trend omejevanja po
stulacijske sposobnosti strank v sodnih postopkih v 
praksi to že potrjuje. Cilj je vendarle skupen – kako 
do pravilne odločitve v čim krajšem času. Morda bi 
odvetniki slednjemu nasprotovali, ker da so dolžni za 
svojo stranko storiti vse. S tem se strinjam; vendar v 
okviru zakonsko določenih (procesnih) pravic, ko pa 
prekoračijo določene meje, gre le še za zlorabo pra
vic. Sodnikova naloga je, da odvetniku postavi mejo, 
prek katere ne sme. 

Vrhovna sodnica mag. Nina Betetto je poveda-
la,3 da niso vsi sodniki Vrhovnega sodišča na-
klonjeni sodišču pridruženi mediaciji.
Mediacijo kot institut pozdravljam, saj je mirna reši
tev spora idealna rešitev. Vendar pa bi jo ločil od so
dišč. Ko stranke izčrpajo vse izvensodne možnosti za 
rešitev spora, se obrnejo na sodišče v pričakovanju, 
da bo odločilo v sporu. To je funkcija sodne oblasti. 
Mož nost mirne rešitve spora pa vedno obstaja tudi še 
v okviru sodnega postopka.

Že od študentskih let naprej se ukvarjate tudi 
z glasbo in ste z rokovsko skupino Communio 
incidens (Naključna skupnost) leta 1972 nasto
pili na prvem Boom festivalu. Tuje vam niso niti 
gledališke deske, saj ste član Šentjakobskega gle
dališča. 
S tega festivala sta mi v spominu ostala dva diame
tralno nasprotna komentarja, in sicer da smo bili edi
na svetla točka v poplavi primitivnega roka, Jani Ken
da pa je v Mladini zapisal, da je Boom festival do
bro uspel, vendar pa organizatorjem priporoča, da 
prihodnje leto prepovejo nastope raznim mazačem 
kot so Communio incidens (smeh). In s tem se je 
pop kariera končala. Zdaj imamo srečo, da igramo 
v ansamblu pod okriljem nagrajenca Prešernovega 
sklada, skladatelja Alda Kumarja. Glasba mi pome
ni sprostitev in me za trenutek odvrne od stroke, od 
vsakdanjih skrbi. 

Moja druga ljubezen je gledališče. Ker pa je igranje tež
ko usklajevati z redno službo, nekaj časa nisem bil ak
tiven, zdaj pa po petnajstih letih spet igram v igri Egu
ena Ionesca Plešasta pevka, sodelujem pa tudi v novi 
predstavi Anthonyja Jaya in Jonathana Lynna Da, go
spod premier v režiji Borisa Kobala. 

Andrej Razdrih 

3  Glej intervju z mag. Nino Betetto: Mediacija mora ostati na sodišču (Andrej Razdrih), Odvetnik, št. 4/2012, str. 26.  
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EU se trudi izboljšati sodelovanje v boju proti med
narodnemu kriminalu, zato daje vse večjo težo med
narodnemu zaupanju, posledično pa so lahko ogro
žene osnovne pravice obdolžencev. Veljavnost Am
sterdamske pogodbe od leta 1999 je vzpostavila 
novo kazenskopravno področje v EU, zaradi česar 
se je povečalo policijsko, sodniško in tožilsko sode
lovanje med državami članicami. Razširitev koncep
ta »prostega pretoka« na sodne odločitve je prive
dla do ideje vzajemnega priznavanja sodb ter nekate
rih drugih odločitev oblastnih organov, kar pomeni, 
da če ena država v EU sprejme neko odločitev, mora 
biti ta odločitev spoštovana in sprejeta pri vseh so
diščih in oblastnih organih drugih držav članic EU. 
Vzajemno priznavanje mora temeljiti na vzajemnem 
zaupanju, da vse države članice spoštujejo temeljne 
človekove pravice in širijo pravičnost, kljub različ
nim procesnim pravilom. Kmalu pa je postalo jasno, 
da vzajemno priznavanje še ne obstaja, saj osnovne 
pravice obdolžencev v postopku v vseh državah EU 
niso enako varovane.

Vse države članice EU so hkrati podpisnice EKČP, ki 
predstavlja temelj za varovanje pravic obdolžencev v 
Evropi. Kljub temu pa podpis te konvencije ne po
meni, da države članice dosegajo standarde, ki jim 
sledi EKČP, še zlasti na področju pravic obdolžen
cev. V letu 2011 so primeri kršitev 5. člena (pravica 
do svobode) in 6. člena (pravica do poštenega soje
nja) EKČP zajemali 62 odstotkov vseh kršitev, ki jih 
je Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbour
gu (ESČP) ugotovilo v postopkih proti državam čla
nicam EU. Pri tem je posebej zaskrbljujoč podatek, 
da je število kršitev pravice do poštenega sojenja, ki 
so jih storile države članice od leta 2007 naprej, ko 
je bil opravljen pregled prejšnjega petletnega obdo
bja, narastlo za 250 odstotkov. 

Ta statistika pa je le vrh ledene gore, saj zadeve ne mo
rejo biti obravnavane pred sodiščem v Strasbourgu, če 
poprej niso izčrpana vsa domača sredstva. To pomeni, 

da ker si ljudje pogosto ne morejo privoščiti plačila od
vetnikov za večje število pritožb oziroma zahtevkov, 
svojega primera sploh ne morejo privesti pred ESČP, 
tista manjšina, ki ji to uspe, pa mora na odločitev ča
kati več let, kar povzroči, da je učinkovitost povračila 
praktično nemogoča. Škode, ki je storjena, ko je ose
bi zanikana pravica do odvetnika ali je bila predolgo v 
priporu, se ne more prevrteti v pretekli čas, da bi lah
ko dejansko odpravila nepravično odločitev, ki je vpli
vala na obdolženca in njegovo družino. 

Pri pregledu kršitev za Slovenijo je FTI ugotovi
la, da ESČP v preteklih petih letih kršitve 5. člena 
EKČP (pravica do svobode) ni ugotovilo, kršitev 6. 
člena EKČP (pravica do poštenega sojenja) pa je ugo
tovilo trikrat: 
–  Flisar proti Slovenji [Decided 2011] – App. No. 

3127/09: ESČP je odločilo, da je pritožnik tudi v 
postopku obravnavanja zaradi prekrška zoper javni 
red in mir upravičen do zaslišanja pred sodiščem; 

–  Acikgöz proti Sloveniji [Decided 2008] – App No. 
28936/02: ESČP je odločilo, da je kazenski po
stopek trajal predolgo, kar pomeni kršitev prvega 
odstavka 6. člena EKČP (postopek je trajal od 28. 
junija 1994 do 29. avgusta 2000); 

–  Grzinčič proti Sloveniji [Decided 2007] – App No. 
26867/02: ESČP je predvsem za civilni postopek 
(ker pritožnik v kazenskem še ni izčrpal vseh prav
nih sredstev) odločilo, da je trajal predolgo, kar po
meni kršitev prvega odstavka 6. člena EKČP (posto
pek je trajal od 16. oktobra 1996 do 11. novembra 
2004).

Tudi javna občila in nevladne organizacije so za to ob
dobje petih let poročali, da kljub sprejetju Zakona o 
varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlaša
nja2 (ZVPSBNO) glavni problem pri varovanju pravic 
obdolžencev ostajajo predolgi sodni postopki, saj pov
prečen kazenski postopek traja od dveh do petih let. 
Razlog za predolge sodne postopke naj bi bile pred
vsem težave v administraciji sodišč.

Karla Nahtigal, 
odvetnica v Ljubljani 

Pravice obrambe v Evropi  
V Evropskem parlamentu v Bruslju je oktobra lani potekala vsakoletna konferenca mednarodne ne
vladne organizacije Fair Trails International (FTI), katere namen je zagotoviti pravične postopke v 
skladu s priznanimi mednarodnimi standardi pravičnosti in pravicami obrambe oseb, ki se soočijo z 
obtožbami v državah, ki niso njihove. Vizija FTI je, da bi vsakdo na svetu imel pravico do poštenega 
sodnega postopka, ne glede na njegovo nacionalnost, kjerkoli je obtožen. Na konferenci so tako vse 
države članice1 za preteklo petletno obdobje predstavile svoje dosedanje prispevke k razvoju kazen
skega prava Evropske unije (EU), predvsem v delu, ki se nanaša na pravice obdolžencev, ter pregled 
kršitev 5. člena (pravica do svobode) in 6. člena (pravica do poštenega sojenja) Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). 

1  Več o tem na <www.fairtrials.net/justiceineurope/>.
2  Ur. l. RS, št. 49/06 in nasl.
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Kljub sorazmerno majhnemu številu ugotovljenih 
kršitev pa nas lahko skrbi dejstvo, da se je med 
vsemi državami članicami EU glede na število 
prebivalcev Slovenija med kršiteljicami uvrstila na 
šesto mesto.

V 60. letih (takrat je bila namreč podpisana EKČP) 
je tako postalo jasno, da vse države članice EU obdol
žencem njihovih pravic ne zagotavljajo dovolj učin
kovito. Minimalni skupni standardi, ki so zavezujo
či v vseh državah članicah, morajo zagotoviti, da vse 
države članice tistim, ki so osumljeni ali obdolženi 
kaz nivih ravnanj, že na prvi stopnji zagotavljajo pra
vičen postopek. 

EU je začela s svojimi ukrepi za dvig pravic obrambe 
v letu 2003 s publikacijo Evropske komisije z naslo
vom Zelena knjiga o procesnih jamstvih obdolžencev 
(Zelena knjiga o procesnih jamstvih).3 Cilj vseh nasle
dnjih dokumentov pa je bil predvsem uveljaviti med
sebojno zaupanje držav članic. Leta 2009, ko je pred
sedstvo Unije prevzela Švedska, je v jedro programa 
postavila Evropo, v kateri so varovane pravice obdol
žencev. To je privedlo do dokumenta z naslovom Re
solucija Sveta o načrtu za krepitev procesnih pravic 
osumljenih ali obtoženih oseb v kazenskih postopkih 
– t. i. Roadmap4 z dne 30. novembra 2009. Ta doku
ment predvideva izdajo obvezujočih dokumentov v še
stih korakih (ukrepi: A–F), ki bi za osumljene in ob
dolžene osebe zagotavljali minimalna procesna pravi
la, da bi bil pravičen postopek varovan v vsej EU. Na
črt šestih korakov je bil sprejet v programu Sveta EU 
za obdobje 2010–2014 (Stockholmski program).5 

Vzajemno spoštovanje sodnih odločb bo namreč lahko 
učinkovito vzpostavljeno le, če bodo minimalni stan
dardi za obdolžence zagotovljeni v vseh državah člani
cah EU. S tem problemom se je EU spoprijela v Na
črtu procesnih pravic (Roadmap), v katerem je posta
vila zavezujoče garancije osnovnih elementov pravice 
do poštenega sodnega postopka.

Sprejetje omenjenih direktiv o prevajanju in pravici 
do informacij ni dovolj. Pravo mora biti učinkovito v 
praksi, kar pa se lahko konkretizira zgolj s sprejetjem 
in implementacijo vseh direktiv o začrtanih procesnih 
pravicah obdolžencev. 
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Ugotovljene kršitve 5. in 6. člena v razmerju glede na prebivalstvo držav pogodbenic 
v letu 2011 (v %)

Vir: <www.fairtrials.net>.

Pravice obdolžencev Korak v načrtu Že narejeno Pričakovane akcije
tolmačenje in prevajanje:6

pred vsemi preiskovalnimi organi, 
tudi policijo, tudi za zasebno 
komunikacijo z odvetnikom

ukrep A:
prevajanje in tolmačenje

direktiva, sprejeta 
oktobra 2010

oktober 2013 je rok, da 
se direktiva implementira 
v nacionalno pravo

jasne, hitre informacije7 o pravicah, 
obtožbah in dokazih proti 
obdolžencem

ukrep B:
informacije o pravicah in 
obtožnici

direktiva, sprejeta 
aprila 2012

junij 2014 je rok, da se 
direktiva implementira v 
nacionalno pravo

pravni nasvet mora biti dostopen 
na točki policijske aretacije in mora 
trajati v postopku in pritožbi8

ukrep C:
pravni nasvet in pravna 
pomoč

junij 2011, osnutek 
direktive

pogajanja

pravica do komunikacije v priporu: z 
odvetnikom in konzulatom; obvestilo 
družinskih članov9

ukrep D:
komuniciranje s 
sorodniki, delodajalci in 
konzularnimi organi

junij 2011, osnutek 
direktive

pogajanja

brezplačna pravna pomoč: če si 
ljudje ne morejo privoščiti plačila 
odvetnika, mora država zagotoviti 
brezplačno pravno pomoč

učinkovito izvajanje 
ukrepa C:
pravni nasvet in pravna 
pomoč

osnutek direktive

občutljive skupine obdolžencev, 
kot so otroci in ljudje s posebnimi 
potrebami, potrebujejo dodatno 
podporo, da se jim lahko zagotovi 
pravičen postopek

ukrep E:
posebno varstvo 
za osumljence ali 
obtožence, ki spadajo v 
skupino ranljivih oseb

osnutek direktive 

pripor v pred-obravnavnem 
postopku

ukrep F: 
Zelena knjiga o 
preiskovalnem priporu

mnenje Evropske 
komisije

3  Green Paper from the Commission ‘Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings throughout the European Union’, Bruselj,  19. februar  2003, 
COM(2003) 75 final.
4  Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings (UL C 295, 30. november 2009).
5  UL C 115, 4. maj 2010
6  Direktiva 2010/64/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih (UL L 280/2010).
7  Direktiva 2012/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku (UL L 142/2012).
8  Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest.
9  Directive on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest.
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Stroški sodstva
Iz razpredelnice je razvidno, da skoraj vse države pred
videvajo plačilo sodnih stroškov (v navedenih višinah) 
v breme strank (izjema sta le Luksemburg in Franci
ja, ki pa je leta 2011 uvedla prispevek v višini 35 od
stotkov). V Italiji je delež stroškov v breme strank med 
najnižjimi (10,7 odstotka), medtem ko v Sloveniji de
lež teh stroškov znaša 28,5 odstotka.

Država/entiteta Skupna letna 
odobrena 
proračunska 
sredstva na 
sodiščih 

Letni prihodki od 
sodnih prispevkov (ali 
taks), ki jih prejme 
država

Delež sodnih 
prispevkov 
(ali taks) v 
proračunu 
sodišča 

Albanija 10.552.685 1.593.407 15,10 %

Andora 5.803.340 NA

Armenija 11.285.536 NAP

Avstrija NA 779.840.000

Azerbajdžan 40.315.230 779.988 1,90 %

Belgija NA 34.408.250

Bosna in Hercegovina 75.206.736 26.576.744 35,30 %

Bolgarija 112.211.184 58.354.136 52,00 %

Hrvaška 211.304.301 25.168.311 11,90 %

Ciper 33.546.827 9.802.960 29,20 %

Češka republika 346.497.809 37.452.793 10,80 %

Danska 216.795.693 95.933.236 44,30 %

Estonija 26.797.340 12.909.414 48,20 %

Finska 243.066.350 31.284.003 12,90 %

Francija NA NAP

Gruzija 16.214.854 NA

Nemčija NA 3.315.706.357

Grčija NA 141.950.000

Madžarska 259.501.133 11.217.800 4,30 %

Islandija 7.413.547 NAP

Irska 148.722.000 47.325.000 31,80 %

Italija 3.051.375.987 326.163.179 10,70 %

Latvija 36.919.820 17.650.016 47,80 %

Litva 50.567.945 6.950.880 13,70 %

Luksemburg NA NA

Malta 10.260.000 6.702.000 65,30 %

Moldavija 8.472.063 NA

Monako 3.805.800 NA

Črna gora 19.943.898 6.239.721 31,30 %

Nizozemska 990.667.000 190.743.000 19,30 %

Norveška 207.841.410 21.736.632 10,50 %

Poljska 1.365.085.000 530.161.000 38,80 %

Portugalska 528.943.165 217.961.874 41,20 %

Romunija 355.246.737 46.177.039 13,00 %

Ruska federacija 2.912.743.823 426.511.157 14,60 %

San Marino 5.420.165 2.700.390 49,80 %

Srbija 111.016.635 85.137.114 76,70 %

Slovaška 138.493.788 57.661.794 41,60 %

Slovenija 178.158.919 50.858.000 28,50 %

Španija NA 173.486.000

Švedska 557.260.358 4.469.274 0,80 %

Švica 916.146.809 276.870.194 30,20 %

Nekdanja jugoslovan
ska republika Make
donija (FYRM)

28.541.751 10.100.403 35,40 %

Turčija NA 525.138.372

Ukrajina 264.262.150 9.174.192 3,50 %

UK – Anglija in Wales 1.182.000.000 394.600.000 33,40 %

UK – Severna Irska 83.154.000 34.556.372 41,60 %

UK – Škotska 146.420.820 26.681.850 18,20 %

povprečje 28,30 %

mediana 29,70 %

minimum 0,80 %

maksimum 76,70 %

NA (not available) – podatka ni

NAP (not applicable) – podatek ni primerljiv.

Število sodnikov in višina  
njihovih plač

V Italiji je na 100.000 prebivalcev dvanajst sodnikov 
(vključno s tožilci, ki spadajo v isto kategorijo – ma
gistratura), manj jih imata le Velika Britanija (3,5) in 
Francija (9,1). V nekaterih drugih državah je njihovo 
število veliko večje: Poljska (25,9), Rusija (24,2), naj
več pa jih je v San Marinu, in sicer 60,8. Slovenija je s 
53,3 sodnika na 100.000 prebivalcev na drugem mestu.

V Italiji je letna plača sodnika začetnika (prav tako to
žilca) 29.000 evrov neto, ki se hitro zvišuje in lahko 
doseže približno 73.000 evrov neto (na Vrhovnem so
dišču ali Kasaciji). Zelo visoki so prejemki sodnikov v 
Švici, ki letno zaslužijo 212.000 evrov neto, v Angliji 
pa 124.000 evrov neto. Začetna letna plača sodnika v 
Sloveniji (po podatkih CEPEJ) je 17.521 evrov, tožil
ca pa 19.901 evrov neto. 

dr. Karlo Primožič, 
odvetnik v Trstu (Italija)

Ocena evropskih pravosodnih sistemov
Komisija za učinkovitost sodstva (Commission européenne pour l'efficacité de la justice – CEPEJ), katere 
cilj je izboljšati kakovost pravosodnih sistemov držav članic Sveta Evrope, je 20. septembra 2012 na 
konferenci predložila poročilo o oceni evropskih pravosodnih sistemov za leto 2010. Dokument, ki ima 
štiristo strani, vsebuje podatke, ki jih je CEPEJ zbrala na podlagi lastnih vprašalnikov o stanju sodstva, 
številne primerjalne tabele in analizo denarnih sredstev, namenjenih sodstvu, analizo organizacije 
sodstva, stroškov za brezplačno pravno pomoč, mediacije, informatizacije, trajanja sodnih postopkov 
itd. V nadaljevanju se bom osredotočil zgolj na nekaj podatkov iz omenjenega poročila. 



30 Odvetnik 59  / marec  2013Evropsko pravo

Število civilnih pravdnih postopkov in 
roki trajanja
V Italiji je bilo leta 2010 na civilnih sodiščih prve sto
pnje 4.263.961, na prizivnih sodiščih 478.557, na Vr
hovnem sodišču pa 94.573 »visečih« pravdnih po
stopkov. Na prvi stopnji so povprečno trajali 533 dni 
(daljši so zgolj na Malti – 889 dni, v San Marinu – 
664 dni in v Kneževini Monako – 663 dni), na dru
gi stopnji postopki v Italiji potekajo še dlje, na Vrhov
nem sodišču pa postopek poteka v povprečju 1230 dni.

Italijanski sodni postopki so skoraj dvakrat daljši od 
evropskega povprečja. Upoštevati pa je seveda treba, 
da je Italija »pravdarska« država ter da je po številu 
civilnih in kazenskih postopkov med prvimi v Evropi 
– in tudi po razmerju med številom postopkov in šte
vilom prebivalcev.

Če upoštevamo civilne in kazenske postopke, me
nim, da je v Italiji premalo tako sodnikov kot tudi 

pomožnega osebja. Pogosto se namreč dogaja, da na 
sodiščih (vsaj na prvi stopnji) zapisnike piše eden od 
odvetnikov strank (pod nadzorom sodnika, če jih izje
moma ne piše kar sodnik), saj na prvi stopnji zapisni
kar, kot to sicer predvideva zakon, sploh ni prisoten.

Zgolj za primer: v zadevi v zvezi s prometno nesrečo, 
ki jo je leta 1991 v Novi Gorici povzročila italijanska 
državljanka in v kateri je njena sopotnica, prav tako 
italijanska državljanka, izgubila življenje, je avtor tega 
članka že leta 1992 na Okrožno sodišče v Gorici (Ita
lija) vložil civilno tožbo, v kateri zastopa oškodovan
ce (mož in trije mladoletni otroci). Zoper sodbo (iz
rečeno šele leta 2004) so se vse stranke pritožile na 
Prizivno sodišče v Trstu, ki je s sodbo 15. februarja 
2006 oškodovancem priznalo višjo odškodnino. Na
sprotna stranka s sodbo ni bila zadovoljna, zato je po
stopek nadaljevala s pritožbo na Vrhovnem sodišču v 
Rimu. Pred kratkim se je sicer končala zadnja obrav
nava, sodba pa še ni objavljena. Kaj pa načelo sojenja 
v razumnem roku?

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah končno postala 
pravno zavezujoč akt. Glavni cilj Listine je, da posta
nejo temeljne pravice dostopnejše, in tako naj bi bila 
Listina dodatna plast varstva temeljnih pravic za držav
ljane EU. Listina namreč ni zavezujoča samo za insti
tucije EU, ampak je ob implementaciji prava EU ne
posredno izvršljiva tudi v posameznih državah člani
cah. Ker je sestavni del primarnega prava EU, pravice, 
ki jih jamči, uživajo varstvo Sodišča EU in domačih 
sodišč, ko gre za pravo EU. Na prvi pogled torej Li
stina odpira več novih možnosti za odvetnike pri nji
hovem vsakdanjem delu, kljub temu pa področje upo
rabe Listine še vedno ni jasno in o njem še potekajo 
razprave, tako da se bodo njeni materialni učinki po
kazali šele v praksi.

Področje uporabe
Prvi odstavek 51. člena Listine določa, da se njene do
ločbe uporabljajo za institucije, organe, urade in agen
cije EU. Uporabljajo se tudi za države članice, vendar 
z dodatkom »samo, ko izvajajo pravo Unije«. Ni ve
dno že na prvi pogled očitno, ali državne institucije 

ravnajo znotraj t. i. področja prava EU. Še več, čeprav 
Listina določa, da morajo države članice temeljne pra
vice spoštovati »samo«, ko izvajajo pravo EU, razlage 
Listine kažejo, da bi uporaba lahko bila širša.

Pred kratkim je na primer Sodišče EU odločilo o po
dročju uporabe Listine v zadevi Iida proti mestu Ulm 
(C40/11). V tej zadevi se je predhodno vprašanje na
našalo na to, ali se lahko japonski državljan, ki zakoni
to prebiva v državi članici njegove hčerke in žene, skli
cuje na njuno evropsko državljanstvo kot podlago za 
to, da ostane v tej državi, čeprav sta se onidve preselili 
v drugo državo članico. Pritožnik je med drugim trdil, 
da je bila kršena njegova pravica do polnega uživanja 
pravice do spoštovanja družinskega življenja iz 7. čle
na Listine, ki je analogen 8. členu Evropske konvenci
je o človekovih pravicah. Na prvi pogled bi to lahko 
bil tipičen primer uresničevanja pravice državljana EU 
do prostega gibanja (v primeru pritožnikove hčerke) 
in bi lahko bilo videti, da spada povsem v pravo EU, 
na katerega se nanaša Listina. 

Sodišče EU pa je kljub temu ugotovilo, da pritožnikov 
»položaj ne kaže povezave s pravom Evropske unije«, 

Benjamin Koltermann in Killian O’Brien, 
Akademija za evropsko pravo (ERA)

Listina EU o temeljnih pravicah v praksi
Listina EU o temeljnih pravicah je lahko za odvetnike učinkovito novo orodje za varstvo pravic njihovih 
strank. Kljub temu je še veliko odprtih vprašanj o razsežnosti področja njene uporabe, zato je namen 
izobraževalnega projekta, ki ga s podporo Evropske komisije organizira Akademija za evropsko pravo 
(ERA), predstaviti, kako lahko Listino uporabljamo v praksi.



Odvetnik 59  /  marec  2013 31  Evropsko pravo

saj se ne more sklicevati na pravico do prebivališča po 
Direktivi 2004/38/ES (Direktiva o pravici državljanov 
Unije in njihovih družinskih članov do prostega giba
nja in prebivanja na ozemlju držav članic) in ni zapro
sil za pravico do prebivanja po Direktivi 2003/109/ES 
(o statusu državljanov tretjih držav, ki so rezidenti za 
daljši čas). Zato je Sodišče EU jasno navedlo, da Listi
na za ta primer ni relevantno pravo. Kljub navidezni ja
snosti te konkretne sodbe in na videz strogi razlagi po
dročja uporabe Listine točen pomen prvega odstavka 
51. člena še vedno ni jasen in naloga Sodišča EU bo, 
da meje področja uporabe Listine podrobneje začrta.

Materialna uporaba Listine v praksi
Glede materialne uporabe Listine je Sodišče EU po
dalo nekaj nedoločenih izjav o vsebini posameznih 
norm, na primer v predhodni odločbi NS proti SSHD 
in ME proti Refugee Applications Commissioner, Mini-
ster for Justice, Equality and Law Reform (združeni za
devi C411/10 in C493/10). Ti združeni zadevi sta 
se nanašali na več državljanov tretjih držav, ki so bili 
aretirani zaradi nezakonitega vstopa v Grčijo in ki so 
zaprosili za mednarodno zaščito v Veliki Britaniji in 
na Irskem. Sodišče je bilo vprašano, ali je država čla
nica, ki prosilca za azil namerava vrniti državi, pristojni 
za odločanje o njegovi prošnji za azil (v tem primeru 
Grčija) v skladu s prvim odstavkom 3. člena Dublin
ske uredbe (343/2003), dolžna preveriti, ali ta drža
va spoštuje temeljne pravice.

Sodišče je najprej jasno navedlo, da je treba šteti, da 
državne oblasti, ki izvajajo diskrecijsko pravico na pod
lagi drugega odstavka 3. člena Dublinske uredbe, de
lujejo po prvem odstavku 51. člena Listine. V nadalje
vanju je pojasnilo, da bi predaja prosilca za azil državi, 
v kateri obstaja resno tveganje, da se bo z njim nečlo
večno in slabo ravnalo, pomenila kršitev 4. člena Li
stine (prepoved mučenja in nečlovečnega ali ponižu
jočega ravnanja ali kaznovanja). Sodišče je prav tako 
poudarilo, da države članice in tako tudi njihova sodi
šča ne smejo sprožiti predaje po Dublinski uredbi, če 
jim je jasno, da so sistemske pomanjkljivosti v azilnih 
postopkih in razmerah, v katerih živijo prosilci za azil 
v tej državi članici, take, da so lahko materialna pod
laga za prepričanje, da za prosilca za azil obstaja real
no tveganje, da bo žrtev nečlovečnega ali ponižujoče
ga ravnanja v pomenu te določbe. To bi lahko kazalo 
na pozitivno dolžnost posamezne države članice, da za
gotovi spoštovanje vsebine 4. člena Listine v vseh dr
žavah članicah. Sodišče je poleg tega obravnavalo tudi 

primerjalni vidik varstva po 1., 18. in 47. členu Listi
ne, ko bi ti lahko bili v nasprotju s 3. členom Evrop
ske konvencije o človekovih pravicah. Videti je, da je 
Sodišče v svoji odločitvi izenačilo domet teh členov 
med obema pogodbama in je zato na koncu odločilo, 
da uporaba 1., 18. in 47. člena ne bi dala drugačnega 
odgovora kot uporaba 4. člena Listine. To ponazarja 
zapleteno, vendar potencialno koristno razmerje med 
luksemburško in strasbourško sodno prakso.

Pomen Listine za pravne praktike
Temeljne pravice, kot jih določa Listina, lahko učin
kujejo na številnih področjih domačega prava. Ti pri
meri kažejo, da je lahko Listina EU o temeljnih pravi
cah pomembno novo orodje za pravne praktike, če le 
primer, ki ga obravnavajo, spada pod pravo EU. V ne
katerih drugih primerih so bile določbe Listine o pre
povedi diskriminacije uporabljene za prenehanje dis
kriminacije na temelju starosti in spola (glej na primer 
zadevi Hennigs, C297/10, in Test-Achts, C236/09). 

Tako bi bilo za pravne praktike priporočljivo upošte
vanje določb Listine, ko obravnavajo primere z nave
zavo na pravo EU. Ob tem se bodo morali soočiti z 
dvostopenjskim izzivom: najprej bodo morali oceniti, 
ali je določbe Listine glede na obseg uporabe, kot je 
določen s prvim odstavkom 51. člena, sploh mogoče 
uporabiti; nato pa še oceniti materialni domet pravi
ce, ki jo varuje Listina.

Seminarji za odvetnike 
Niz seminarjev z naslovom Listina EU o temeljnih 
pravicah v praksi, ki jih bo izvajala Akademija 
za evropsko pravo (ERA), bo dobra priložnost za 
odvetnike, da okrepijo svoje znanje in razumevanje 
dometa ter uporabe Listine. Seminarji bodo 
udeležencem približali vsebino Listine in okrepili 
zavedanje o njeni praktični uporabnosti, saj bodo 
uveljavljeni evropski in domači strokovnjaki s tega 
področja snov podajali skozi študije primerov in na 
delavnicah.  
Seminarji za odvetnike bodo potekali v Edinburghu 
v sodelovanju s Fakulteto za odvetnike, v Rigi v 
sodelovanju z Latvijskim centrom za izobraževanje 
v pravosodju in v Trierju.1 

1  Več informacij o tem seminarju in celem nizu seminarjev je objavljenih na <www.era.int/charter>. 
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V resnici so v možganih le aktivacije nevronskih omre
žij, ki so se oblikovale ob preteklih dogodkih. Nobe
ne druge instance ni v naših telesih. Ko se v podob
nih situacijah aktivirajo podobna omrežja nevronov, 
v nas vzbudijo občutek deja vu, ki ga v jeziku poime
nujemo spomin. Vendar pa gre le za virtualno iluzijo, 
s pomočjo katere konstruiramo telesni občutek real
nosti in na njem utemeljeno miselno predstavo o du
ševni vsebini v jeziku. Predstavo o duševnosti v mož
ganih imamo zato, ker je koristna za mišljenje, ker se 
z njo ljudje konstituiramo kot avtorji izkustva, ne pa 
zato, ker bi ontološko realno obstajala. Duševnost je 
interakcijski konstrukt – znotraj telesnih občutenj in 
čustvenih vživljanj v druge, ki jih z mišljenjem vzroč
noposledično povezujemo v dogodke za nas. Celotne
mu konstrukcijskemu procesu rečemo v metaforičnem 
jeziku duševnost, ta pojem reificiramo in ga zmotno 
umestimo v možgane v glavi. 

Fikcija o duševnosti v možganih je dobra, ko moramo 
ustvariti predstavo o lastnem sebstvu kot avtorju delo
vanja, slaba pa, ko gre za razumevanje tega, kar se v nas 
v resnici dogaja, ko delujemo. Razlika med predstavo 
o sebstvu, na eni strani, in predstavo o Rdeči kapici ali 
bogu, na drugi strani, ni v fiktivnosti (vse tri predstave 
so enako domišljijske), ampak v uporabnosti. Dušev
nost je dobra, če potrebujemo iluzijo, da smo za krmi
lom telesa zaradi bolj učinkovitega delovanja (svojemu 
delovanju znam pripisati pomen), medtem ko je mo
goče o uporabnosti pravljic in praznoverja razpravlja
ti. Če je za pravljice mogoče reči, da so zato, da nas 
zabavajo in nam ugajajo, je funkcija praznoverja bolj 
enigmatična. Po mojem mnenju nima nobene funk
cije, je zgolj stranski proizvod drugih lastnosti ljudi.

To, da ljudje svet konstruiramo kot svetzanas, med 
drugim implicira, da vsakič, ko se na preteklo izku
stvo aktivirajo nevronska omrežja (čemur v vsakda
njem jeziku rečemo spomin), ta spomin tudi modi
ficiramo, kajti vsako nevronsko omrežje se z novim 
izkustvom, ki je le bolj ali manj podobno prejšnjim, 
modificira. Zaradi neponovljivosti vedno novih izku
stev in do neke mere specifičnih biokemijskih reakcij 
na to stanje na ravni telesa je naš spomin v točki n v 

resnici drugačen, kot je bil v točki n – 1, in drugačen, 
kot bo v točki n + 1. 

Bolj kot DVDpredvajalniku je človeški spomin po
doben fotografiji partijskih veljakov v stalinskih ča
sih. Vsakič, ko je kateri od njih pri sekretarju partije 
padel v nemilost, je izginil z pred tem že večkrat re
tuširane fotografije. Vendar je tudi ta analogija le pri
bližna. VKP (b) je bila vodena demokratičnocentra
listično, naše telo pa je vodeno bolj anarhično (za
vest je odvisna od tega, na kaj smo trenutno pozorni, 
kakšna koalicija zaznav in doživljanj se je vzpostavi
la). Naš spomin na dogodke se torej ves čas življenja 
spreminja, mi pa si zgolj domišljamo, da je isti, ker 
je to dobro za našo predstavo o stabilnem sebstvu. 
Bolj kot opis dogodkov je spomin torej interpretaci
ja. Ne trdim, da je spomin povsem nezanesljiv. Če bi 
bilo to res, ne bi koristil našemu preživetju in bi ga v 
evolucijskem razvoju zamenjalo kaj bolj funkcional
nega, na primer nekaj tako atraktivnega, kot so rent
genska zaznava, letenje po zraku in dvojno življenje 
Supermana. Takšen, kot je, nam omogoča, da se sča
soma na rutinske situacije nezavedno odzivamo vse 
bolj kvalificirano, in učenje je tudi njegov osnovni 
namen v produkcijskem in reprodukcijskem delova
nju bitij z možgani.1 

V evolucijskem razvoju ni bilo prav nobene potrebe 
po tem, da bi se o nekaterih kompleksnih nezavednih 
procesih naučili zavestno razmišljati. Tako na primer 
ni bilo potrebe po tem, da bi razvili sposobnost za
vestnega doživljanja tega, kako foneme oblikujemo 
v besede in besede v stavke v jezikovni komunikaci
ji. Gre za nezaveden proces, njegovo ozadje razisku
je šele sodobna znanost o človeku. Šele končni proi
zvod tega kompleksnega procesa – govor oziroma pi
sava – vzpostavlja zavestno doživljanje, a o drugih, bi
stveno enostavnejših pojavih. Nekaj podobnega velja 
tudi za spomin. Vse, s čimer v resnici razpolagamo, je 
naša zadnja različica dogodka, kot se manifestira v na
šem trenutnem delovanju. Ne znamo pa zavestno pri
merjati vseh ključnih modifikacij spomina, do kate
rih je v teku časa prišlo. Naše spominjanje je zaradi 
tega le približno. 

dr. Gregor Tomc, 
profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani 

Spomin na zatožni klopi
Sodni postopek temelji na predpostavki, da smo ljudje zanesljive priče dogodkov, ki so relevantni za 
zadevo, o kateri se razsoja, da jih znamo – če seveda le hočemo – zanesljivo obnoviti pred poroto 
in sodnikom. Ta predstava temelji na podmeni, da imamo v možganih duševnost, v kateri so uskla
diščeni spomini na pretekle dogodke. Te spomine lahko po potrebi prikličemo, približno tako, kot 
lahko denimo usmerimo pozornost na motnje v spominu tako, da na DVDju s pritiskom na gumb 
predvajamo film Memento Christopherja Nolana. A na žalost je ta predstava o duševnosti le konstrukt 
metaforičnega jezika. 

1  Tomc, G.: Geni, nevroni & jeziki. Duševnost kot flogiston sodobne kognitivne znanosti?, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2011.
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S spominom dovolj dobro shajamo v vsakdanjem živ
ljenju, vprašanje pa je, ali je dovolj dober tudi za zanes
ljivo pričanje na sodišču. Tako pri jeziku kot pri spo
minu gre za pojav, ki je zanimiv za raziskovanje znan
stvenikov, medtem ko se ljudje v vsakdanjem življenju 
zadovoljimo z nezavednim približkom. A kar je dovolj 
dobro za vsakdanje življenje, ne zadostuje nujno za za
nesljivo pričanje na sodišču.

Menim, da je smiselno razločevati dve vrsti modifika
cij spomina v vsakdanjem življenju – tiste modifikacije, 
do katerih pride zaradi spremembe v mišljenju dražlja
ja v osebi, in tiste, do katerih pride zato, ker nas nekdo 
namerno prepriča v spremembo dražljaja, čeprav sami 
tega nismo neposredno izkusili.

Oglejmo si najprej prvi primer, ko torej sami modifici
ramo mišljenje o doživetem izkustvu. Thomas A. Bu
sey in Goeffrey R. Loftus2 sta raziskovala razliko med 
spominom na fizični dražljaj (spomin na obraz zlo
činca) in domnevno drugim primerom istega dražlja
ja (v našem primeru osumljenec za kriminalno deja
nje v skupini za prepoznavanje). Ugotovila sta, da na 
naš spomin kvarno vplivajo številni dejavniki. Za po
nazoritev si poglejmo pričanje očividca, ki ga navaja
ta avtorja. Skupina mladih fantov je leta 1997 v Fair
banksu na Aljaski razgrajala, njihovo divjanje pa se je 
končalo z umorom najstnika. Policija je aretirala štiri 
osumljence, dvema so sodili za umor. Tožilstvo se je v 
obtožnici najbolj opiralo na pričanje človeka, ki je bil 
v času zločina pijan, ki je dogodek opazoval v temi in 
ki je bil od kraja dogodka oddaljen skoraj 140 metrov. 
Kljub temu je očividec osumljenca prepoznal v skupi
ni fotografij oseb, ki so mu jih pokazali na policiji. Na 
sodni obravnavi, ki je bila dve leti pozneje, je ista pri
ča zelo samozavestno in z dramatičnim tonom prepo
znala oba obtoženca v sodni dvorani.

Primer je po mnenju avtorjev sporen iz dveh razlogov. 
Najprej je sporna zaznava kaznivega dejanja. Očividec 
je dogodek opazoval v neoptimalnih pogojih (bil je pi
jan, bilo je temno in bil je oddaljen). Vzemimo za po
nazoritev le oddaljenost od kraja zločina. Ker vemo, da 
vizualni sistem s povečevanjem oddaljenosti prostor
sko filtrira to, kar zaznava, tako da reducira podrobno
sti, je mogoče s pomočjo sodobne tehnologije dovolj 
natančno reproducirati, kaj je očividec dejansko lahko 
videl. V resnici je obraza osumljencev lahko zaznaval 
le kot močno zamegljeni podobi, kar z drugimi bese
dami pomeni, da ju ni mogel prepoznati s spominom, 
ki se je oblikoval v času dogodka, ampak se je njegov 
spomin oblikoval na neki alternativen način.

Kako je očividec osumljenca kljub temu prepoznal iz 
serije fotografij? In kako je mogoče, da je bil še dve leti 
pozneje trdno prepričan v svoj prav? Avtorja opozarja
ta na to, da so seznami osumljencev pogosto pristran
ski. Navajata nekaj tipičnih napak, do katerih lahko pri
de: osumljenec od drugih v seriji fizično odstopa (z iz
razom obraza, oblačili ipd.), osumljenčeva fotografja je 
lahko drugačnega formata, policist, ki vodi postopek, 
lahko ve, kdo je osumljenec, in to z nezavedno komuni
kacijo sporoča priči, očividec lahko osumljenca pozna 

že od prej ipd. In zakaj je bil očividec še dve leti po 
dogodku prepričan v svoj prav? Zato, ker je za utrdi
tev svojega prepričanja v obdobju dveh let uporabljal 
druge informacije o dogodku, do katerih se je doko
pal z branjem časopisov, z gledanjem televizije, v po
govorih s prijatelji ipd. V svojem spominu pa ne zna, 
kot smo videli, ločiti tega, kar je o zločinu vedel v času 
dogodka, do tega, kar je o njem izvedel pozneje. Pro
blem spomina je skratka v tem, da ne vemo natančno, 
kdaj je naš spomin verodostojen in kdaj domišljijski. 
Še manj je to lahko jasno drugim. 

Modifikacija spomina je še bolj zapletena, kadar nam 
drugi sugerirajo mišljenje o izkustvu, ki ga sami kot 
kvalije sploh nismo nikoli doživeli. Ekstremen primer 
tega je t. i. sindrom napačnega spomina. Za kaj gre pri 
tem? V psihologiji se predvsem psihoanalitično usmer
jeni zdravilci sklicujejo na teorije, s katerimi je mogoče 
utemeljiti pojav spominov, ki so za nas tako neprijetni, 
da na njih raje pozabimo, jih potlačimo. Po tej razlagi 
ljudje travmatična izkustva sami pred seboj skrijemo 
v skrivnostno območje nezavedne duševnosti. Vendar 
pa ima človeštvo po mišljenju teh ljudi srečo, da so Fre
ud in njegovi učenci odkrili posebne tehnike, s kateri
mi lahko nezavedno opolnomočijo, da postane zave
stno in spregovori. Zato posebej izurjeni zdravilci lah
ko, v zameno za ustrezno finančno nadomestilo seve
da, nesrečno osebo ozdravijo tako, da nezavedno oza
vestijo in s tem bolniku omogočijo, da se s travmo so
oči. Sliši se lepo, vendar pa za to teorijo ni niti enega 
samega znanstvenega dokaza. 

Kljub temu so v ZDA v 28 zveznih državah sprejeli 
zakonodajo, ki omogoča tožbe na temelju potlačenih 
spominov, ki so jih na raven zavesti spravili sodobni 
izganjalci hudiča. Težava ni le v tem, da je teorija ne
znanstvena. Še bolj problematično je to, da zdravilci pri 
tem uporabljajo sumljive metode – pacientom sugeri
rajo, da so za njihovo slabo počutje krivi prav domnev
ni potlačeni spomini na zlorabe iz otroštva, uporablja
jo sumljive tehnike, ki delajo ljudi v procesu »zdrav
ljenja« bolj sugestibilne (starostna regresija, pisanje v 
transu, proučevanje sanj, hipnoza, uporaba seruma re
snice ipd.). Zdravilci jim na ta način vsadijo spomine, 
ki pa ne odražajo morebitne potlačene travme pacien
ta (spomin na to, da je oče zlorabljal mladoletno hči 
ali duhovnik otroka pri verouku ipd.), ampak porno
grafske fantazme samih zdravilcev. 

Vsaditi v človeka lažen spomin sploh ni težko. Eliza
beth Loftus je v laboratorijskih raziskavah v sugestibil
nem stanju respondentom z lahkoto vsadila lažne spo
mine (da na primer ne marajo trdo kuhanih jajc ali ki
slih kumaric). Vendar pa kljub znanstvenim dokazom 
glede tega, kako lahko je človeku vsaditi lažen spomin, 
take dokaze na nekaterih sodiščih zveznih držav v ZDA 
še vedno upoštevajo. Razvpit je primer Eileen Franklin 
 Lipsker, ki se je leta 1989, ko je bila stara 29 let in je 
imela z očetom slabe odnose, dokopala do »potlače
nega« spomina na to, da je njen oče pred več kot dve
ma desetletjema brutalno umoril njeno takrat osemle
tno prijateljico. Tožilec je na tem »spominu« utemeljil 
obtožnico proti očetu, ki so ga obtožili nepojasnjenega 

2  Busey, T. A., in Loftus, G. R.: Cognitive Science and the Law, Elsevier, 2007, <www.science direct.com>.
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umora. Kljub pričevanju Elizabeth Loftus so Georga 
Franklina obsodili na smrt. V zaporu je preživel nekaj 
let, preden ga je višje sodišče oprostilo. Svojo odloči
tev je utemeljilo s tem, da je hči lahko vse podrobno
sti o umoru, ki naj bi izhajale iz potlačenih spominov, 
izvedela tudi iz časopisov. Opozorili so tudi na slabo 
razumljen status potlačenih spominov. Zanimivo pa je, 
da je sodišče zavrglo poznejšo tožbo očeta proti hčerki 
in mazaškim psihologom, ki so ji asistirali (čeprav je 
izgubil šest let in pol življenja, vse življenjske prihran
ke in svoje dobro ime). Franklin ni bil edini, ki ga je 
sodišče spoznalo za krivega, čeprav je dokazno gradi
vo temeljilo na »duševni lobotomiji devetdesetih let«. 
Približno 300 domnevnih žrtev spolnih zlorab je svoje 
tožbe umaknilo, ko so spoznale, kako krhki in nezane
sljivi so v resnici njihovi spomini na domnevne trav
matične pretekle dogodke.3 

Težava z uporabo spomina na sodišču, pa naj gre za 
očividce dogodkov ali potlačene spomine, je podobna. 
Težko je namreč vedeti, kaj je v poročanju priče spo
min na pretekle dogodke (pojave v prostoru in času, 
ki so se preverljivo zgodili), kaj pa le gola domišljija, 
bodisi lastna (na primer politika, da ni vpleten v afe
ro Patria) bodisi koga drugega (očeta, ki otroka pre
pričuje, da je Rdeča kapica iz pravljice resnična ose
ba, ali duhovnika, ki skeptiku zagotavlja, da Onkije 

iz Stare zaveze v resnici obstaja). Zadeva je še toliko 
bolj problematična, ker se priča po pravilu sploh ne 
zaveda zmotnosti svoje obnove, ne zna potegniti ja
sne črte med opisom in fikcijo, ne pozna sorodstve
nega razmerja med resnico (preverljiv opis dejanske
ga dogodka) in spominom (interpretacija dogodka iz 
osebne perspektive). Zato izpade njeno pričevanje zelo 
verodostojno. Čeprav je pričevalec prepričan v doku
mentarno objektivnost svojega spomina, pa to še ne 
pomeni, da gre tudi v resnici za verodostojno obno
vo. Čisto mogoče je, da je obnova bližje pisanju sen
zacionalističnega rumenega tiska. 

In kaj lahko sklenemo iz zapisanega? 

Najprej to, da je spomin zelo varljiv, da o njem vemo 
malo in da je zaradi tega treba biti zelo previden, ko 
se na sodišču upošteva pričevanja, utemeljena na spo
minski obnovi dogodkov. Bolj kot je pričanje oddalje
no od dogodka, bolj previden je treba biti. Iz druge
ga v tem prispevku navedenega primera pa je razvi
dno, da bi morala sodišča upoštevati le tiste dokaze, 
ki gnezdijo v racionalnih, znanstveno argumentiranih 
pogledih na delovanje spomina. Čeprav smo moder
ni ljudje povsem odvisni od znanosti, je naše odloča
nje o stvareh javnega pomena še vedno pogosto ute
meljeno na praznoverju.

3  Loftus, E.: Memory Distortion and False Memory Creation, Bulletin of the American Academy of Psychiatry and the Law, 1996,  
<http://cogprints.org/599/1/199802009.html>.

Anketo o tem, kako je potekal dan pro bono je izpol
nilo 233 odvetnikov, in sicer 103 iz Območnega zbo
ra odvetnikov (OZO) Ljubljana, 31 iz OZO Celje, 27 
iz OZO Maribor, 18 iz OZO Koper, 13 iz OZO Go
renjske, 11 iz OZO Nova Gorica, 10 iz OZO Ptuj, 8 
iz OZO Dolenjske, 6 iz OZO Pomurja, 4 iz OZO Po
savja in 2 iz OZO Slovenj Gradec. Sodelujoči v anke
ti so brezplačno svetovali 1083 strankam: odvetniki 
iz OZO Ljubljana so svetovali 407 strankam, iz OZO 
Celje 132, iz OZO Maribor 106, iz OZO Nova Go
rica 97, iz OZO Koper 84, iz OZO Gorenjske 80, iz 
OZO Ptuj 46, iz OZO Dolenjske 34, iz OZO Pomur
ja 33, iz OZO Slovenj Gradec 24 in iz OZO Posav
ja 18 strankam). 
Predhodno se je najavilo kar 605 strank. Brezplačno 
svetovanje je v povprečju trajalo 30 minut.
Po telefonu so odvetniki ta dan brezplačno svetovali 
195 strankam (odvetniki iz OZO Ljubljana 79 stran
kam, iz OZO Maribor 21, iz OZO Gorenjske 19, iz 
OZO Celje 19, iz OZO Nova Gorica 17, iz OZO Ptuj 

10, iz OZO Koper 9, iz OZO Pomurja 6, iz OZO Do
lenjske 6, iz OZO Slovenj Gradec 4 in iz OZO Posav
ja 2 strankama). 
Po epošti so brezplačno svetovali 188 strankam (od
vetniki iz OZO Ljubljana 83 strankam, iz OZO Celje 
21, iz OZO Nova Gorica 19, iz OZO Maribor 14, iz 
OZO Koper 13, iz OZO Gorenjske 11, iz OZO Ptuj 
7, iz OZO Dolenjske 6, iz OZO Pomurja 5, iz OZO 
Slovenj Gradec 4 in iz OZO Posavja 2 strankama). 
Osebno v pisarni pa so odvetniki brezplačno svetovali 
705 strankam (odvetniki iz OZO Ljubljana so sveto
vali 252 strankam, iz OZO Maribor 81, iz OZO Ce
lje 79, iz OZO Koper 62, iz OZO Nova Gorica 61, iz 
OZO Gorenjske 51, iz OZO Ptuj 29, iz OZO Pomur
je 22, iz OZO Dolenjske 22, iz OZO Slovenj Gradec 
16 in iz OZO Posavja 14 strankam).

Nastja Karlič, 
strokovna sodelavka OZS

Dan odvetniške pravne pomoči pro bono 

Na drugem Dnevu odvetniške pravne pomoči pro bono 19. decembra 2012 je sodelovalo kar 621 
odvetnikov.

Skupno število in seštevek po posameznih območnih zborih odvetnikov se razlikujeta zaradi nekaj anonimnih (nepodpisanih) anket.
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Starši bodočih odvetnikov ali odvetnic, še zlasti njiho
ve matere, doslej skromne in tihe v njihovem družbe
nem okolju, se naenkrat spomnijo domala že pozab
ljenih sorodnikov in prijateljev. Podobna zgodba kot 
ob nakupu novega avtomobila, ki mu sledijo obvezni 
obiski, le z razliko, da tokrat novica ni vidna pred hišo 
že na prvi pogled. »Ja, naš(a) bo pa odvetnik.« To je 
le videz, v resnici se te matere ne morejo upreti pono
su in veliki želji, da sorodnike in prijatelje obogatijo z 
novico in pri tem po barvi njihovega obraza ocenjuje
jo stopnjo gensko prirojene slovenske zavisti. Pričako
vanja so seveda velika, realnost pa je povsem drugačna 
– z njo sem se kot odvetnik soočal in z njo se še ve
dno sooča skoraj vsak, ki se loti odvetniškega poklica. 
Kako začeti, je običajno prva in velika skrb. 

Osnovni problem, ob katerega najprej trči bodoči od
vetnik, je pridobitev dostojnega pisarniškega prostora, 
kot je zapisano v 16. členu Kodeksa odvetniške poklic
ne etike. Dostojen prostor je namreč eden izmed bi
stvenih pogojev za vpis v imenik odvetnikov. Kaj ra
zumeti kot dostojen prostor, je raztegljiv pojem, od
visen od možnosti, danih v času in okolju. Desetle
tja po drugi svetovni vojni so bili pisarniški prostori 
celo znanih odvetnikov dokaj skromni. Nekatere od
vetniške pisarne si tega imena niti niso zaslužile. Lu
knje brez dnevne svetlobe, dostopi po dolgih zavitih 
hodnikih starih hiš, po temačnih, škripajočih in strah 
vzbujajočih lesenih stopnicah, skozi trgovine in zaseb
na stanovanja, ali pa opuščeni lokali s prelepljenim iz
ložbenim oknom. To so bili časi, ko prostora za pisarno 
preprosto ni bilo mogoče najti, kljub petkrat manjše
mu številu (v primerjavi z današnjim številom) odvet
nikov. Spominjam se kolegov, ki so primeren prostor v 
Ljubljani načrtno iskali od hiše do hiše, brez vidnega 
uspeha. Nekaj lažje je bilo v manjših mestih. Razlog 
je bil v tem, da so bila stanovanja v mestih nacionali
zirana, takratna oblast pa ni dovoljevala oddajanja sta
novanj ali njihovih delov za poslovne namene, v okvir 
katerih so spadale tudi odvetniške storitve. V Ljubljani 
vem le za eno, morda dve izposlovani odločbi, ki sta 
podnajem odvetnikom dovoljevali. 

Novi, nekoliko bolj liberalni predpisi so diplomiranim 
pravnikom nekoliko omilili pogoje za vpis v imenik 
odvetnikov, in tako so priložnost za vpis dobili tudi 
odvetniki, zaposleni v pravnih službah podjetij. Dote
danje pravne službe in zaposleni diplomirani pravniki 

s pravosodnim izpitom so skoraj čez noč postali odvet
niki v odvetniških pisarnah, ki so še naprej delovale v 
istih prostorih podjetij. Dodali so table, ki so dale vede
ti, da gre za odvetnike. Razlika je bila v tem, da so lahko 
kot odvetniki na sodišču priglašali stroške zastopanja 
po odvetniški tarifi, česar prej niso smeli. Stroški dote
danjih pravnih služb v podjetjih pa so se tako zmanj
šali. To je ustrezalo tako odvetnikom kot tudi pod
jetjem, ki so odvetnikom največkrat še naprej nudila 
brezplačno uporabo prostorov in celo administracije. 

Skratka, problemi odvetnikov v gospodarstvu s t. i. do
stojnimi prostori so bili zanemarljivi. V ugodnem oko
lju so odvetniške pisarne oziroma odvetniki po obse
gu njihovega delovanja začeli preraščati delovne orga
nizacije in se širiti tudi navzven. Sledilo je naglo širje
nje števila odvetnikov in odvetniških družb in ta pro
ces še vedno traja. Nekatere delovne organizacije so 
propadale, odvetniške družbe pa so ostale. Še več, sko
raj preplavile so urbana območja, zlasti tam, kjer so 
tudi sedeži sodišč.

Z omenjeno liberalizacijo vpisa v imenik odvetnikov 
je sovpadala tudi denacionalizacija stanovanj in pred
vsem možnost njihovega odkupa. Razmere na trgu ne
premičnin so se spremenile. Nekatere ostarele lastnike 
večjih stanovanj je vse večja denarna stiska prisilila v 
to, da so bili pripravljeni odvetnikom prodati ali odda
ti v podnajem sobe, ob dobrem plačilu seveda, po mo
žnosti brez ali z omejeno uporabo stranišč.

Merila t. i. dostojnega prostora, ki si ga je moral za
gotoviti predlagatelj, da bi zadostil pogojem za vpis v 
imenik odvetnikov, pa niso bila dosežena brez pisarni 
pripadajočega stranišča. Bilo je kar nekaj odvetnikov 
iznajdljivega duha, ki so improvizirana stranišča posta
vili v kakšnem kotu stopnišča ali hodnika. To naj bi za
doščalo oziroma naj bi prepričalo zbornično komisijo, 
ki si je prostore ogledala in dostojnost prostorov zapi
sniško potrdila. Običajno komisija ni pretirano »teži
la«. Naj opišem, kaj naj bi se zgodilo na enem izmed 
takih ogledov. Članica komisije odvetnica C. M. je ob 
ogledu izkoristila priložnost in uporabila stranišče za 
namen, za katerega se stranišča uporabljajo. Po upora
bi je pritisnila na ročico izplakovalnika, vendar se ni 
nič zgodilo. Obupano si je ogledovala izdelek, še ne
kajkrat poskusila s pritiskanjem na ročico in končno 
ugotovila, da je uporabila »improvizirano« stranišče, 

Santo (Sandro) Pečenko, 
upokojeni odvetnik 

Odvetnik da, a kako?
Upam, da se ne bom zmotil, če zapišem, da mnogi – med njimi so tudi kolegi z opravljenim pravo
sodnim izpitom – pod vplivom javnih občil verjamejo, da se jim bo z vstopom med odvetnike odprla 
zlata jama. Stranke se bodo drenjale pred njihovo odvetniško pisarno, skoraj z veseljem bodo odpirale 
denarnice in evrski bankovci bodo naletavali kot listje v jeseni. Odvetnik samo odpre usta in že pade 
dvesto evrov, pogosto slišim med ljudmi. Bo že držalo, če to govorijo na radiu in televiziji ter pišejo v 
časopisnem ali revijalnem tisku, pa čeprav zgolj v rumenem.
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brez dotoka vode in brez odtoka v kanalizacijo. Strani
šče je bilo pravzaprav nekakšna »kahla«, ki jo je bilo 
treba ročno izprazniti. Omenjena članica je potem ob 
vsakem poznejšem pregledu najprej preverjala primer
nost prostorov s potegom vode na stranišču, vest o do
godku pa se je med odvetniki naglo razširila. 

Odvetniki, ki se pridružijo že uveljavljenim odvetni
škim pisarnam ali odvetniškim družbam, so glede po
slovnih prostorov in tudi strank v primerjavi z »in
dividualisti« na boljšem. So pa razmerja znotraj ta
kih družb precej različna – od partnerskih razmerij do 
odvetnikov, ki bi jih lahko enačili z mezdnimi delavci. 
Med mojim aktivnim delovanjem je obstajalo le ne
kaj odvetniških družb. V vseh pa so bili odvetniki po
polnoma samostojni in strokovno neodvisni. Združe
vali so jih le skupni interesi in racionalnejše poslova
nje. Prav neodvisnost (kar pomeni, da nad sabo nimaš 
šefa) oziroma samostojnost poklica je bila tista bistve
na in najbolj dragocena vrednota odvetništva. Pritego
vala je svobodomiselne pravnike, ki so se prav zaradi 
te vrednote odrekli tudi dobro plačanim ter visokim 
družbenim položajem in službam. Danes je drugače, 
vrednote se spreminjajo in predvsem materializirajo.

Na splošno je raven dostojnosti odvetniških pisarn, če 
jih primerjamo s pisarnami nekoč, danes neprimerljivo 
višja. Je pa vse odvisno od premoženjskega stanja od
vetnika in njegove usmeritve. Seveda si vsak odvetnik 
želi, da bi imel pisarno v bližini sodišča, vprašanje pa 
je, ali je to vedno dosegljivo in smotrno. Med odvet
niki je bilo splošno znano (najbrž je tako še zdaj), da 
stranke ne prihajajo k odvetniku zaradi »table«, tem
več po napotilih ali priporočilih nekoga, ki ga poznajo 
in mu zaupajo. Odvetnik brez tradicije bo težje obstal 
tam, kjer je tako rekoč na kupu več odvetnikov. Bolj 
smotrno je začeti na obrobju, morda v večjem nase
lju, kjer ni drugih odvetnikov.

Oprema pisarne je zagotovo pomembna, že zaradi de
lovnega vzdušja. Menim, da bi morala biti okolju pri
merna, ne preveč siromašna in tudi ne preveč razko
šna. Staro, navadno in dotrajano pisarniško pohištvo 
najnižjega uradništva ne naredi dobrega vtisa. Primer
ljiva naj bi bila raven pisarn županov ali pisarn ob
činskih načelnikov. Pisarne, primerljive z ministrski
mi kabineti z globokimi fotelji, dragocenimi preproga
mi in slikami, so smiselne, če odvetnik pričakuje stran
ke iz visokega oziroma bogatega družbenega sloja. Ta
kih strank pa odvetnik brez ugleda, ki si ga gradi več 
let, ne more pričakovati. Običajne stranke – te pa so 
najbolj dragocene in jih je največ – se v preveč razko
šnih pisarnah ne počutijo dobro, se ne sprostijo, za to 
se jim rajši izogibajo.

K odvetniškim pisarnam spadajo tudi table. V obdo
bju predvojne kraljeve Jugoslavije so bile table po ve
likosti in videzu skoraj enake. Steklene, črne s tanko 
zlato obrobo in z zlatim napisom. Ljudje v večini pri
merov sploh niso vedeli, ali je med nazivoma odvet
nik in advokat razlika. Nekoč me je stranka celo za
pustila, ker sem bil le odvetnik, ne pa advokat, kot so 
imeli na tablah napisali nekateri kolegi v soseščini. V 
zadnjem času je naziv advokat le še izjema, v sodob
ni slovenščini je namreč pravilen naziv odvetnik ozi
roma odvetnica. 

Odvetniška zbornica je bedela le nad tem, da so table 
ostale v mejah zmerne velikosti, v obliko tabel pa se 
ni spuščala. V zadnjem času je mogoče opaziti vse ve
čjo pestrost tabel. Opazil sem celo belo tablo, ki me 
je spomnila na ambulanto. Lahko se zgodi, da bomo 
nekoč lahko ime odvetnika ali odvetniške družbe pre
brali tudi na obcestnih panojih. Meni (sem pač stare
ga kova) se še vedno zdi najbolj primerna črna oziro
ma modra tabla z zlatimi črkami. Omenjeni barvi tabli 
dajeta videz žlahtnosti, ki naj bi bila značilna za odvet
ništvo. Morda bi vendarle kazalo odvetniške table ne
kako poenotiti, tako kot to velja za notarje. Odvetni
štvo res ni javna služba kot notariat, je pa samostojna 
in neodvisna služba ter del pravosodja in v 137. čle
nu Ustave je zapisana pred notariatom. Odvetništvo 
ni podjetje ali »štacuna«, kjer si vsak po svoje izmiš
lja svoj bolj ali manj posrečen logotip.

Ko razmišljam o odvetniški pisarni, ne morem mimo 
njene notranje poslovne ali delovne ureditve, ki za
gotavlja ustrezno učinkovitost odvetniške dejavnosti. 
Odvetniki z daljšo tradicijo so v glavnem prevzema
li način administriranja pisarn, iz katerih so izhaja
li. Nekateri poslujejo po lastnem nagibu, ki je bliž
ji njihovi osebnosti oziroma lastnosti ter izkušnjam 
ter znanju. 

V Beogradu so tako nekateri odvetniki poslovali kar v 
kavarnah, v Malem Lošinju pa sem poznal odvetnika, 
ki bi mu težko priznal urejenost administrativnega po
slovanja. Na mizi je imel ogromen kup neurejenih pa
pirjev, vabil, vlog, sodnih odločb različnih strank – vse 
je bilo pomešano. Na obravnave je odhajal brez spi
sov, zanašal se je izključno na spomin, ki mu je prese
netljivo dobro služil. Včasih se je kaj le zataknilo; se
del je na primer v kavarni pred sodiščem in pozabil na 
obravnavo. Pritekla je sodna uradnica – strojepiska in 
ga poklicala. Pijačo je pustil kar na mizi, šel na obrav
navo, prerekal trditve nasprotnika in v zapisnik diktiral 
vse tisto, kar bi morda že moralo biti v pripravljalnih 
vlogah. Ko sem sedel v njegovi pisarni med skladov
nicami spisov, sem se spraševal, kako se sploh znajde. 
S prstom je pokazal na čelo in tako skušal zadovolji
ti mojo radovednost. Po kratkem premisleku je nada
ljeval. »Poglej,« je rekel in pokazal na lesen pano za 
njegovim hrbtom, velik za pol stene, iz katerega so štr
lele konice od zadaj zabitih žebljev (osmic, kot se jim 
reče). Na konice so bile nabodene sodne odločbe, ka
kšnih trideset jih je bilo. »To so moje najbolj pomemb
ne zadeve,« mi je povedal. Segel je po škatli s cigarami 
nekje na robu mize. »Boš originalno havanko?« Pri
jazno sem odklonil. Iz škatle je vzel eno, je malce od
griznil in obliznil ter obredno prižgal. Počasi je pote
gnil, da je cigara spredaj zažarela, pogledal je navzgor 
in vidno zadovoljen nekajkrat puhnil dim, da se je v 
kolobarjih vrtinčil nad njegovo glavo. 

V zadnjem času pa administrativno poslovanje odvet
niških pisarn vse bolj podpirajo računalniški progra
mi, ki pa za odvetnike individualiste morda niso do
volj pretehtani. Računati je treba tudi s tem, da se ra
čunalnik lahko »sesuje«. Šibka točka je arhiviranje za
dev, kar se najbolj pokaže ob prevzemih pisarn po po
kojnih odvetnikih. Arhiviranje spisov ni nepomemb
no. Dogaja se, da stranke iz različnih razlogov ne pre
vzamejo dokumentacije, ki ostane del spisa. Včasih gre 



Odvetnik 59  /  marec  2013 37  Razprave – mnenja

za pomembne listine, ki jih stranke iščejo in pridejo 
ponje k odvetniku po več letih, celo desetletjih.

Odvetništvo je del pravosodja, zato bi administrativ
no poslovanje in arhiviranje morali urediti enotno, ne 
pa da sta prepuščena stihijskemu ravnanju ali nezna
nju posameznika. Samostojnost in neodvisnost odvet
ništva ne pomenita stihije, nasprotno, samoumevno je 
pričakovati, da je tudi administrativna ureditev poslo
vanja odvetniških pisarn vsem drugim za vzgled.

Poleg že omenjenih tabel, ki odvetniške pisarne ozna
čujejo navzven, odvetnika v njegovem poklicu osebno 
in neposredno predstavljajo tudi odvetniške toge. Pri
znam, lepo je videti mlade dame, ki samozavestno pri
hajajo ali odhajajo s sodišč s torbo in togo, lepo oveše
no čez roko. Celo tujci jih opazijo. Nekdo me je vpra
šal, ali so to morda duhovnice. Ko sem mu razložil, 
da so to odvetnice, je odvrnil, da delujejo zelo mla
de. Brhke kolegice s togami, ovešenimi čez roko, to
rej prav tako prispevajo k turistični promociji naše de
žele. V obdobju poosamosvojitve so po mojem mne
nju prav odvetniške toge prispevale k večji prepoznav
nosti in promociji odvetniškega poklica. Če duhovni
ki na civilnih oblačilih nosijo križec, bi si lahko tudi 
odvetniki omislili prepoznavne odvetniške značke. Če 
že imamo službene toge, zakaj ne bi imeli še nesluž
benih značk. Vse to je seveda zgolj zunanji videz ozi
roma neke vrste zunanja podpora, ki odvetniku omo
goča poklicno delovanje. 

V resnici pa začne odvetnik opravljati svoje poslan
stvo šele s prvim srečanjem s stranko. V odvetniških 
družbah in utečenih pisarnah je prvo srečanje s stran
ko skoraj neopazno. Čisto drugače pa je pri odvetni
kih individualistih. Prva stranka je nekaj posebnega, je 
težko pričakovana in ostane v spominu. Že davno po
kojni kolega, najprej odvetnik, nato vrhovni sodnik, mi 
je ob neki priložnosti pripovedoval, da je prva stranka 
vstopila v njegovo pisarno šele po dveh mesecih. Ves 
ta čas je pogosto stal pri oknu in oprezal, kdaj se bo 
kdo odločil in vstopil. »Prvo leto odvetnik ne zasluži 
niti za sol, drugo leto za sendvič in tretje za kosilo,« 
mi je še povedal. 

Delo s strankami je osnovni kazalnik uspešnosti odvet
nika. Sestanek s stranko je ključnega pomena ne le za 
stranko, temveč tudi za odvetnika. Pravni nasveti pro 
bono so največkrat dobra naložba. Nedavno je znanec 
pripovedoval, da mu je mlada odvetnica za petnajst
minutni pogovor zaračunala tristo evrov. »Nikoli več 
me ne bo videla,« je pribil. Odvetnik, ki je šele začel 

opravljati svoj poklic, ne more kar takoj pričakovati 
»dobrih« strank. Zadovoljen mora biti tudi s takimi, 
ki mu jih pošiljajo starejši kolegi, da bi se jih znebi
li, z izgovorom, da nimajo časa. Res je, da lahko take 
stranke z zapletenimi in nerešljivimi problemi odvetni
ku »težijo« več let, a to je tlaka, ki jo je treba spreje
ti in ki odvetnika hkrati kali ter ga naredi izkušenega.

Izhajajoč iz moje dolgoletne odvetniške prakse bi že
lel opozoriti na nekaj tipičnih vrst strank in njihovih 
značilnosti:
–  funkcionarji ali splošno znani pomembneži; ne 

le da so prepričani o njihovem »vedno prav«, tem
več naj bo odvetnik tudi vesel, da jih lahko zastopa 
– in to pro bono. O zmagi tako in tako ne dvomijo. 
Za morebiten neuspeh v pravdi bo po njihovem kriv 
izključno nesposoben odvetnik, če je ta pomemb
nežu bolj pri srcu, pa neumen sodnik; 

–  inženirji ponavadi natančno preberejo predpise, ki 
jih neposredno zadevajo, in jih razumejo tehnici
stično. So pa slabi plačniki. Spominjam se, da sem 
pravdo dobil, stranka pa je hotela, da si sodno pri
znane stroške, odmerjene po odvetniški tarifi, deliva 
na pol; 

–  šolniki so lahko težke stranke. Težko se jim kaj 
dopove, dominantni so tudi na sodišču. Zato jih je 
treba že od vsega začetka prizemljiti. Dani situaciji 
se prilagajajo le na videz. Niso ravno idealni plač
niki, a vseeno boljši od inženirjev.

To je le nekaj kategorij strank, ki sem se jih spomnil.

 Sicer pa naj problem stranke ne postane 
subjektivni problem odvetnika oziroma naj se 
odvetnik ne poistoveti s stranko, saj se to v večini 
primerov ne bo dobro izteklo. Varovati pa se je 
treba strank, ki mnogo in preveč obljubljajo. Pri 
takih strankah tudi po uspešnem zaključku zadev 
obljubljenih nagrad ni pričakovati, zagotovo pa 
lahko pričakujemo težave pri plačilu še tako zelo 
zreduciranih stroškov zastopanja.  
Morda pa je danes glede strank drugače. Vendar pa 
ni slabo, če vemo, kaj se je v odvetništvu dogajalo 
v polpretekli dobi. Kakšna je razlika med nekoč in 
danes, naj presodi bralec sam. Prepričan pa sem, da 
še vedno drži, da naj odvetnik, ki so mu pogovori s 
strankami v breme, ta poklic raje opusti.
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Odvetniki nosimo svoj del 
odgovornosti za krizo 

Kriza naše skupnosti se ne kaže le kot kriza politike, 
temveč se je zalezla v vse dele naše družbe. Odvetni
ki nismo imuni za krizo, temveč smo del te skupno
sti, zato nosimo velik del odgovornosti za nastalo situ
acijo. Odgovornost odvetnikov je dvoplastna: prvič v 
vlogi aktivnih svetovalcev osebam, ki kršijo zakon, in 
drugič v vlogi tihih opazovalcev, ki molčijo, ko bi mo
rali vpiti oziroma aktivno nasprotovati protiustavnim 
predlogom sprememb zakonov, izpodbijati neustavne 
določbe zakonov, organizirati okrogle mize o rušenju 
delitve oblasti, o nedopustnem vmešavanju izvršilne 
veje oblasti v zakonodajno in pravosodno, pisati stro
kovne članke, dajati intervjuje o aktualnih družbeno
političnih vprašanjih, pravočasno vlagati pravna sred
stva, uporabljati pravna sredstva pred Ustavnim sodi
ščem in Evropskim sodiščem za človekove pravice ter 
Sodiščem Evropske unije. Tisoč petsto odvetnikov, ki 
bi se zavedali svoje vloge, skupaj z Odvetniško zborni
co Slovenije (OZS), bi lahko storilo bistveno več kot 
množične ulične demonstracije. 

Razprava o nujnosti prenove 
odvetništva – veliko forme,  
malo vsebine 

V OZS je sprememba na mestu predsednika dober 
znanilec novega vala, ki prihaja z mlajšo generacijo. 
OZS se je v preteklosti ukvarjala s formo, z etičnimi 
vrednotami, ki jih mora spoštovati odvetnik kot del so
dnega procesa, pri tem pa je spregledala vsebino – od
vetnika kot kot aktivnega udeleženca družbenega do
gajanja. Odvetnik se ne pojavi šele v sodnem postop
ku, temveč mnogo prej. Pravilno odvetniško svetova
nje stranke niti ne pripelje na sodišče. V reviji Odvet
nik se je v zadnjih treh letih razvila obširna razprava, 
ki se je začela s člankom Andreja Razdriha.1 Potrebo 
po prenovi pogledov na odvetnika in njegove procesne 

pravice ter nujnost prenove Kodeksa odvetniške po
klicne etike je v uvodniku izpostavil dr. Lojze Ude,2 
ki se je zavzel za razpravo in predlagal dopolnitve ko
deksa. Opozoril je na problem odvetništva kot prido
bitne dejavnosti, reklamiranje odvetnikove dejavnosti 
in njegovo nastopanje v javnosti ter tudi zlorabo proce
snih pravic stranke in s tem odvetnika ter na problem 
protipravnosti ali vsaj neetičnosti ravnanja. 

O pomenu odvetniške poklicne etike je pisal tudi San
dro (Santo) Pečenko v članku Še nekaj besed o odve
tniški poklicni etiki3 in odvetnik dr. Rok Čeferin, ki je v 
članku Ali pomeni vlaganje pravnih sredstev odvetnika z 
namenom zavlačevanja zlorabo procesnih pravic?4 izpo
stavil problem kolizije pravic udeležencev v postopku in 
odvetnikove dileme pri uporabi pravnih sredstev. Raz
prava se je nadaljevala s člankom dr. Marijana Pavčni
ka z naslovom Ob nekaterih oblikah zlorabe prava,5 v 
katerem je izpostavil zlorabo pravnega pozitivizma, zlo
rabo pravne oblike in prepoved zlorabe pravice. 

Bistven preskok: članek  
dr. Ernesta Petriča 

Konec leta 2011 je OZS iz obravnave procesnega po
ložaja in vloge odvetnika preskočila na vsebino nje
gove vloge. Takrat je namreč v Odvetniku izšel članek 
predsednika Ustavnega sodišča RS dr. Ernesta Petri
ča z naslovom Pogled ustavnega sodnika na odvetni
štvo.6 V njem je dr. Petrič odvetništvo povezal z Ustav
nim sodiščem in izpostavil pomen odvetništva ter nje
govo povezavo s ključnimi, danes malo zanemarjeni
mi vrednotami, in sicer pomen odvetništva kot varu
ha človekovih pravic po Ustavi, pri zagotavljanju po
gojev uveljaviti človeka kot človeka, njegovo človeško 
dostojanstvo. Opozoril je, da smo z Ustavnim sodi
ščem pri varstvu človekovih pravic v istem čolnu, da 
imamo pri uveljavitvi vladavina prava oziroma prav
ne države pomembno vlogo, da bi želel, da bi bili od
vetniki pri tem bolj ambiciozni, da smo skupaj vpeti 

Borut Škerlj, 
odvetnik v Novem mestu

Odvetniki nismo pasivni opazovalci 
Odvetniki imamo vpogled v človekovo glavo, tako kot ima zdravnik 
vpogled v človekovo telo, zato se ne moremo slepiti, da nismo 
videli, da prihaja kriza vrednot in posledično kriza sistema

Današnji čas kliče po spremembah razumevanja vloge, delovanja in drže odvetnika v skupnosti. Od
vetniki ne moremo in ne bi smeli biti nemi opazovalci sprememb, skriti za plotovi samozadostnega 
odvetništva, temveč bi morali s svojim poslanstvom, znanjem, izkušnjami, zlasti pa s položajem, ki 
nam ga daje Ustava, nastopiti kot aktivni, praktični, uporabni pravniki, kot miselni nosilci podpore 
prizadevanjem za ureditev razmerij, ki zadevajo temelje naše skupnosti.

1  Razdrih, A.: Odvetniška etika, Odvetnik, št. 3/2009, str. 7–10.
2 Ude, L.: Čas za temeljitejšo prenovo Kodeksa poklicne etike?, Odvetnik, št. 4/ 2009, str. 3.
3 Odvetnik, št. 3/2012, str. 35–37.
4 Odvetnik, št. 1/2010, str. 4–8.
5 Odvetnik, št. 1/2011, str. 7–8.
6 Odvetnik, št. 4/2011, str. 4–7.
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v pravno kulturo, da lahko posameznik ob kakovostni 
strokovni asistenci odvetnika razume vsebinski domet 
njegove človekove pravice, ne da bi moral za to »pre
plezati« vse sodne instance, da ne smemo uporablja
ti črkobralsko tehničnega pristopa, da se od odvetni
ka zahteva ustvarjalna pravna misel, prežeto z visoko 
etičnostjo, kreativno tolmačenje in aplikacija Ustave 
ter prava, da je odvetnikovo poslanstvo promoviranje 
postulatov pravne države in ozaveščanje o (človeko
vih) pravicah. Nadgradnja tega članka pa je prispevek 
dr. Mira Cerarja, ki je izpostavil medčloveško zaupa
nje, zaupanje v pravo, moralnoetično razsežnost zau
panja, pomen etične prizadevnosti.7 

Prenova odvetništva mora s forme 
preskočiti na vsebino 

Prvotno ukvarjanje predvsem s formo – uporabo proce
snih dejanj, komunikacijo odvetnikov z novinarji ipd. – 
je z razpravo dr. Petriča preskočilo na bistveno vsebino 
odvetništva in odvetnika, ki je zapisana v Zakonu v od
vetništvu (ZOdv)8 in v Ustavi.9 Predmet odvetniškega 
poklica je pravno svetovanje, tj. svetovanje pred začet
kom sodnih ali upravnih postopkov, zastopanje in zago
varjanje stranke pred sodišči in drugimi državnimi orga
ni, pa tudi sestavljanje listin in zastopanje strank v njiho
vih pravnih razmerjih, zadnji dve dejavnosti praviloma 
izven sodnega postopka, pred njim ali brez njega. Ob
veznosti, ki jih nalaga 11. člen ZOdv,10 moramo upošte
vati ne le v okviru zastopanja stranke, temveč v okviru 
vseh odvetniških opravil. To pomeni, da ima odvetnik 
vedno pravico uporabiti pravno sredstvo v mejah zakona 
in pooblastila, za katero misli, da lahko koristi stranki, ki 
jo zastopa ali ji svetuje. Pri tem je dolžan ravnati vestno, 
pošteno, skrbno in po načelih odvetniške poklicne etike.

Tega dela delovanja odvetnika ne smemo zanemari
ti in bo zahteval bolj poglobljeno obravnavo položa
ja odvetništva in odvetnika v sodobni družbi za nazaj 
in za v prihodnje. 

Temeljno poslanstvo – aktivno  
varstvo človekovih pravic 

Odvetnik je v svoji samostojnosti in neodvisnosti pr
venstveno varuh človekovih pravic, zato Ustava, Splo
šna deklaracija o človekovih pravicah in Evropska kon
vencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svobo
ščin določajo temelj delovanja odvetnika. Če bi odvet
niki pri svojem delovanju izhajali iz temeljnih člove
kovih pravic, potem marsikaterega problema, ki se da
nes kaže kot problem pravne varnosti in razpada prav
ne države, v Sloveniji ne bi bilo. 

Odvetniki imamo vpogled v glave ljudi, v družbe, 
državne organe, tako kot imajo zdravniki s pomočjo 

rentgena in ultrazvoka vpogled v človekovo telo. 
Odvetniki se ne bi smeli slepiti, da nismo zaznali 
občut nega zmanjševanja socialnih pravic, bistveno 
oteženega dostopanja do sodišč, bistveno zmanjša
ne mož nosti do kakovostnega zastopanja prek brez
plačne pravne pomoči in zagovorov po uradni dol
žnosti, razpada sistema povračila stroškov v sodnih 
postopkih v primerih utemeljenih tožbenih zahtev
kov, razpada poslovne morale gospodarskih subjek
tov in tudi države. Velikokrat smo se znašli v situ
acijah, ko bi lahko odsvetovali slabe, neutemeljene, 
izkrivljene ugovore, zavlačevanje skozi pritožbene 
postopke, izigravanje procesnega prava, oškodova
nje upnikov, etično sporne trditvene navedbe, skle
panje škod ljivih pogodb, ko bi dolžnikom lahko sve
tovali poravnavo dejanskih dolgov, pa tega nismo na
redili in smo ostali pasivni. V teh primerih vsak posa
mično nosi odgovornost za dopustitev posega v člo
vekove pravice prizadetega, oškodovanega in mno
gokrat posledično za njegovo nelikvidnost in more
biti stečaj ali izgubo premoženja zaradi uveljavitve 
hipoteke. Odvetniki ne bi smeli svetovati strankam 
pri izrabljanju procesnih možnosti in ne nazadnje 
tudi ne sodelovati kot pravni svetovalci v postop
kih, kjer se uprava nameni izvesti »divjo privatiza
cijo gospodarske družbe«. Utemeljeno je opozoriti, 
da odvetniki nosimo odgovornost za potiskanje gla
ve v pesek, ko smo videli, da nam posamezne go
spodarske veje (npr. gradbeništvo) tonejo v propad, 
pa managerjev nismo opozorili, da njihove aktivno
sti niso zakonite, upnikom pa ne svetovali, da pra
vočasno in v polni meri uveljavijo zavarovanje ter
jatev ter sankcije zoper dolžnike. 

Preskok iz pasivnega odvetnika v aktivnega svetoval
ca posamezniku, upravi, županu, predstojniku držav
nega organa, v svetovalca v smeri zakonitosti delova
nja, v varuha zakona, skladnega z Ustavo, na eni strani, 
in človekovih pravic, na drugi strani, bo naredil mno
go več v smeri pravne države kot vsa laična javnost. 
Aktivno odvetništvo pred začetkom sodnega postop
ka, in ne zgolj pasivno spremljanje dejanj stranke ali 
direktorja, ima lahko bistveno večje pozitivne učinke 
kot najboljša strokovna pomoč specialista v postopku 
potem, ko je zadolženo podjetje v stečaju, direktor pa 
v kazenskem postopku. 

Odvetniki smo prvi prepoznali razsežnost družb 
»davčnega vrtiljaka« oziroma utaj. Šele prihod 
prvih odvetnikov zagovornikov na Nacionalni 
preiskovalni urad je kriminalistom omogočil 
spoznanje, da ni problem v 20odstotnem davku 
na dodano vrednost, ki ni bil plačan, temveč v 80 
odstotkih denarja, ki se je kot gotovina zavrtel po 
Sloveniji.

7 Cerar, M.:O zaupanju, Odvetnik, št. 4/2011, str. 8–11.
8 ZOdv:
»1. člen – Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba. Odvetništvo opravljajo odvetniki oziroma odvetnice (v nadaljnjem besedilu: odvetnik) 
kot svoboden poklic.
2. člen – Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in 
zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih.«
9 Člen 137 Ustave: »Odvetništvo je kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon.« 
10 Člen 11 ZOdv:
»Odvetnik ima pravico uporabiti v mejah zakona in pooblastila vsako pravno sredstvo, za katero misli, da lahko koristi stranki, ki jo zastopa.
Pri zastopanju stranke je odvetnik dolžan ravnati vestno, pošteno, skrbno ter po načelih odvetniške poklicne etike.«
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Ni naključje, da se je največ tajkunskih zgodb zgo
dilo v točno določenem prostoru Slovenije, preosta
li del Slovenije pa nima težav z razpadom gradbenih 
podjetij in z visokimi neplačanimi terjatvami upni
kom v stečajnih postopkih. Odvetniki na področju 
Dolenjske in Posavja smo svoje stranke praviloma va
rovali pred pretiravanjem tako pri managerskih pre
vzemih kot tudi pri zavarovanjih poslovanja v tvega
nih poslih. 

Odvetniki smo namreč lahko z napačnim svetovanjem 
ali pasivnostjo pogrebniki upnikov, ki ne znajo ali ne 
morejo pravilno zavarovati svojih pravic v stečaju. Pri
mera napačnega reševanja sta na primer zadevi Zbiljski 
gaj in Orion. Podoben problem se lahko pojavi tudi pri 
stečajih gradbenih podjetij, ki razpolagajo s skupnimi 
deli in funkcionalnimi zemljišči stavb v lasti lastnikov 
stanovanj v večstanovanjski stavbi.

V Novem mestu so v devetdesetih letih prejšnjega sto
letja pri stečaju gradbenega velikana GIP Pionir, ki je 
bil takrat vknjižen s pravico uporabe na celotnem po
dročju Novega mesta, sodišče, stečajna upraviteljica 
in Mestna občina Novo mesto razumeli problemati
ko javnih površin in funkcionalnih zemljišč ter so to 
vprašanje rešili v korist vseh. 

Na Štajerskem, v Ljubljani in zdaj tudi na območju, 
kjer je zlasti podjetje Primorje (in njegov prednik 
podjetje Stavbenik), zgradilo številne večstanovanj
ske stavbe, pa so prebivalci popolnoma neinformira
ni. Ogrožena je z Ustavo zavarovana lastninska pravi
ca. Odvetniki smo poklicani, da ljudi seznanimo z ne
varnostmi, ki grozijo v primeru, če sami ne bodo va
rovali svojih pravic. Pretekel je rok za prijavo terjatev 
v več podjetjih v stečaju, vendar doslej večina stano
valcev svojih pravic ni uveljavljala, odvetniki pa čaka
mo. Morebitne napačne odločitve sodišča in morebitni 

špekulativni nakupi bodo omogočili poseg v lastnin
sko pravico, povzročili ogromno novih pravnih pro
blemov in ponovno zmanjšali pravno varnost stano
valcev ter lahko celo odvzeli pridobljene pravice. Zato 
bi morali biti odvetniki bolj aktivni in ogrožene lastni
ke seznaniti z nevarnostmi, OZS pa bi morala podpre
ti vsa prizadevanja odvetnikov, katerih cilj je varova
ti človekove pravice. 

Sklep 
Konkretnih primerov je še več, vsi pa kličejo po ak
tivnem odvetništvu ter odzivu OZS na spremembe. 
OZS je kot poklicno združenje odvetnikov poklicana, 
da spremlja in obravnava problematiko opisanega dela 
odvetnikov, da prepozna pomen prehoda v vlogo ak
tivnega odvetnika, da poskrbi za skladen razvoj odvet
ništva, ki bo prilagojen spremembam v skupnosti, in 
da sprejme tem spremembam prilagojen Kodeks od
vetniške poklicne etike.11

Pričakovati je torej, da bo OZS organizirala javno 
razpravo in omogočila prehod iz pasivnega 
odvetnika v aktivnega odvetnika posameznika in 
aktivno odvetništvo. Odvetništvo in vsak posamezni 
odvetnik se mora iz pasivnega opazovalca 
dogajanja v skupnosti preleviti v aktivnega 
udeleženca sprememb. Odvetniki bomo morali 
varstvu človekovih pravic dati prednost pred vsemi 
drugimi interesi.  
Aktivno delovanje odvetnika v smeri varstva 
človekovih pravic mora imeti v koliziji pravic 
prednost, zato ne more biti predmet kršitve 
odvetniških pravil in odvetniške poklicne etike.

11  Prvi odstavek 42. člena ZOdv. 
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Kar nekaj let sem delala kot odvetnica, sicer z nekaj 
prekinitvami, saj sem bila precej časa sama s seboj v 
konfliktu, ker nisem mogla doumeti, da pravzaprav 
»nič ne štima«. Ko sem dojela, da si ne želim biti v 
koži svojih strank (zgolj za primer: en postopek je tra
jal dvanajst let, eden pa se je začel šele po sedmih letih, 
ko je sodišče stranki poslalo tožbo v odgovor. Stran
ka je torej šele po sedmih letih izvedela, da je tožena; 
ves ta čas pa so seveda tekle obresti). Pa sem si rekla: 
ne grem se več. Potem sem prebrala še knjigo Benja
mina Sellsa z naslovom Duša zakona in sklenila, da bi 
bilo morda najpametneje ustanoviti krožek za psihič
no pomoč odvetnikom. 

Nekatere kolegice mi danes pravijo, da zdaj vedo, na 
kaj sem takrat mislila. Z eno besedo, šlo je za preizkus 
vzdržljivosti – tako psihične kot tudi fizične, da o fi
nančni niti ne govorim. »Obrazložitev« je po mojem 
mnenju opisana na šeststotih straneh v knjigi z naslo
vom Teorija šoka, ki jo je napisala kanadska novinar
ka Naomi Klein. 

Morda se še spomnite Zakona o denacionalizaciji, 
Stanovanjskega zakona, Zakona o graditvi objektov, 
Zakona o javnem naročanju ipd. Smisel teh zakonov 
je bil zgolj v politiki, ne pa v interesih ljudi. Intere
si politike so bili izjemno močni, izvrševalci rigidni 
in mlačni, omenjeni zakoni pa narejeni po reku: kar 
želite, to dobite. Glavno je bilo, da se je delalo in za
služilo, nam pa ni bilo dolgčas. Morala, etika, pravič
nost … to ni bilo pomembno. In tako smo prispe
li do točke, kjer smo danes. In včasih se mi celo zdi, 
da tako mora biti, ker veljajo fizikalni zakoni: da se 
vse spreminja iz kaosa v red in obratno. Če je tako, je 
treba le počakati, da mine. Zato je odgovor na vpra
šanje, zakaj se v tej državi nihče ne odzove pravoča
sno, na dlani. Ker se ni na kaj odzvati, ker je dinami
ka v tem, da vse teče.

Po drugi strani pa je vse lažje, če upoštevamo nasvet 
psihologa: ali se prilagodi ali spremeni ali pa odidi. Ali 
kot pravi kitajski pregovor, da je tisočkrat boljše priž
gati luč, kakor pa večno zabavljati čez temo. 

In kot mediatorka s triletnimi izkušnjami menim ta
kole: 
–  mediacija je nekaj najboljšega, kar se je lahko zgo

dilo v Sloveniji, ki se je z nepregledno množico 
predpisov iz leta v leto bolj spreminjala v kaos;

–  mediacija mora zaživeti kot nov način reševanja 
sporov, da jo bodo ljudje sprejeli kot način, kako 
lahko spor rešijo sami, ker si ga želijo rešiti, da lahko 
življenje teče naprej. Gre za to, da ljudje razumejo, 
da je v mediaciji »zadeva« prepuščena njim, da jo 
oblikujejo v skladu s svojimi interesi in vrednotami, 
ter da bo rešena veliko hitreje kot po sodni poti, 
ceneje in s krajšimi psihičnimi obremenitvami – se
veda pa ne v nasprotju s kogentnimi predpisi; 

–  mediacija je drugačen postopek kot sojenje, zato bi 
se morali mediatorji vprašati, ali lahko delujejo v več 
vlogah, ali pa lahko nastopajo zgolj kot mediatorji. 
Čeprav se mediacija na prvi pogled zdi preprosta, v 
resnici ni tako. Vključuje veliko veščin, znanja, časa 
in izkušenj, predvsem pa je treba poznati samega 
sebe. Preprosto povedano, treba se je specializirati; 

–  mediator potrebuje kar nekaj časa in denarja, da z mož
nostmi, ki jih nudi mediacija (ki ni zgolj reševanje spo
ra, temveč izobraževanje, prevencija, opazovanje odno
sov ipd.), seznani fizične in pravne osebe. Pomembno 
je, da mediatorji dojamemo, da potrebujemo marke
ting, kot ga imajo na primer gospodarske družbe; 

–  nekdanji poravnalni sveti v krajevnih skupnostih in 
poravnalni naroki na sodiščih v veliki večini prime
rov niso dosegli svojega namena, ker jih ljudje niso 
vzeli resno; 

–  mediacija kot način reševanja sporov lahko ostane 
bodisi pridružena sodiščem bodisi ministrstvo, pri
stojno za pravosodje, koncesijo podeli za to specia
liziranim ustanovam;

–  pomembno je, da se mediacija še naprej razvija, 
da jo bomo končno sprejeli kot resen in nujen del 
pravosodnega sistema. 

V vsakem primeru pa je na področju mediacije v 
Sloveniji že narejen preboj v razmišljanju, in sicer 
da je spore mogoče reševati in rešiti na eleganten, 
miren in zadovoljiv način. Kljub patologiji naroda, 
kot pravijo nekateri.

Jolanda Pavliha, 
mediatorka

Zakaj se v tej državi nihče ne odzove 
pravočasno? 

Članek je skromna replika na odlične prispevke, ki so jih v zadnjem Odvetniku v preteklem letu napi
sali upokojeni odvetnik Stanislav Fortuna,1 odvetnik mag. Emil Zakonjšek,2 odvetnica in mediatorka 
Mirjana Kranjčević3 in odvetnik mag. Zoran Hajtnik,4 ter na intervju z vrhovno sodnico mag. Nino 
Betetto.5 Vsak iz svojega zornega kota so namreč razmišljali o izkušnjah pri desetletnem uvajanju 
mediacije v slovenskem prostoru. 

1  Fortuna, S.: Krik, Odvetnik, št. 4 (58)/2012, str. 41.
2  Zakonjšek, E.: Kritičen pogled na problematiko samostojnosti in neodvisnosti odvetništva, Odvetnik, št. 4 (58)/2012, str. 3031.
3  Kranjčević, M.: Mediacija včeraj, danes, jutri, Odvetnik, št. 4 (58)/2012, str. 3.
4  Hajtnik, Z.: Mediacija v praksi, Odvetnik, št. 4 (58)/2012, str. 23–26.
5  Razdrih A., Intervju z mag. Nino Betetto: Mediacija mora ostati na sodišču, Odvetnik, št. 4 (58)/2012, str. 2627.
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Družba Christianapol, sp. z. o. o. ima sedež na Polj
skem, posredno pa jo obvladuje francoska družba. Na 
podlagi ugotovitve, da je zaradi povezanosti v skupi
no podjetij središče glavnih interesov družbe Christi
anapol v Franciji, je francosko sodišče nad družbo za
čelo glavni postopek zaradi insolventnosti, t. i. posto
pek »sauvegarde«, ki je namenjen finančni reorgani
zaciji družb v težavah. Ta postopek se lahko začne tudi 
nad družbo, ki (še) ni insolventna, vendar potrebuje 
sanacijski program (tako je bilo namreč tudi dejansko 
stanje v tej zadevi).

Vprašljiva pa je bila ugotovitev francoskega sodišča, 
da je središče dolžnikovih glavnih interesov v Franci
ji, saj je bilo celotno premoženje družbe Christianapol, 
vključno s proizvodnimi obrati, na Poljskem. Toda od
ločitev ni bila izpodbijana, sta pa dva poljska upnika 
družbe (družba Bank Handlowy in družba Adamiak) 
predlagala uvedbo stečajnega postopka na Poljskem. 
Družba Christianapol je ugovarjala, da bi bila uvedba 
stečajnega postopka v nasprotju s cilji in naravo sa
nacijskega postopka v Franciji. Ker je francosko sodi
šče vmes že potrdilo sanacijski načrt, ki je predvideval 
obročno plačilo dolgov v desetih letih, je dolžnik na
vajal, da nima (več) zapadlih obveznosti, zato postop
ka zaradi insolventnosti nad njim ni dovoljeno začeti.

Usklajevanje sanacijskega in 
stečajnega postopka

V takih okoliščinah je poljsko sodišče prekinilo posto
pek odločanja o začetku stečajnega postopka in Sodi
šče EU prosilo za pojasnila glede razlage Uredbe Sveta 
(ES) št. 1346/2000 (uredba). V besedilu uredbe Sodi
šče EU ni videlo nobene ovire za vzporedni tek glav
nega sanacijskega in pomožnega stečajnega postop
ka. Poudarilo je, da ima v skladu z uredbo upravitelj 

v glavnem postopku možnost vpliva na pomožni po
stopek tako, da ni ogrožen namen glavnega postopka 
(tudi sanacijskega). Predlaga lahko prekinitev unov
čenja za obdobje treh mesecev, kar se lahko podaljša 
ali obnovi za enako obdobje (prvi odstavek 33. čle
na uredbe), lahko pa predlaga tudi končanje pomož
nega postopka s sanacijskim načrtom, poravnavo ali 
primerljivim ukrepom, če pravo države, ki se uporab
lja za pomožni postopek, to dopušča (prvi odstavek 
34. člena uredbe).2 

Po presoji Sodišča EU je tako treba dopustiti mo
žnost začetka vzporednega pomožnega stečajnega 
postopka zaradi insolventnosti tudi takrat, ko ima 
glavni postopek varovalni (sanacijski) namen, pri 
tem pa mora sodišče, ki je pristojno za pomožni po
stopek, upoštevati cilje glavnega postopka in rav
nati v skladu z načelom lojalnega sodelovanja (tako 
mora na primer upoštevati tudi materialne in procesne 
posledice sprejetega sanacijskega načrta v Franciji).

Kadar je torej začetek vzporednega pomožnega ste
čajnega postopka predlagan na tak način, sodišče dr
žave članice, pred katerim je postopek predlagan, 
ne sme ponovno ugotavljati insolventnosti dolžni
ka. Ker se namreč odločbe sodišča države članice, v ka
teri je uveden glavni postopek, avtomatično priznajo 
na območju celotne EU, morajo druga sodišča izhajati 
iz predpostavke, da je insolventnost dolžnika ugotov
ljena (sicer sodišče ne bi začelo enega izmed postop
kov, ki so našteti v prilogi uredbe). To velja tudi te
daj, kadar je glavni postopek sanacijske narave. V 
tem delu je Sodišče EU odločilo v nasprotju s predlo
gom generalne pravobranilke, ki je menila, da bi mora
lo v teh primerih sodišče v pomožnem postopku znova 
ugotavljati insolventnost. Po njenem mnenju bi v na
sprotnem primeru lahko prišli v položaj, ko bi sodišče 
moralo uvesti pomožni postopek zaradi insolventnosti, 

Aleš Velkaverh, 
odvetnik v odvetniški pisarni Starman/Velkaverh iz Kopra 

Pomožni insolvenčni postopek v primeru 
finančne reorganizacije dolžnika
Bank Handlowy w Warszawie SA proti Christianapol, sp. z. o. o., 
C-116/11, 22. november 2012 (prvi senat)

Evropska ureditev čezmejnih postopkov zaradi insolventnosti, vsebovana v Uredbi Sveta (ES) št. 
1346/2000 z dne 29. maja 2000,1 predvideva dve vrsti postopkov: glavni postopek, ki ima univerzalni 
učinek (zajema celotno premoženje dolžnika v vseh državah članicah), in pomožni postopek, ki ima le 
omejen teritorialni učinek (zajema le premoženje v državi, kjer je uveden). Pomožni postopek je lahko 
uveden tudi vzporedno z glavnim in v takem primeru je treba postopka usklajevati. Na teoretični ravni 
za to sicer ni ovir, če sta postopka usmerjena v isti cilj – bodisi v sanacijo bodisi v likvidacijo dolžnika. 
Vprašanje pa je, kakšno je (lahko) razmerje med postopkoma, če je glavni postopek namenjen sanaciji 
(finančni reorganizaciji) dolžnika, vzporedno pa upniki v drugi državi zahtevajo uvedbo pomožnega 
stečajnega postopka z namenom prodaje celotnega dolžnikovega premoženja v tej državi. 

1  UL L 160/2000.
2  Teh možnosti slovensko pravo ne dopušča. Po začetku stečajnega postopka namreč ni več dovoljeno predlagati postopka prisilne poravnave (drugi odstavek 140. 
člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP, Ur. l. RS, št. 126/07 in nasl.).
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čeprav je bil vmes dolžnik finančno reorganiziran in ni 
več insolventen.

Iz tega izhaja, da je za predložitveno sodišče odločilno 
vprašanje, ali je postopek »sauvegarde« končan. Če 
namreč glavni postopek še ni končan, mora poljsko so
dišče šteti družbo Christianapol za insolventno in (ob 
izpolnitvi drugih predpostavk) začeti pomožni stečaj
ni postopek. Toda na to vprašanje Sodišče EU ni po
dalo dokončnega odgovora. Presodilo je namreč, da se 
vprašanje, kdaj se postopek zaradi insolventnosti 
konča, presoja po nacionalnem pravu države člani
ce, na območju katere je bil postopek uveden, v tem 
primeru torej po francoskem pravu (prvi odstavek 4. 
člena uredbe). Uredba v zvezi s tem vsebuje zgolj ko
lizijsko pravilo, ki izrecno napotuje na nacionalno pra
vo, zaradi česar je Sodišče EU zavrnilo možnost avto
nomne razlage tega pojma.3 Nacionalno sodišče mora 
ugotoviti vsebino tujega prava in na tej podlagi preso
diti, ali je tuj postopek zaradi insolventnosti končan.

Sklep
Sodba znova kaže na pomanjkljivosti evropske in
solvenčne ureditve. Glede na razložena pravila lah
ko uporaba uredbe privede do rezultata, po kate
rem mora poljsko sodišče začeti postopek zaradi in
solventnosti nad družbo, ki sploh ni (več) insolven
tna. Čeprav je bil po francoskem pravu postopek 

»sauvegarde« uveden nad plačevito družbo v po
ložaju grozeče insolventnosti in se je družba vmes 
(uspešno) finančno reorganizirala, pa pravo EU vele
va, da sodišča drugih držav članic EU družbo štejejo 
za insolventno (vse do formalnega zaključka franco
skega postopka) in tega ne preverjajo.

Ob tem pa je trenutek končanja postopka odvisen od 
nacionalne (francoske) zakonodaje in ga sodnik dru
ge države izjemno težko ugotovi. Po navedbah druž
be Christianapol naj bi bil sanacijski načrt že potrjen, 
vendar pa je po drugi strani francosko sodišče isto
časno imenovalo komisarja za izvedbo ukrepov (com-
missaire à ľexécution du plan), prav tako še ni razrešilo 
pred tem postavljenih pooblaščencev za interese upni
kov. Poljsko sodišče je zato za pojasnila prosilo fran
cosko sodišče, vendar tudi na ta način ni dobilo ja
snega odgovora.

Sodišče EU je sicer posredno v sodbi poudarilo, naj 
nacionalna sodišča te težave odpravijo z upoštevanjem 
ciljev glavnega postopka, načel in namena uredbe, ven
dar take nejasne rešitve dolžnika in upnike postavlja
jo v težak položaj. Učinkovito bi te težave odpravila le 
(bolj) poenotena evropska ureditev insolvenčnega pra
va. Do takrat pa bo treba slediti napotku Sodišča EU 
in pri čezmejnih stečajih pravila uporabljati ob upo
števanju namena insolvenčnih predpisov različnih dr
žav članic.

3  Zanimivo je, da je v zadevi C341/04, Eurofood IFSC, [2006] ZOdl. I03813 Sodišče EU odločilo drugače, in sicer da se pojem »odločba o uvedbi postopkov v 
primeru insolventnosti« razlaga avtonomno in se zato ne šteje, da je to le odločba, ki je v posamezni državi članici formalnopravno opredeljena kot odločba o uvedbi 
postopka zaradi insolventnosti, pač pa je to tudi druga odločba, če je sprejeta na podlagi predloga za uvedbo postopka, ki je opredeljen v prilogi Uredbe 1346/2000 in 
temelji na insolventnosti dolžnika, kadar ima ta odločba za posledico odvzem premoženja dolžnika ter imenovanje upravitelja.

Statistika 

Iz odvetniškega imenika – 25. februar 2013
1469 odvetnikov, 215 kandidatov, 334 pripravnikov, 183 odvetniških družb in 4 civilne 
odvetniške družbe

Odvetnice/ki
• vpisanih 1469 – med njimi 846 odvetnikov in 623 odvetnic
• od 16. novembra 2012 do 25. februarja 2013 se jih je vpisalo 31 – 18 odvetnikov in 13 odvetnic
• izbrisalo se jih je 19 – 15 odvetnikov in 4 odvetnice. 
Odvetniške/i kandidatke/ti
• vpisanih 215 – med njimi 79 kandidatov in 136 kandidatk
• od 16. novembra 2012 do 25. februarja 2013 se jih je vpisalo 25 – 14 kandidatov in 11 kandidatk
• izbrisalo se jih je 35 – 14 kandidatov in 21 kandidatk.
Odvetniške/i pripravnice/ki
• vpisanih 334 – med njimi 116 pripravnikov in 218 pripravnic
• od 16. novembra 2012 do 25. februarja 2013 se jih je vpisalo 45 – 15 pripravnikov in 30 pripravnic
• izbrisalo se jih je 142 – 53 pripravnikov in 89 pripravnic.
Odvetniške družbe
• aktivno posluje 183 odvetniških družb in štiri civilne odvetniške družbe.
Imenik tujih odvetnikov 
• na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 13 – 8 odvetnikov in 5 odvetnic.

Poslovili so se od nas:
• Aleksander Perdan, upokojeni odvetnik iz Ljubljane 
• Janko Pibernik, upokojeni odvetnik iz Sevnice
• Andrej Stanovnik, upokojeni odvetnik iz Ljubljane 
• Peter Osolnik, upokojeni odvetnik iz Škofje Loke. 
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Seja, 13. november 2012

1. Razlaga načel in pravil Kodeksa odvetniške 
poklicne etike 

Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) je prejela pro
šnjo za tolmačenje načel in pravil Kodeksa odvetniške 
poklicne etike (kodeks) glede poklicne tajnosti oziro
ma 51., 52. in 53. določila kodeksa. Odvetniška pisar
na je namreč od Agencije za trg vrednostnih papirjev 
(agencija) prejela zahtevo za posredovanje poročil in 
informacij na osnovi 520.a člena Zakona o trgu finanč
nih instrumentov (ZTFI), tj. zahtevo za razkritje vseh 
dokumentov in listin iz spisa, ki so ga vodili po poobla
stilu tuje družbe, v zvezi s prevzemom slovenske prav
ne osebe. Zahteva je bila podana zaradi s suma zlora
be notranjih informacij pri trgovanju z delnicami, ka
terih izdajateljica je bila javna družba.

Strokovna služba OZS glede na določila Zakona o od
vetništvu (6. in 11. člen ZOdv), Statuta OZS (77.b 
člen statuta) ter kodeksa (51., 52. in 53. določilo) 
meni, da ne gre zgolj za poslovno skrivnost ali taj
ne podatke, katerih razkritje oziroma posredovanje 
agenciji dovoljuje prvi odstavek 520.a člena ZTFI, 
temveč da gre za zaupno razmerje med odvetnikom 
in stranko. To zaupno razmerje je zakonsko regulira
no s specialnim predpisom, tj. z ZOdv, ki se nanaša 
le na odvetnike in je lex specialis v primerjavi z dru
gimi zakoni, ki to področje urejajo za širši krog zave
zancev (druge pravne osebe glede varovanja poklic
ne tajnosti veže Zakon o gospodarskih družbah in – 
v določenem delu – tudi Zakon o tajnih podatkih). 
Da je zaupnost razmerja med stranko in odvetnikom 
bistvenega pomena pri opravljanju odvetniškega po
klica, je razvidno tudi iz 8. člena ZOdv, saj je prei
skava odvet niške pisarne dovoljena le na podlagi od
redbe pristojnega sodišča ter le glede spisov in pred
metov, ki so izrecno navedeni v odredbi o preiskavi, 
pri čemer tudi pri tem ne sme biti prizadeta tajnost 
drugih listin in predmetov. Enako je razvidno tudi iz 
Zakona o preprečevanju pranja denarja in financira
nja terorizma (ZPPDFT), ki kljub temu, da so tudi 
odvetniki in odvetniške družbe našteti med zavezan
ci po tem zakonu, predvideva izjemo. Tako za odve
tnika ali odvetniško družbo prvi in drugi odstavek 
49. člena ZPPDFT ne veljata v zvezi s podatkom, ki 
ga dobi od stranke ali o stranki pri ugotavljanju nje
nega pravnega položaja ali pri njenem zastopanju v 
zvezi s sodnim postopkom, kar vključuje svetovanje 
o predlaganju tega postopka ali izogibanju letemu, 
ne glede na to, ali je tak podatek pridobljen pred ali 
med sodnim postopkom ali po njem.

V skladu s 7. določilom kodeksa je upravni odbor, pri
stojen za obvezno razlago načel in pravil kodeksa, so
glasno sprejel naslednji sklep: 
ZOdv in kodeks zavezujeta odvetnika k varovanju po

klicne tajnosti in spoštovanju načela zaupnosti kot 
poglavitnega načela pri opravljanju odvetniškega 

poklica, ne glede na določila drugih področnih 
zakonov – tudi ZTFI.

2. Predlog spremembe Pravilnika o vzajemni 
pomoči

V zvezi s Pravilnikom o vzajemni pomoči (pravil
nik) se OZS srečuje s številnimi težavami, na pri
mer v zvezi s tem, da bodo odvetniki, ki vzajemne 
pomoči niso prejeli, upravičeni do posmrtne pomo
či, da se število upokojitev veča in da se bo ta trend 
po vsej verjetnosti stopnjeval. Tudi sicer je število 
odvetnikov, ki so starejši od 60 let, visoko (takih je 
150). Pristojne komisije OZS so zato sklenile, da bi 
bilo treba kljub temu, da so potrebne korenite spre
membe pravilnika, še letos sklicati izredno skupšči
no, na kateri bi sprejeli začasno in enostavno rešitev 
znižanja stroška za aktivne odvetnike, in sicer da bi 
namesto 45 točk maksimalna višina prispevka zna
šala 15 točk. Odvetnikom, ki bi se upokojili v času 
od sprejema te začasne ureditve do sprememb pra
vilnika v aprilu 2013, pa bi s prehodno določbo za
gotovili, da bodo upravičeni do razlike, če bo nova 
ureditev za njih morda ugodnejša. 
Znesek vzajemne pomoči, ki ga prejme odvetnik ob 
upokojitvi po sedanjem pravilniku, je visok: v polni 
višini (45 točk x 0,459 EUR x približno 1500 odve
tnikov) in ob upoštevanju števila neplačnikov znaša 
približno 26.000 evrov. Višina izplačila je ves čas ra
sla sorazmerno z rastjo števila odvetnikov. Tudi tisti 
odvetniki, ki so doslej ves čas plačevali prispevke za 
vzajemno pomoč, z vplačili niso presegli zneska, ki 
bi ga prejeli ob predvidenem znižanju prispevka za 
vzajemno pomoč. Sprememba je nujna zaradi pravič
nosti in solidarnosti z mlajšimi generacijami. 
Sklep: Do konca leta 2012 se skliče izredna skupščina 

s točko dnevnega reda Začasne spremembe Pravil
nika o vzajemni pomoči. Predlaga se znižanje pol
nega prispevka (prvi odstavek 8. člena) s 45 točk 
na 15 točk ter sprejem prehodne določbe, po ka
teri bodo upravičenci, ki bodo vzajemno oziroma 
posmrtno pomoč prejeli v vmesnem obdobju, do 
spremembe pravilnika v aprilu 2013 upravičeni do 
izplačila razlike, če bi bila poznejša ureditev za njih 
ugodnejša. Gradivo se članom posreduje v skladu 
s Statutom OZS.1

3. Neenotna praksa odstopanja zadev iz 
izvršilnega v pravdni postopek, kadar upnik 
po prejemu ugovora dolžnika takoj umakne 
predlog za izvršbo

OZS je na predlog odvetnice s Ptuja na Vrhovno sodi
šče poslala dopis, s katerim ga je opozorila na proble
matično stališče sodišč glede odstopa zadeve iz izvršil
nega v pravdni postopek. V primeru, ko upnik vloži iz
vršilni predlog na podlagi verodostojne listine in nato 
takoj po prejemu ugovora dolžnika umakne predlog 
za izvršbo, izvršilno sodišče kljub umiku zadevo od
stopi v pravdni postopek. Nekatera sodišča nato kljub 

Iz dela upravnega odbora OZS 

1  Na izredni skupščini 10. decembra 2012 je bil sprejet predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o vzajemni pomoči. Ob upoštevanju tehtnih pripomb in predlogov 
je pristojna komisija pripravila predlog novega pravilnika o vzajemni pomoči, ki je bil posredovan v širšo obravnavo območnim zborom odvetnikov. O usklajenem 
predlogu bo Skupščina OZS odločala v aprila 2013.
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umiku predloga za izvršbo odmerijo takso za pravdni 
postopek oziroma, ko upnik oziroma tožeča stranka 
takse ne plača, odmerijo takso za umik tožbe, tj. tre
tjino takse za postopek.

Vodja evidenčnega oddelka Vrhovnega sodišča je na 
opozorilo OZS 16. oktobra 2012 odgovoril z dopisom 
in pojasnil, da bodo na to problematiko sodišča opo
zorili v naslednji številki Sodnikovega informatorja.

4. Status odvetnice 

Sklep: Odvetnici mag. Aleksandri Cvikl se prizna 
status specialistke za področje civilnega in gospo
darskega prava.

5. Statusa odvetnika 

Sklep: Odvetniku dr. Roku Čeferinu se prizna sta
tus specialista za področje civilnega in medijske
ga prava.

Seja, 10. december 2012

6. Imenovanje dodatnih članov slovenske 
delegacije OZS v CCBE

Sklep: Za delegata Sveta evropskih odvetniških zbor
nic (CCBE) se imenujeta predsednik in pod
predsednik OZS – odvetnika Roman Završek in  
Janez Starman. 

7. Predlog delovne projektne skupine za 
davčna vprašanja 

Delovna projektna skupina za davčna vprašanja pri 
OZS je 29. novembra 2012 obravnavala vprašanje 
pripoznavanja dohodkov. Upravnemu odboru predla
ga sprejetje sklepa, da se med vodstvoma OZS in Slo
venskega inštituta za revizijo vzpostavi stik zaradi raz
jasnitve strokovnih vprašanj glede pripoznavanja do
hodkov.
Sklep: Med vodstvoma OZS in Slovenskega inšti

tuta za revizijo se vzpostavi stik zaradi razjasnitve 
strokovnih vprašanj v zvezi s pripoznavanjem do
hodkov.

8. Statusa odvetnika 

Sklep: Odvetniku dr. Alešu Vodičarju se prizna sta
tus specialista za področje civilnega prava.

Seja, 8. januar 2013

9. Zavrnitev soglasja k sklepu o spremembah 
in dopolnitvah Statuta OZS2

Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja na Mi
nistrstvu za pravosodje in javno upravo je 10. decem
bra 2012 na OZS poslal dopis, v katerem je bilo zapi
sano, da Vlada RS soglasja k sklepu o spremembah in 

dopolnitvah Statuta OZS ne more podati, in sicer gle
de na pripombe in predloge, ki so jih podali v nadalje
vanju. Pripombe in predlogi so usklajeni tudi s Službo 
Vlade RS za zakonodajo. 

Ker je bil pri pripravi predloga sprememb Statuta OZS 
(II. sklop) angažiran dr. Borut Šinkovec, ki je pripra
vil nomotehnično obdelavo sprememb in dopolnitev 
Statuta OZS ter obrazložitev k tako obdelanemu be
sedilu, se predlaga, da se ga zaprosi za podajo mnenja 
glede pripomb omenjenega direktorata. 
Sklep: Dr. Boruta Šinkovca se zaprosi, da poda mne

nje o pripombah Direktorata za zakonodajo s po
dročja pravosodja.

10. Pojasnilo Davčne uprave RS glede 
domnevnega ravnanja davčnih inšpektorjev v 
okviru dneva odvetniške pravne pomoči pro 
bono decembra 20123 

Davčna uprava RS, Generalni davčni urad, je v zvezi z 
domnevnim ravnanjem davčnih inšpektorjev v okviru 
dneva odvetniške pravne pomoči pro bono decembra 
2012 navedla, da so v tistem času sicer že potekali in
tenzivnejši davčni inšpekcijski nadzori pri odvetnikih, 
vendar ne na opisan način, tj. da bi se inšpektorji na 
ta dan izdajali za stranke in od odvetnikov zahtevali iz
dajo računov za opravljene storitve. 

Na Davčni upravi poudarjajo, da bo poslovne dogod
ke v zvezi z nudenjem pravne pomoči pro bono nujno 
ustrezno evidentirati, v skladu s predpisi, ki urejajo od
vetništvo, in davčnimi predpisi. Odhodki v zvezi z iz
vajanjem pravne pomoči pro bono so davčno prizna
ni odhodki. Te dogodke je treba utemeljiti z ustrezno 
verodostojno dokumentacijo, iz katere izhajata resnič
nost nastanka in vsebina poslovnega dogodka. V davč
nih inšpekcijskih nadzorih se je večkrat ugotovilo, da 
za neko opravljeno storitev odvetniki niso izdali raču
na in da so ob tem pojasnjevali, da so zadevo opravi
li pro bono, pri tem pa niso razpolagali z dokumenta
cijo, ki bi utemeljevala tako ravnanje odvetnika. Pou
darjajo tudi, da iz nekaterih prejetih prijav izhaja, da 
odvetniki strankam za opravljene in zaračunane stori
tve ne izdajo računa.

Zaradi pomanjkanja konkretnih navedb o primerih, ko 
naj bi se na dan odvetniške pravne pomoči pro bono 
davčni inšpektorji pomešali med stranke in zahtevali 
izdajo računa, teh ni mogoče preveriti. Predlagajo, da 
jih obvestimo o konkretnih inšpektorjih in odvetni
kih, pri katerih naj bi prišlo do obravnavane situacije.

11. Tolmačenje 49. pravila Kodeksa 
odvetniške poklicne etike

•  Ali lahko odvetnik po pooblastilu pred sodi
ščem zastopa družbo B, katere lastnik je druž
ba A, v kateri je odvetnik družbenik z 10odsto
tnim deležem?

Kodeks odvetniške poklicne etike v 49. določilu na
vaja, da je odvetnik lahko ustanovitelj ali član druž

2  Skupščina OZS ga je sprejela 21. aprila 2012.
3  Odgovor na dopis OZS Ministrstvu za finance z dne 5. decembra 2012. 
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be, ne more pa opravljati nalog poslovodnega organa, 
ne more biti v družbi zaposlen in je ne more zasto
pati, kar pa ne velja za odvetniško družbo po ZOdv. 
V drugem odstavku 49. določila kodeksa je določeno, 
da odvetnik ne more biti prokurist, v zadnjem pa, da 
lahko opravlja posle stečajnega oziroma likvidacijskega 
upravitelja in da je lahko član upravnega odbora druž
be, vendar je ne more zastopati kot odvetnik in ne sme 
uporabljati naziva odvetnik ter svojega žiga. Strokovna 
služba zbornice glede na navedeno meni, da prepoved 
zastopanja velja za družbo A, zato zastopanje družbe 
B ni v nasprotju z 49. določilom.
Sklep: Odvetniku se posreduje mnenje strokovne 

službe.

12. Dovoljenje OZS za ustanovitev d.o.o., 
katere družbenik je odvetniška družba

•  Odvetnik sprašuje glede dovoljenja OZS za 
ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo 
(d.o.o.), katere družbenik bi bila odvetniška 
družba. S sodišča je namreč odvetnik prejel 
odredbo o dopolnitvi predloga za vpis pravne 
osebe, pri čemer kot ustanovitelj nastopa nje
gova odvetniška družba. Predlog naj bi dopol
nil z dovoljenjem OZS za ustanovitev d.o.o. 

OZS ne more izdati dovoljenja za ustanovitev d.o.o., 
saj za to ni nobene pravne podlage. Kot pa je razvidno 
že iz odredbe, je v prvem odstavku 37. člena ZOdv 
določeno, da je dejavnost odvetniške družbe omejena 
na opravljanje odvetniškega poklica. Odvetnik lahko v 
okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetu
je, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi 
državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v 
njihovih pravnih razmerjih – seveda lahko svetuje in 
zastopa tudi pri ustanavljanju pravne osebe, pri čemer 
je pravna oseba ustanovljena v imenu in za račun stran
ke. Ustanavljanje drugih pravnih oseb v lastnem imenu 
zato ne spada v delokrog odvetniških družb.
Sklep: Odvetniku se posreduje pripravljen odgovor 

s pojasnilom, da OZS ne more izdati dovoljenja za 
ustanovitev d. o.o., saj za to ni pravne podlage.

13. Pravilnik o mediaciji pri zbornici v 
individualnih delovnih sporih med delodajalci 
in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški 
družbi

Strokovna služba OZS je pripravila osnutek pravilni
ka o mediaciji pri zbornici v individualnih delovnih 
sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku 
ali odvetniški družbi. Predsednik OZS Roman Završek 
predlaga obravnavo osnutka pred upravnim odborom, 
saj v skladu z 12. točko 28. člena Statuta OZS pravil
nik sprejema upravni odbor.
Sklep: Sprejme se Pravilnik o mediaciji pri zbornici 

v individualnih delovnih sporih med delodajalci 
in zaposlenimi pri odvetniku ali odvetniški druž
bi, pred sprejetjem pa se v 2. členu črta zadnji sta
vek drugega odstavka, v drugem in četrtem odstav
ku 3. člena pa se besedi »morata« nadomestita z 
besedama »lahko«.

14. Nagrada odvetniku v primeru rente

Mnenje komisije za tarifo je zgolj informativno in te
melji na podatkih, ki jih je zapisal prijavitelj. Po mne
nju komisije za tarifo bi moral odvetnik svojo nagra
do (11 odstotkov od izplačanega zneska odškodnine) 
obračunati od vsakokrat prejetega zneska odškodni
ne v obliki rente, saj v primeru izplačila odškodnine 
v obliki rente, še zlasti v primeru velikega števila me
sečnih rent (480), celoten znesek odškodnine še ni 
prejet, pa tudi trajanje ni gotovo. Ker pa je tako ob
računavanje lahko zamudno, je poplačilo odvetniških 
stroškov v podobnih primerih običajno stvar dogovo
ra med odvetnikom in stranko. Pri tem je lahko spor
no tudi hkratno zaračunavanje stroškov po tarifi in 
v odstotku, saj je upravni odbor 2. oktobra 2001 že 
sprejel stališče, da ZOdv v tretjem odstavku 17. čle
na določa, da je odvetnik upravičen obračunati svo
je storitve tako, da pri tem uporabi določbe Odvetni
ške tarife, namesto takega načina pa si lahko izgovo
ri največ 15odstotni delež od zneska, ki ga bo sodi
šče prisodilo stranki. Odvetnik lahko torej izbere le 
en način plačila, ne more pa obeh v tretjem odstav
ku 17. člena ZOdv predvidenih načinov kumulirati. 
Kumuliranje obeh načinov je v izrecnem nasprotju s 
17. členom ZOdv.
Sklep: Stranki se posreduje odgovor, ki ga je pripra

vila komisija za tarifo.

15. Zastopanje stranke A v predkazenskem 
postopku, v katerem je oseba B sostorilec, in 
hkrati zastopanje stranke B v drugih civilnih 
zadevah

•  Ali zastopanje stranke A v predkazenskem po
stopku, v katerem je oseba B sostorilec, in hkra
ti zastopanje stranke B v drugih civilnih zade
vah pomeni kršitev odvetniške poklicne etike? 
Odvetnica pojasnjuje, da civilni postopki vse
binsko niso povezani s kazensko zadevo, da sta 
stranki seznanjeni z zastopanjem druge stran
ke in da ni mogoče, da bi kakršnekoli informa
cije iz civilnih zadev stranke B lahko uporabili 
v kazenski zadevi.

Opisano zastopanje obeh strank po mnenju strokovne 
službe ni v nasprotju s Kodeksom odvetniške poklic
ne etike. Namen 43. in 47. določila kodeksa je v varo
vanju načel zaupnosti in poklicne tajnosti, ki pa glede 
na opisan primer nista ogroženi. Člani upravnega od
bora poudarjajo, da je namen 43. in 47. določila ko
deksa tudi preprečevanje konflikta interesov. Presodi
ti je torej treba, ali je odvetnik zaradi zastopanja ene 
stranke lahko omejen pri zastopanju druge. To je stvar 
presoje vsakega odvetnika, in sicer glede na okoliščine 
konkretnega primera.
Sklep: Odvetnici se posreduje mnenje strokovne služ

be, dopolnjeno s pripombami članov upravnega 
odbora.

Kristina Knop Razoršek,  
strokovna sodelavka OZS
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Nekateri predstavniki sklada smo se lani udeleževali 
tudi podelitev priznanj in zahval, če smo bili bodisi po
vabljeni na slovesnosti ob predaji bodisi smo se odloči
li, da bomo sami predali podarjeno. Tako smo se ude
ležili slovesnosti društva SloCanis v Limbušu, kjer so 
se nam s podelitvijo priznanja zahvalili za denarno po
moč deklici Tjaši za psa vodnika, ki ji je olajšal življe
nje na invalidskem vozičku. Sledila je slovesnost Zavo
da Vid, ko je Žan prejel računalniški program Jaws in 
braillovo vrstico (braillov pisalni stroj), da je kot sla
boviden lahko začel uporabljati računalnik.

Lani smo odločili, da bomo sami podelili pomoč, ne da 
bi bil sklad za to zaprošen. Ob jesenskih poplavah smo 
Karitasu in Rdečemu križu namenili denarno pomoč, 
namenjeno ljudem s poplavljenih območij, na poletni 
seji pa smo se odločili, da bomo sodelovali pri pro
jektu Botrstvo v Sloveniji, ki deluje pod okriljem Zve
ze prijateljev mladine Ljubljana MostePolje, in večje
mu številu otrok omogočili letovanje na Debelem rti
ču. Zaradi sprememb na področju zakonodaje, ki ureja 
socialne prejemke, smo prejeli precej prošenj za plači
lo malic in kosil oziroma za nakup šolskih potrebščin 
osnovnošolskim otrokom, zato smo se odločili za po
moč socialno najbolj ogroženim.

Po nakazilih zneskov, plačilih ali delnih plačilih raču
nov ali nakupih posameznih stvari smo prejeli tudi ve
liko iskrenih zahval, otroci, ki smo jim bili boter, so 
nam z morja poslali razglednice, osnovne šole pa so 
nam posredovale poročila o porabljenih sredstvih za 
malice in kosila otrok.

V letu 2012 je sklad za humanitarne namene od 
130.302 evrov, kolikor jih je bilo vplačanih, porabil 
73.504 evrov, preostanek je bil prenesen v leto 2013. 
Žal vsi odvetniki še vedno ne plačujejo prispevkov v 
humanitarni sklad, čeprav je to ena izmed dolžnosti, ki 
jo članom Odvetniške zbornice Slovenije nalaga statut 
(ob čemer je treba poudariti, da je to zadnji izmed ra
zlogov, zaradi katerih smo odvetniki sklad ustanovili). 

Pravzaprav gre za majhna dejanja in majhne prispevke 
odvetnikov, ki pa pomoči potrebnim posameznikom 
pomenijo veliko. Naše dobrodelne dejavnosti, s kate
ro bi morda želeli povečati ugled odvetništva, v javno
sti ne poveličujemo, saj je naše poslanstvo pravna po
moč. V tem duhu je sklad deloval v preteklem letu in 
tako bo nadaljeval tudi v letu 2013. 

Andreja Dajčman, 
odvetnica v Mariboru in predsednica skrbniškega odbora Sklada OZS za humanitarno pomoč

O delu Sklada OZS za humanitarno pomoč
Lani se je skrbniški odbor Sklada Odvetniške zbornice Slovenije za humanitarno pomoč sestal trikrat, 
ena seja pa je zaradi poplav potekala dopisno in na tej seji smo se dogovorili o pomoči na poplavljenih 
območjih v Sloveniji. Sicer pa je bil Sklad ustanovljen 12. oktobra 2004 z Aktom o ustanovitvi in delo
vanju Sklada za humanitarno pomoč. Od takrat deluje skrbniški odbor sklada, ki upravlja s skladom 
in ki ga sestavljajo predstavniki vseh območnih zborov, eden izmed članov pa je predsednik. Razlog 
za ustanovitev sklada je bila odločitev odvetnikov, da želijo nuditi denarno pomoč humanitarnim 
ustanovam in organizacijam ter posameznikom, če ti zanjo zaprosijo ali so je po presoji skrbniškega 
odbora potrebni.

Odvetniška zbornica Črne gore je bila ustanovljena 
leta 1909, zdaj pa je vanjo vključenih 653 odvetni
kov. Več kot polovica odvetnikov (kar 341) ima se
dež v Podgorici. Na svečani akademiji so odvetniki 
poudarili velik pomen sodelovanja med posamezni
mi odvetniškimi zbornicami, predsednik črnogorske 

zbornice Zdravko N. Begović pa je med drugim izpo
stavil, da se bo Odvetniška zbornica Črne gore tru
dila, da bodo njihovi odvetniki dobili status uradnih 
oseb, da bo zbornica delala v dobro vsakega odvetni
ka in da bodo odvetniki sodelovali pri sprejemanju sis
temskih zakonov. 

Ljubica Kočnik-Jug,
odvetnica v Mariboru 

Dnevi advokature Črne gore 
Med 14. in 16. decembrom 2012 sva se z odvetnico Rijo Krivograd kot predstavnici Odvetniške zbornice 
Slovenije v Podgorici udeležili Dnevov advokature Črne gore. 
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Dne 18. decembra 2012 so pred predsednikom 
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli: 

AJDA ARNOL 
odobren vpis:  

10. december 2012
sedež: Barjanska cesta 3,  

1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni 

Miro Senica in odvetniki, 
d.o.o.)

TEJA BALAŽIC 
odobren vpis:  

10. december 2012
sedež: Bleiweisova cesta 30, 

1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni 

Maja Žgajnar, d.o.o.)

URŠKA GLIHA
odobren vpis:  

1. januar 2013
sedež: Bleiweisova cesta 30, 

1000 Ljubljana

ANJA KROŠEL 
odobren vpis: 18.12.2012

sedež: Šlandrova cesta 4, 1231 
Ljubljana-Črnuče

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Ulčar & partnerji, d.o.o.)

NINA NAGLIČ
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Partizanska cesta 11, 

2000 Maribor
(zaposlena v Odvetniški pisarni 

Planinšec, o.p., d.o.o.)

MAJA PETRIČ
odobren vpis:  

14. december 2012
sedež: Lapajnetova ulica 9, 

5280 Idrija
(zaposlena pri odvetnici Nataši 

Luša)

VLASTA SEDEJ
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Spodnji trg 9a, 4220 

Škofja Loka

BRANKA SNOJ
odobren vpis:  

20. december 2012
sedež: Linhartova 13, 1000 

Ljubljana

mag. FREDI BANČOV
odobren vpis:  

20. december 2012
sedež: Kettejev drevored 7, 

8000 Novo mesto

dr. ALJOŠA DEŽMAN
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Ljubljanska cesta 76, 

1230 Domžale
(zaposlen pri odvetnici Jagodi 

Cujnik)

UROŠ DOLINAR
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Robova cesta 6, 1360 

Vrhnika
(zaposlen pri odvetnici Katarini 

Lini Nagode Gogala)

BOGDAN GREIF 
odobren vpis:  

28. december 2012
sedež: Nazorjeva ulica 8,  

4000 Kranj

MILOMIR JOVANOVIĆ
odobren vpis:  

1. januar 2013
sedež: Slovenska cesta 55b, 

1000 Ljubljana

KLEMEN LAMUT 
odobren vpis:  

24. december 2012
sedež: Pleteršnikova 10,  

1000 Ljubljana

STANISLAV MARKOVINOVIĆ
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Štefanova 15,  

1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi 

Brezovec, o.p., d.o.o.)

NIKOLA MASLOVARIĆ 
odobren vpis:  

20. december 2012
sedež: Tržaška cesta 2,  

1000 Ljubljana

BERNARD NARED 
odobren vpis:  

1. januar 2013
sedež: Kolodvorska cesta 5A, 

6230 Postojna

OGNJEN PAUNOVIĆ 
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Cesta prvih borcev 28, 

8250 Brežice
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MATJAŽ ŠALOVEN 
odobren vpis:  

1. januar 2013
sedež: Kocbekova cesta 42, 

3202 Ljubečna

ALEŠ VELKAVERH 
odobren vpis:  

18. december 2012
sedež: Ferrarska ulica 12, 

6000 Koper
(zaposlen pri odvetniku mag. 

Gregorju Velkaverhu)

Dne 24. januarja 2013 so pred predsednikom 
Odvetniške zbornice Slovenije prisegli: 

PETRA MAVEC 
odobren vpis:  

8. januar 2013
sedež: Prešernova ulica 12, 

3000 Celje
(zaposlena pri odvetniku 

Marku Meznariču)

TINA MURN 
odobren vpis:  

24. januar 2013
sedež: Nazorjeva 3,  

4000 Kranj
(zaposlena pri odvetnici Petri 

Jereb)

KATJA PLAUŠTAJNER, LL.M. 
odobren vpis:  

8. januar 2013
sedež: Miklošičeva 4,  

1000 Ljubljana
(zaposlena pri odvetniku dr. 

Konradu Plauštajnerju)

NUŠKA ROJNIK 
odobren vpis:  

8. januar 2013
sedež: Miklošičeva ulica 5, 

3000 Celje
(zaposlena pri odvetniku 

Rafaelu Mohorku)

KLEMENTINA ZEME 
odobren vpis:  

1. februar 2013
sedež: Glavni trg 6,  

8000 Novo mesto

MILENKO AČANSKI 
odobren vpis:  

17. januar 2013
sedež: Trg Leona Štuklja 5, 

2000 Maribor 
(zaposlen v Odvetniški pisarni 

Zečević, d.o.o.)

VID KOBE 
odobren vpis:  

1. februar 2013
sedež: Tomšičeva 3,  

1000 Ljubljana

MIHA LAH 
odobren vpis:  

16. februar 2013
sedež: Partizanska 36,  

2000 Maribor

JAN SIBINČIČ 
odobren vpis:  

1. februar 2013
sedež: Dalmatinova ulica 2, 

1000 Ljubljana
(družbenik Odvetniške družbe 

Sibinčič, o.p., d.o.o.)

GORDAN STIJEPOVIĆ 
odobren vpis:  

24. januar 2013
sedež: Jadranska ulica 22, 

2250 Ptuj

ERIK ŠULER 
odobren vpis:  

17. januar 2013
sedež: Ljubljanska cesta 5a, 

3000 Celje
(zaposlen pri odvetniku 

Boštjanu Verstovšku)
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Prva pravila so se pojavila kot navade in običaji rodu 
ali plemena, ki so se ustno prenašali iz rod v rod. Po
zneje, zlasti z odkritjem pisave, so pravila prišla v za
konike, katerih veljavnost je presegala rodovne ali ple
menske meje. Iz časa okrog leta 2100 pred našim šte
tjem (p. n. š.) tako poznamo zakonik sumerskega kra
lja Urnamuja, najbolj pa je znan zakonik babilonskega 
kralja Hamurabija (1750 let p. n. š), ki je urejal tudi 
vsakdanja vprašanja, na primer nezvestobo žene, kra
jo domačih živali, skrb za obdelovalno zemljo in ka
nale, slabo delo stavbenika. Zelo velik vpliv na moral
ne norme naše civilizacije je imelo zlasti t. i. Mojzeso
vo pravo, ki je nastajalo med leti 1000 in 400 p. n. š. 
(najpomembnejši del poznamo kot Deset zapovedi).

A če zapišemo Urnamujev zakonik, Hamurabijev za
konik ali Mojzesovo pravo, pravzaprav delamo misel
no napako. Mojzesovemu pravu in pravu starodavnih 
mezopotamskih družb so namreč pripisovali božanski 
izvor, zato se je vloga ljudi omejevala na to, da so pra
vila ubogali. Stari Grki pa so bili tisti, ki so prelomi
li z božjepravno koncepcijo, ker so verjeli, da so lju
dje tisti, ki ustvarjajo pravo, ki spreminjajo pravo in 
ki se po njem tudi ravnajo – ali pa tudi ne. V njegovo 
pomembnost so bili tako prepričani, da so spoštova
nje prava šteli za razpoznavni znak dobrega državljana. 
Spoštovanja prava po pojmovanju starih Grkov tako ni 
moglo biti, če ni vključevalo tudi skrbi za pravice dr
žavljana. To pa je omogočilo tudi nastanek odvetni
štva, ki je bilo sprva zgolj sodna veja govorništva. Po
javili so se ljudje, ki niso bili pravni zastopniki, obvla
dali so tako pravo polisa kot tudi veščino govorništva 
in svojim strankam so začeli pisati govore za sodišča 
ali skupščine, na katerih so se reševale njihove zade
ve. Ker so se ukvarjali z govorništvom, so jih imeno
vali logografi, pri čemer pa je imel ta pojem sprva do
sti širši pomen in ni označeval pravnikov.

Začelo se je v Sirakuzi 
Okrog leta 465 p. n. š. so v Sirakuzi, enem najpomemb
nejših grških polisov na Siciliji, zrušili Trazibulovo ti
ranijo in vzpostavili demokracijo. S tem so bili vzpo
stavljeni pogoji za uveljavljanje pravic, ki jih je padli ti
ran pohodil ali zatiral (lastninske pravice ipd.), nastala 
pa je tudi potreba po ljudeh, ki so bili vešči takratnega 
materialnega in procesnega prava. Začetnika sirakuške 
šole govorništva in prva znana odvetnika – logografa 
sta bila Koraks in njegov učenec Tizija. Njiju štejemo 
tudi za avtorja prvega učbenika za sestavljanje sodnih 

govorov z naslovom Govorniška spretnost (Téhne re-
toriké). Po pravilih, ki sta jih v učbeniku postavila av
torja, je moral vsak tak govor ustrezati tem kriterijem:
– da je bil prepričljiv,
– da je sprejeto resnico izpodbijal z verjetnimi razlogi,
– da je imel trdno slogovno gradnjo, ki je morala ob

segati uvod, predstavitev zadeve, dokazna sredstva 
in rekapitulacijo.

Kljub temu pa je odvetništvo grškega kova največji raz
mah doživelo v Atenah. Humus za tak razvoj so nudi
le obsežne Solonove reforme, do katerih je sicer pri
šlo dobro stoletje prej in ki so z odpustom dolgov, pre
povedjo dolžniškega suženjstva, uvedbo novih enot in 
mer, zapisom zasebnega prava, delitvijo državljanov v 
štiri razrede (glede na velikost njihove posesti), usta
novitvijo najvišjega sodišča (Heliaía), ustanovitvijo 
Sveta štiristotih (Bulé) ipd. ustvarile pogoje za stro
kovno pomoč pred najvišjim sodiščem ali skupščino 
(Eklezijo).

Prvi znani in po govorniških pravilih za atensko sodi
šče sestavljeni govor pripisujejo Antifontu (okoli leta 
420 p. n. š.). V njegovem času in tudi pozneje se je s 
pojmom logografa zmeraj bolj označevalo ljudi, ki so 
poznali pravo polisa, ki so veliko vedeli o zadevah in 
so znali govore oblikovati tako, da so se ujemali tudi z 
individualnimi posebnostmi klientov. Nastajati so za
čeli odvetniki – logografi.

Za pridobitev teh znanj in veščin so se logografi pri za
sebnih učiteljih začeli šolati v treh vrstah govorništva, 
in sicer forenzičnem govorništvu, ki je bilo namenje
no sodiščem, deliberativnem govorništvu, ki je bilo na
menjeno nastopanju v političnih telesih, in epidejktič
nem govorništvu, ki je bilo namenjeno svečanim pri
ložnostim. Za vaje učencev v sodnem govorništvu so 
njihovi učitelji, na primer Izokrat, uporabljali različ
ne metode, od simuliranja sodnih zadev in pomnje
nja splošnih govorniških vzorcev do vaj v argumen
tiranju za in proti. To, kar pa najbolj zaznamuje pe
dagoško delo starogrških odvetnikov – logografov, je 
bilo usposabljanje učencev za zmage v sodnih sporih. 
O drugih ciljih procesnega in materialnega prava se v 
takratni Grčiji še ni razmišljalo.

Storitve logografov, bodisi poučevanje bodisi pisa
nje govorov, so bile plačljive. A ta okoliščina je od
vetnikom – logografom zniževala družbeni ugled, saj 
se je zaračunavanje takega dela štelo za nespodobno. 

Stanislav Fortuna, 
upokojeni odvetnik 

Odvetništvo pri starih Grkih 
Začetki odvetništva segajo še v predrimski čas. A preden se lotim začetkov, je treba nekaj reči o tem, 
zakaj se je sploh pojavila potreba po odvetnikih in odvetništvu. Človeška družba je tako zapletena, 
da brez razvitega pravnega sistema ne bi mogla obstajati. Zato ni čudno, da se je že s prvimi oblikami 
njenega organiziranja začel razvijati tudi sistem pravil. 
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O honorarjih se je bilo mogoče tudi dogovoriti. Če je 
šlo za premoženjske spore, pa je bila višina honorarjev 
odvisna predvsem od sporne vrednosti.

Zanimivo je, da je atensko pravo poznalo še drug tip 
pomočnikov v sodnih sporih, ki pa so bili le izjemo
ma vešči prava. Večinoma je šlo za prijatelje ali soro
dnike strank. Plačil za svoje nastopanje niso prejemali. 

Imenovali so se sinegor
ji in so imeli pravico do 
neposrednega nastopa
nja v sodnih postopkih. 
A njihovo nastopanje bi 
lahko še najbolj primer
jali s pričanjem v korist 
stranke.

Še preden pa se lotim 
predstavitve največjih 
dosežkov starogrškega 
govorništva in starogr
ških odvetnikov – logo
grafov, kot jih je v 1. sto
letju našega štetja popi
sal Kalkilij iz Kalakte na 
Siciliji (takrat je bila na
mreč Sicilija že trdno 
pod rimsko oblastjo), 
naj najprej opišem raz
liko med odvetništvom, 
ki je že zamiralo, in od
vetništvom, ki je nasta
jalo. Medtem ko je pri 
grškem konceptu šte
la sodna zmaga za vsa
ko ceno, sta se hebrejski 

in rimski koncept ukvarjala tudi s pravičnostjo sodne 
zmage. To pa je dilema, ki je do današnjih dni še ni
smo razrešili. 

O pomenu osmih odvetnikov – 
logografov 

Čeprav je izvirno Kalkilijevo delo z naslovom O pome
nu desetih govornikov izgubljeno, se je k sreči ohranilo 
kot del nekega drugega starogrškega dela izpod peresa 
Dionizija iz Halikarnasa. V omenjenem delu je Kalki
lij predstavil deset govornikov, od katerih pa je bila le 
osmerica odvetnikov – logografov.

Antifont je bil začetnik atenske govorniške književ
nosti. Rodil se je okoli leta 480 p. n. š., njegov uči
telj je bil dolgoživi Gorgij (po nekaterih podatkih naj 
bi dočakal kar 108 let), ki je govorniško šolo prene
sel s Sicilije v Atene. V svet prava je Antifont vstopil 
vsaj leta 422 p. n. š. Njegov prispevek k razvoju prav
ne znanosti je bila t. i. Tetralogija – zbirka vzorčnih 
govorov, ki so jo sestavljale tri skupine s po štirimi 
govori. Primeri so bili fiktivni, v vsaki skupini pa sta 
bila po dva govora »za« in po dva »proti«. Deloval 
je predvsem na področju kazenskega prava, utemeljil 
pa je razlikovanje med naklepnim umorom in ubo
jem iz malomarnosti.

Največji in najplodovitejši atenski odvetnik – logograf 
je bil Lizija. Njegov oče se je v Atene priselil iz Si
rakuze. Lizija se je rodil okoli leta 466 p. n. š. v Ate
nah. Nekaj časa je bil njegov učitelj tudi sloviti Tizi
ja. A zaradi viharnih političnih razmer med in po pe
leponeških vojnah med Atenami in Šparto (431–404 
p. n.  š.) in dolgega pregnanstva je kot odvetnik – lo
gograf deloval šele med leti 403 in 380 p. n. š. Če
prav so mu v antiki pripisovali čez štiristo sodnih go
vorov, se je ohranila sled le za štiiriintridesetimi. Nje
gove govore je odlikovala navidezna enostavnost sloga, 
mojstrsko prilagajanje govorov posameznim klientom 
in velika prepričljivost, ki se je zlasti takrat, ko pravih 
dokazov ni bilo pri roki, opirala na logične dedukci
je. Vsak njegov govor je imel štiri dele – uvod, pred
stavitev zadeve, predstavitev dokazov in epilog. S svo
jim delom je obogatel in govorilo se je, da med vse
mi njegovimi govori ni bilo dveh, katerih uvoda bi si 
bila podobna. Plutarh navaja, da Lizij s svojimi govo
ri ni zmagal zgolj v dveh primerih. In če je verjeti le
gendi, naj bi bil eden od njih Sokratov zagovor, ki ga 
klient ni odobril, marveč se je pred petstotimi1 izžre
banimi sodniki raje branil sam – in to s tistim dosto
janstvom, s katerim je dotlej živel in v sramoto svojih 
sodnikov leta 399 p. n. š. tudi umrl.

Odvetnik – logograf Izej se je domnevno rodil okrog 
leta 420 p. n. š. v Atenah. Šolal se je pri Izokratu, s 
poklicem pa se je začel ukvarjati pri tridesetih. Šteje
jo ga za prvega znanega odvetnika, ki se je že specia
liziral – in to v dednem pravu. Med njegovimi deli sta 
po imenih znana sodna govora O Dikejgenovem ime
tju in O Astifilovem imetju. Morda pa so prav teža
ve, ki jih je zaradi zapravljivih skrbnikov imel pri de
dovanju, tudi mladega Demostena pripravile do tega, 
da se je šel učit k Izeju. Sicer pa so Izejevemu delu že 
antični pisci pripisovali naraven in uravnotežen slog, 
natančnost in enostavnost jezika, jasnost in živahnost 
misli. Odmaknil se je tudi od ustaljenih obrazcev govo
rov in – zlasti v primerih z zapletenim dejanskim sta
njem – uporabljal prekinitve med posameznimi seg
menti in sproščanje vzdušja s kombinacijo retoričnih 
vprašanj in odgovorov.

Eno največjih imen med atenskimi logografi je bil Izo
krat. Rodil se je leta 436 p. n. š. in dočakal kar 98 let. 
Ker je bil najljubši Sokratov učenec, se je nekaj časa 
štel za njegovega naslednika. A govorništva se je najbrž 
priučil pri Gorgiju ali Tiziju. V mladosti se je ukvar
jal s pisanjem sodnih govorov, nato pa se je vse bolj 
posvečal političnim govorom in (precej dragemu) šo
lanju mladih logografov. Njegovim sodnim govorom 
so pripisovali t. i. srednji slog, ki naj bi bil nekje med 
vzvišenim Antifontovim in enostavnim Lizijevim slo
gom. Med drugim je spisal zelo cenjen učbenik go
vorništva z naslovom Téchne, v visoki starosti pa tudi 
delo Antidosis, v katerem je razložil svoje poglede na 
sodne govore. Močan je bil tudi njegov vpliv na mla
dega Demostena.  

Največji od velikih, ki jih je opisal Kalkilij, pa je bil 
Demosten. Njegove slave ni zasenčil še nihče – ne le 
v grškorimskem času, temveč tudi v vseh poznejših 
obdobjih. Rodil se je leta 384 p. n. š.v premožni atiški 

1  Pravzaprav jih je bilo 501.
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družini. Zgodaj je izgubil očeta, ki je na smrtni poste
lji skrb za družino poveril trem skrbnikom. Ti pa so 
s premoženjem tako slabo ravnali, da je od 14 talen
tov ostalo le 70 min.2 Siromašnega mladeniča je vzel 
v svojo hišo Izej in ga med leti 366 in 362 p. n. š. učil 
sodnega govorništva – za Izokratovo govorniško šolo 
pa mladi Demosten ni imel dovolj denarja. Na začet
ku svoje kariere je Demosten pisal sodne govore in si 
tako izboljšal gmotno stanje. Zanj so govorili, da je po
goltnil celega Izeja – vključno s sistemom retoričnih 
vprašanj in odgovorov. Iz časa, ko je deloval kot odve
tnik – logograf, je ohranjenih trideset sodnih govorov 
z naslovom Sodni govori v zasebnih pravdah. Kot za
nimivost naj omenim, da je sprožil tudi zasebno prav
do zoper malomarne skrbnike očetove zapuščine. Iz te 
pravde je ohranjenih pet sodnih govorov o skrbništvu.

Seveda je bolj znan po svojih političnih govorih, saj 
je po letu 352 p. n. š. postal protagonist atenske zuna
nje in notranje politike. Kot samozavesten politik in 
iskren domoljub je vsa svoja prizadevanja usmeril v 
nasprotovanje osvajalni politiki makedonskega kralja 
Filipa II., ki je zmeraj bolj ogrožala grški svet in aten
sko demokracijo. Tako je med leti 351 in 341 p. n. š. 
zoper kralja Filipa naperil vrsto mojstrskih političnih 
govorov, ki jim je Ciceron nekaj stoletij pozneje dal 
ime »filipike« (tj. ime, ki je preživelo čas in prostor). 
In prav nasprotovanje političnim ciljem kralja Filipa 
II. je Demostenu leta 330 p. n. š. nakopalo sodni po
stopek. Takrat ga je njegov tekmec Ajshin kot prota
gonist makedonske stranke obtožil, da naj bi poneve
ril državni denar. Demosten se je pred sodiščem bra
nil sam in je svoj sodni nastop, ki se je za zgodovino 
ohranil pod imenom Govor o vencu, začinil z opo
zorilom, da je Ajshin o njem povedal dosti grdobij, 
ki jih ljudje radi poslušajo, medtem ko mora on sam 
sebe hvaliti, kar pa poslušalce dosti manj pritegne. Ni 
pomagalo, moral je v pregnanstvo. Zadnjič se je s po
litičnim govorom oglasil šele po smrti kralja Aleksan
dra Velikega leta 323 p. n. š., a zaman. Še preden ga 
je makedonski vojski uspelo prijeti, je 14. oktobra 322 
p. n. š. popil strup.

O Likurgu kot logografu ne vemo dosti. Rodil se je 
okrog leta 390 p. n. š., šolal se je pri Platonu in Izo
kratu. Iz antike je znanih petnajst njegovih sodnih go
vorov, od tega trinajst za tožnike in dva za toženca. V 
govorih je bil precej patetičen in ne preveč domiseln. 
Osebnostno pa ga je odlikovalo moralno in celo asket
sko življenje.

Hiperid je bil Likurgov sodobnik in tudi on se je šolal 
pri Platonu in Izokratu. Po končanem šolanju je postal 
odvetnik – logograf. Znan je bil kot zgovoren in domi
seln odvetnik duhovitega nastopa, ki je znal izvrstno 

prikazati dejansko stanje in vešče uporabiti obstoje
če dokaze. Iz naslovov enainsedemdesetih ohranjenih 
sod nih govorov (na primer Obrambni govor za Eukse
nipa, O Pirandrovi zapuščini, V obrambo Likurgovih 
otrok, Obrambni govor za Frina zaradi očitane brez
božnosti) je sklepati, da se je ukvarjal z več pravnimi 
področji. Politično je bil na strani Demostena in je kot 
nasprotnik makedonske prevlade leta 322 p. n. š. kon
čal podobno kot Demosten.3

Dinarh pa ni bil Atenec, temveč Korinčan. Rodil se 
je leta 360 p. n. š. in se je v Atenah naselil kot svo
bodnik. Šolal se je pri Teofrastu. Kot odvetnik – lo
gograf si je pridobil poklicno prepoznavnost in veli
ko bogastvo – najbrž tudi zaradi njegovih zvez z ma
kedonskimi oblastmi. Poskušal je posnemati tudi De
mostena, Ajshina, Lizija in Hiperida. Pri argumenti
ranju pa ni bil prepričljiv, zato se je pogosto zatekal k 
žalitvam. Napisal je mnogo sodnih govorov, a se oce
ne o njihovem številu zelo razlikujejo. Za zgodovino 
je ostal najbolj znan njegov govor Proti Demostenu v 
Harpalovi zadevi.

Vsi omenjeni odvetniki – logografi so se pojavili v 
razmeroma kratkem obdobju grške demokracije. 
A zgodovina je mlela po svoje. Ko je Makedonija 
leta 338 p. n. š. v bitki pri Hajroneji zmlela 
svobodne grške državice, zlasti Atene, se je zlata 
doba govorništva končala. Začela se je druga 
doba, ki ji pravimo helenizem in v kateri se je 
oblast koncentrirala v rokah enega ali peščice 
ljudi, demokratična skupščina, demokratična 
uprava, neodvisno sodstvo in druge demokratične 
pridobitve pa so postale stvar zgodovinskega 
spomina in nezlomljivega hrepenenja.

Literatura: 
–  Jasić: Zakoni starog i srednjeg vijeka, Budućnost, 

Novi Sad 1968; 
–  Sveto pismo, Stara zaveza, zlasti Mojzesove knjige, 

Svetopisemska družba Slovenije, Ljubljana 2008;
–  Weisman: Handbook of Bible Law, Weisman Publi

cations, 1994;
–  Čokolić: Kako je nastalo odvjetništvo ..., Odvjetnik 

12/2011, Odvjetnička komora Hrvatske;
–  Schulz idr.: Spremenili so svet, Mladinska knjiga, 

Ljub ljana 2006;
–  Veliki splošni leksikon, 1., 2., 3., 6., 7. in 8. knjiga, DZS, 

1998;
–  World Book Encyclopedia, 12. in 18. knjiga, World 

Book Inc., 1990. 

2  Gre za starogrški denar: 1 talent = 60 min = 6000 drahem. Drahma je bila srebrn novec.
3  Aleksandrov naslednik Antipater mu je dal iztrgati jezik in ga šele nato usmrtiti.
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Vsebino zbornika že v uvodni besedi povzame Matjaž 
Jager in na kratko oriše vsebino vsakega izmed desetih 
prispevkov, tako da moja predstavitev tega dela nikakor 
ne bo predelava njegovih besed z drugimi, ker bi bilo 
to nesmiselno. Matjaž Jager in Matej Accetto, ki sta 

uredila in zbrala prispevke na temo 
prava in literature v zadnjih letih v 
Sloveniji, sta oba doktorja pravnih 
znanosti, nista pa (še) pisatelja le
poslovja. Moj položaj je nasproten, 
zato sem se odločil opraviti prikaz 
tega dela tako, da bom stopil v svo
je pisateljske čevlje.

Na prvi pogled je najbolj očitno, da 
si pisatelji pri opisovanju zločina 
ne pomagamo s prebiranjem prav
nih knjig, da ne poznamo pravne 
teorije in da je naše znanje kazen
skega postopka pomanjk ljivo. Ko 
pravniki berejo naša dela, se priza
nesljivo nasmehnejo ali pa si reče
jo, no dobro, saj pisatelj pa res ne 
more vedeti za vse čeri, ki jih še mi 
vseh ne poznamo. Po drugi strani 
pa je prednost pisatelja leposlovja, 
da bralca zna prepričati v prikazo

vanju človeške stiske, čustev in stra
sti. Realni dogodek ali, če rečemo, 
zločin, je lahko krut, surov, nabit s 
strastjo, nizkotnostjo, preračunlji
vostjo, vendar pa, ko je razrezan na 
posamezne dele sodbe, s katero so
dišče izreče krivdorek ali obdolžen

ca oprosti, imamo v primerjavi z literaturo pred seboj 
dokaj pusto in trivialno branje. Kot pisatelj in pravnik 
se vedno zdrznem ob stavku, ki ga moje stranke po
gosto izrečejo: »Če bi napisali knjigo o meni ... to bi 
bil roman!« Povem vam, da to še zdaleč ni res. Ni
zanje realnih življenjskih dogodkov nima tistega po
trebnega žara in čara, s katerima bi osvojil srca bralne 
publike. Skratka, kot pisatelj sem najbolj svoboden ta
krat, ko me resnica ne ovira in ima domišljija prosto 
pot. Po drugi strani je treba vedeti tudi to, kar pisa
telji dobro vemo. Ko nekdo podaja kritiko naših del, 
vedno in praviloma najde v njih tudi stvari, ki nam 
pisateljem nikoli niso niti padle na pamet in nismo o 
njih niti razmišljali, ko smo delo pisali. 

V zborniku objavljeni prispevki so pravi biseri pravni
škega (morda bi bilo bolje reči sociološkega) in filo
zofskega razmišljanja. Tale sestavek bi bil veliko pre
dolg, če bi se poglobljeno spustil v vsebino vseh de
setih, zato zgolj kratek pisateljski odziv na prebrano. 

Jurij Novak in Jernej Pribošič sta podpisana pod 
prispevkom Srce teme, cesarstvo lobanj – Kolonial
ni holokavst v Kongu v začetku 20. stoletja ter nje
gov odmev v književnosti. Ljudje so neizmerno iz
najdljivi, ko je treba povečati zaslužek, in popolno
ma brez srca, ko zaradi dobička uničujejo najbolj sve
to, kar obstaja, človeško življenje. V imenu napredka, 
celo v imenu dobrega, so v Kongu pobili na stotiso
če ljudi, grozljivi podatki navajajo celo, da je izginila 
polovica prebivalstva. Avtorja natančno povzemata 
družbene okoliščine, ki so privedle do tako drastič
nega uničevanja plemen v imenu napredka, v resni
ci pa je smrt množic zakrivila pogoltnost belgijskega 
kralja Leopolda. Literarno delo, ki se je ukvarjalo s 
tem holokavstom v pravem pomenu besede, je napi
sal Joseph Conrad in nosi naslov Srce teme. Zveneči 
imeni literature, ki nista ostali nemi, pa sta še Mark 
Twain in Arthur Conan Doyle. 

Morda še namig avtorjema, da je pred kratkim izšel 
odličen roman z naslovom Kongo, po katerem je bil 
posnet tudi film. Če ostanem pri literaturi: v romanu 
Kongo gre za zanimivo sojenje domnevnemu morilcu 
dveh bratov plemenitega rodu, ki sta se v Kongo odpra
vila po bogastvo in tam našla svojo smrt. Zagovornik 
obdolženca najde pisatelja, ki je pripravljen v priporu 
poslušati obdolženčevo zgodbo, in ta je polna grozo
dejstev, kot jih opisujeta Novak in Pribošič. Naj nave
dem primer: zasužnjeni črnci, ki jih brata pustita pri ži
vljenju, ko iščeta nosače in ko za seboj pustita izbrisa
no črnsko vas, z ženskami in otroki vred, morajo nositi 
težke zaboje šampanjca in steklovine, in kdor je obso
jen na nošnjo teh zabojev, umre v nekaj dneh. Seveda 
je povsem jasno, da gre za kaprico obeh bratov, nikakor 
pa ne za neko nujno potrebno delo, ki bi pripomoglo 
k izkopavanju rudnega bogastva. Pisatelj obdolženče
vo zgodbo izda v romaneskni obliki in krivdo za smrt 
prevali na strašna bitja iz podzemlja, sodišče pa prav 
zaradi te za lase privlečene zgodbe obdolženca opro
sti krivde, češ kdo ve, kaj vse je mogoče v Kongu. Ja, v 
Kongu je bilo mogoče vse in nihče ni odgovarjal za mi
lijone pobitih domačinov, ker pač niso veljali za ljudi.

mag. Igor Karlovšek, 
odvetnik v Celju 

Zapoved in zločin 

Morda v teh težkih časih zbornik Zapoved in zločin s podnaslovom Stičišča prava, književnosti in teorije, 
ki ga je uredil dr. Matjaž Jager, ni ravno branje, po katerem bi bralci množično segali. Ko so usta polna 
politike, pravzaprav protesta proti nesposobni politiki, je skok na glavo v pravno teorijo in filozofijo 
malce nepričakovan. Še vedno se spominjam, kdo je med predavanji prvega letnika iz pravoznanstva 
sedel v prvi vrsti in poslušal sivolasega akademika dr. Kušeja. Devet študentk in nič več. Vsi tisti, ki smo 
zdaj odvetniki, sodniki, pravobranilci, tožilci, kje smo bili takrat? (Največkrat v Platani ali Zlati ladjici, 
kjer smo čakali na politično ekonomijo.) Upam, da bodo vsi našteti zdaj utegnili ta zbornik vzeti v roke 
in ga prebrati z užitkom, ki ga prebiranje zbornika nudi pravnikom po duši in izobrazbi.

avtorji: dr. Matej Accetto, ...  
[et al.], uredil dr. Matjaž Jager 
založba: Inštitut za kriminologijo 
pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
2012, 248 strani
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Tudi prispevek Matjaža Ambroža z naslovom Krimi
nologija v Vstajenju Leva Nikolajeviča Tolstoja je nad
vse zanimivo branje, predvsem če imamo v mislih čas, 
v katerem je Tolstoj napisal to delo. Pri tem je zanimi
vo, da je bil nekaj let celo naš kolega, pravo je študi
ral v letih 1845–1847. Veliko se je ukvarjal z razmiš
ljanjem o tem, zakaj imajo nekateri pravico kaznovati 
druge, in v romanu Vstajenje je odlično prikazal delo
vanje tedanjih ruskih sodišč, pri čemer za povprečne
ga Evropejca menim, da mu besedna zveza »rusko so
dišče« ne vzbuja ravno zaupanja v pravo ali pravično 
sojenje. Zgodba ima resnično ozadje v dogodku, ki ga 
je Tolstoju zaupal njegov znanec, državni tožilec. Sodi
šče je prostitutko obsodilo zaradi tatvine 100 rubljev, v 
poroti pa je sedel plemič, ki je temu tožilcu izročil pi
smo za obsojenko (seveda je bila spoznana za krivo), 
v katerem jo je prosil, da se z njim poroči. Ta plemič 
je bil namreč tisti, ki je povzročil dekletov propad, ker 
jo je kot hišno pomočnico pri njih doma zapeljal, go
spodarica pa jo je pognala na cesto, kjer je končala v 
bordelu. V romanu je tatvini dodan umor, pravzaprav 
uboj, saj prostitutka stranko napoji s strupom, za kate
rega je prepričana, da je uspavalo. Knez Nehljudov jo 
potem skuša na vseh instancah oprati krivde, a mu ne 
uspe, zato jo spremlja na prestajanje kazni v Sibirijo.

John Stubss je s svojim prispevkom The trial scene in 
Shakespeares Merchant of Venice, napisanim v anglešči
ni, ki pa ne dela nobenih težav, obdelal vprašanje, kaj je 
pravo (pravica). Antonio si za svojega prijatelja pri po
sojilodajalcu Shylocku izposodi tri tisoč dukatov, v pre
pričanju, da jih bo zlahka vrnil. Pričakuje, da se bodo 
zdaj zdaj vrnile ladje z bogatim trgovskim tovorom, ki 
bo navrgel dovolj dobička, da bo denar povrnil. Teža
va je v tem, da se je Shylocku zavezal, da si v prime
ru, če denarja ne bo vrnil, leta lahko z njegovega te
lesa odreže funt mesa. Seveda se zgodi tisto, kar je za 
Antonija najmanj pričakovano, ne pa tudi za bralce, ki 
slutimo, kaj bo. Ladje se potopijo, Antonio ostane brez 
denarja, Shylock na sodišču zahteva pravico, da odreže 
kos mesa z dolžnika, kar pravzaprav pomeni dolžniko
vo smrt. Shakespeare zgodbo zabeli z dejstvom, da je 
Shylock pripadnik tedaj v Benetkah nepriljubljene ži
dovske skupnosti, ki ponoči sploh ne sme iz geta, in 
da je človek neprijetnih lastnosti. Odgovor poiščite v 
Stubssovem razmišljanju.

Prispevek Mitje Muršiča z naslovom Emocionalnost 
nasilnosti v Peklenski pomaranči se ukvarja z vpraša
njem emocij v kriminologiji. Zavzema se za uveljavitev 
»kriminologije emocij«, ker je v kriminologiji treba 
upoštevati emocionalne razsežnosti kriminološko za
nimivih pojavov. Literarna podlaga razmišljanja o emo
cionalnosti nasilja je Peklenska pomaranča, ki je bila 
zaradi svoje nasilnosti dolgo časa tarča številnih kri
tik, po drugi strani pa tudi priznanj. Avtor z odlomki 
izvirnega besedila prikazuje emocije, ki se skrivajo za 
temi deli (nasilnega) besedila. Tistim od nas, ki se več
krat znajdemo v vlogi zagovornika v kazenskih zade
vah, nam nekateri odlomki izvirnega besedila verjetno 
zvenijo zelo znano: »Jaz nisem nič kriv«, »Drugi so 
me zapeljali«, »Prisilili so me«, »Kdo pa je začel?«, 
»To je tvoj puter! Ti si se spomnil, da ga dejmo!«

Aleš Završnik se ukvarja s serijskim in ekscesnim 
morjenjem v literaturi in filmu, prispevek o tem nosi 

naslov Spopad med vednostmi. Avtor se je lotil teme, 
ki je tako v kriminologiji kot v literaturi bogato obde
lana, in romani o serijskih morilcih praktično kar de
žujejo iz tiskarn. Pozornost je namenil delom Psiho, 
Ameriški psiho, romanom o Hannibalu Lecterju in o 
Thomasu Ripleyu ter filmom, ki so bili posneti po teh 
literarnih predlogah. Škoda, da ni za protiutež o čude
žno sposobnih morilcih vzel Alexa Crossa, doktorja 
behaviorističnih znanosti, ki ga je ustvaril pisatelj Pet
terson, ali pa morda gospo Kay Scarpetta, pronicljivo 
doktorico sodne medicine, mrliško oglednico. Morje
nje in po drugi strani, če bi vzeli moja dva literarna ju
naka Crossa in Scarpetto, odkrivanje množičnih moril
cev sta dosegla neslutene višave, dobro, da gre (še ve
dno) le za literaturo in da v resnici množičnih moril
cev v Sloveniji ni oziroma jih ni bilo veliko. Ob prebi
ranju ali ogledu filmov, ki jih obravnava Završnik, me 
je osebno najbolj pretresla lahkotnost jemanja življenj 
v Ameriškem psihu, posebej ker ni nikjer kazni, ki bi 
storilca doletela, saj se družba za serijskega morilca v 
visokem družbenem sloju sploh ne zmeni, si zatiska 
oči pred njim in celo ignorira njegove grozljive umore. 

Problem sence v sodnem odločanju in literaturi je ob
delal Marko Novak. Jungov koncept sence predvide
va, da človek primitivne, necivilizirane lastnosti potla
či v svojo podzavest. Te lastnosti se pri človeku v pri
merjavi z lučjo, človeškim egom, nahajajo v senci. Gre 
za nekakšno razmerje, kot ga predstavljata dr. Jekyll in 
dr. Hyde in ki poteka znotraj človeka na različnih rav
neh zavesti. V prispevku avtor prikaže sodni primer 
Emmetta Tilla. Štirinajstletni temnopolti Till je prišel 
na obisk k svojim sorodnikom iz Chicaga na jug ZDA 
in je požvižgal za belko. Leta 1955 je bil to za tedanje 
bele prebivalce juga zločin in so Tilla umorili. Morilca 
sta bila dva in zaradi velikega odmeva so storilca ven
darle aretirali. Sodila je porota samih belcev, ki je mo
rilca oprostila. Gre za tipičen primer delovanja kolek
tivne sence, po pojmovanju katere so belci dominan
tna skupina. Literarni primeri, ki jih avtor prikaže in 
analizira, pa so Camusev Tujec, Grishamov Nedolžni 
človek in Draškovičev Sodnik. Posebej priporočam v 
branje Draškovičevo delo, v katerem je jasno prikaza
na sodnikova senca, njegove potlačene slabe lastnosti, 
ki pa jih premaga, vendar na koncu žal slavijo zmago 
lastnosti družbene kolektivne sence, ki je bila v teda
nji SFRJ kot nedemokratični državi močnejša od po
končnega sodnika.

Prispevek Greh in Ženska (oboje pisano z veliko začet
nico) je napisal Goran Potočnik Černe in se ob raz
mišljanju o Adamu ustavil pri misli, da Adamov greh 
ni greh spola, ampak greh duha, saj gre za upor proti 
božji postavi oziroma prepovedi. Pri Evi je zgodba dru
gačna in avtor nam prikaže položaj Ane Karenine. Ana 
se odpove idealnemu življenju in dela to, kar hoče, če
prav jo to pripelje v smrt. Ženska, Ana Karenina, Eva 
(katerakoli ženska), hoče »hoteti«. To je njena kapri
ca in to definira njen greh.

Andrej Kristan je glede večbesedilne književnosti in 
prava k zborniku prispeval Enovito besedilo raznote
rih bralnih stez. Zanima ga odgovor na vprašanje, ali 
je pravo mogoče šteti za večbesedilno področje. Pri 
tem je njegov literarni vzor delo Milorada Pavića Ha
zarski besednjak. Gre za literarno delo, ki je v resnici 
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zbornik geselskih člankov, razdeljen na tri enote: rde
čo knjigo, ki Hazarje predstavlja kot kristjane, zele
no knjigo, po kateri so pripadniki islama, in rumeno, 
po kateri veljajo za Jude. V resnici nihče ne ve, ka
tero veroizpoved so sprejeli, ker o tem ni pisnih do
kumentov. Posamezno geslo tega besednjaka je mo
goče prebirati v različnih knjigah, pri čemer pa ob
stajata še moška in ženska različica. Vsak zapis ima 
tudi časovno komponento. Pripoved teče skozi čas, 
je zgrajena v času. S takšnim pristopom, da smo po
zorni na vrsto, red, v katerem podatki gradijo pripo
ved, lahko razložimo, zakaj ima en sam pravnik vča
sih več kot eno samo mnenje. Pravo prav tako prebi
ramo po različnih bralnih poteh, zato imamo za eno 
samo besedilo več razlag.

Matej Acceto v sestavku Sodba in kazen med lepo
to in pravičnostjo pravzaprav ugotavlja, ali drži, da je 
pravoslovje pravzaprav leposlovje. Gre za primerja
vo lepote in prava oziroma vprašanje, ali nas lepota 

spodbuja k pravičnosti. Literarna podlaga avtorjeve
ga razmišljanja je Kafkova zgodba V kazenski koloni
ji. Na kratko, popotnik je gost kazenske kolonije, kjer 
se pripravljajo na usmrtitev vojaka, obsojenega, ker 
je žalil nadrejenega. Usmrtitve izvaja posebna napra
va, ki po posebnem programu v obsojenčevo telo z 
iglami vpiše besedilo obsodbe. Obsojenec na koncu 
usmrtitve doseže popolno razsvetljenje. Pravičnost 
naj bi bila torej lepa. Gre za spopad grdega in lepe
ga. V grdega, topoumnega obsojenca naprava preliva 
lepoto risbe prekršene prepovedi. Seveda se postavi 
tudi vprašanje diskriminacije na podlagi privlačnosti 
obraza. Ali lep storilec kaznivega dejanja pride bolje 
»skozi« kot grd? Diskriminacija na podlagi videza je 
zelo razširjena in je del vsakdanjega življenja. Avtor 
je prepričan, da je v razmerju lepote in prava ključ
nega pomena plemenitenje pravnega iskanja »pravil
nega odgovora« z uporabo estetike in pesniške do
mišljije, ki abstraktne oblike lepote prelije v konkre
tno pravičnost. 

Profesor Bučar najprej s pomočjo svoje priljubljene 
sistemske teorije analizira preteklost od obeh svetov

nih vojn naprej, pri čemer je zla
sti natančen in izčrpen pri analizi 
komunizma, ki ga je največ prou
čeval in tudi najbolj »okusil« na 
svoji koži. Še bolj zanimiva pa je 
njegova ocena posledic osamo
svojitve slovenskega naroda in 
s tem povezanimi novimi izzivi 
naše države tako v gospodarskem 
kot mednarodnem okolju.
V nadaljevanju pa sledi nekaj naj
bolj zanimivih in zelo aktualnih 
misli avtorja, ki najbolje ponazar
jajo vsebino knjige.

O komunizmu
»Komunizem je državno organi
zirana dejavnost s ciljem ustvariti 
umetno družbo po svojih zamislih 
in je zato nujno nasilen in v nače
lu proti osebni svobodi in člove
kovim pravicam.« (str. 13)

O socialnih vprašanjih in socialni pravičnosti
»Demokracija in svoboda sta samo prazna lupina, če 
nimata odgovore tudi – in še zlasti – na socialna vpra
šanja.« (str. 22)
»Brez socialne pravičnosti je brez pravega smisla in 
vrednosti tako politična kot gospodarska osamosvo
jitev.« (str. 47)

Kaj pomeni svoboda za delavstvo
»Nova svoboda za mezdnega delavca predstavlja prej 
obremenitev kot pridobitev, saj brez lastnih sredstev 
nima kaj delati z njo.« (str. 133)

Pravičnost in naša nova država
»Temeljno izhodišče pri oblikovanju naše nove drža
ve je bila pravičnost kot konstitutivna vrednota. Pra
vičnost pa ne pomeni enakosti.« (str. 135)

O demokraciji
»Popolna demokracija je kot stvarnost mit, ki ne vzdr
ži soočenja z dejanskim stanjem in je hkrati kot skrajni 
cilj tudi negativna za družbeni razvoj.« (str. 45)
»Demokracija kot ureditev je blizu proglašenim ci
ljem, če je družbena moč čimbolj enakomerno poraz
deljena med vse njene člane.« (str. 221)
»Pri demokratičnem večinskem odločanju ni odgovor
nosti. Sprejemanje odločitev, pri katerem se udeleženci 

Andrej Razdrih, 
odvetnik v Ljubljani 

Temelji naše državnosti 
Lani je izšla nova knjiga »očeta« slovenske Ustave in enega največjih pravnih in moralnih avtoritet naše 
države dr. Franceta Bučarja z naslovom Temelji naše državnosti (predlani pa Čas velikih sprememb, 
Mladinska knjiga, Ljubljana 2011), ki jo je založnik podnaslovil kot »tranzicijska zgodba o avtoritarni 
državi v demokratični preobleki«, kar zelo ustrezno označi vsebino novega Bučarjevega dela.

avtor: dr. France Bučar 
založba: Mladinska knjiga, 
Ljubljana 2012, 236 strani
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lahko sklicujejo eden na drugega ne terja posebnega 
poguma pri odgovornosti zanje.« (str. 192)

Demokracija in slovenska narodna moč
»Demokratičnost je bila vedno ena temeljnih potez 
slovenske narodne moči, hkrati pa je bila manj dinamič
na, izrazito nenapadalna, nagnjena k enakopravnosti in 
spravljivosti, ter vedno skromna v svojih ciljih, težko 
sprejemljiva za vse, kar presega povprečje.« (str. 46)

Mednarodna javnost in osamosvajanje Slovenije
»Mednarodna javnost je bila naklonjena odpravi ko
munizma v Jugoslaviji in je podpirala vse ukrepe 
usmerjene proti temu cilju, odločno pa je bila proti 
sleherni dezintegraciji države.« (str. 41)

O samostojnosti in neodvisnosti slovenske države
»Ker stroški svobode odločanja stalno naraščajo, o naj
bolj pomembnih zadevah vedno bolj kompleksnega in 
zahtevnega sveta lahko sorazmerno neodvisno odloča
jo samo največje sile.« (str. 50)
»Moč šibkejših članic (EU) se bo razbila ob zidu ob
tožb sebičnosti, češ da ne razumejo pravil solidarno
sti. Gre za vprašanje ohranjanja lastne istovetnosti ob 
pritisku sil ki vodijo k poenotenju.« (str. 52)
»Soodvisnost je stvarnost, za manjše države je vpra
šanje nacionalne neodvisnosti stalno odprto, če neod
visnost razumejo kot sposobnost odločanja v skladu 
z lastnimi interesi in razumevanjem leteh.« (str. 57)

O politični korektnosti
»Zahteva po politični korektnosti ob vsej kulturnosti 
dejansko odraža zahtevo, da se vsaj v določenem po
gledu odrečeš osebni istovetnosti, da v vsakem prime
ru postaneš previdnež, ki bo skrbno pazil, da ne bi iz
rekel kakšne besede, ki ne bi bila všeč nosilcem druž
bene moči, od katerih si odvisen.« (str. 55)

O nasprotju med državnimi in posameznikovimi 
interesi
»Ljudje ravnajo v skladu s svojim pojmovanjem la
stnih interesov in vrednot. Ti interesi lahko prihajajo 
v nasprotje z državnimi in mora zato priti do medse
bojne izravnave. S silo ali sporazumevanjem.« (str. 44)

O svobodi posameznika
»Posameznik je navidez (formalno) zelo svoboden, de
jansko pa ne. Na svoj materialni položaj lahko malo vpli
va, saj je njegova zaposlitev odvisna od dejavnikov, ka
terih večino ne pozna, njegovo duhovno obzorje pa je 
pod strahovitim pritiskom najrazličnejših virov infor
macij, da je potreben izjemen napor, ki ga večina ne 
premore, da si ustvari vsaj relativno majhen prostor du
hovne svobode; stil življenja, ki je pod pritiskom nazo
rov potrošniške družbe, ga sili v uniformiran način biva
nja, prehrane, oblačenja, zabave in kulture.« (str. 6263)

O razvoju osebnosti
»Pogoji za razvoj osebnosti so v sedanjih razmerah 
močno neugodni. Sedanja globalizirana družba je iz
razito družba povprečja z enotnimi vzorci obnašanja. 
Sedanja družba je proti rasti osebnosti. Vse naj bi nado
mestila nova vera v vsemogočnost znanosti.« (str. 64)
»Osebnost je vedno borec, najprej za lastno neodvi
snost in borec za dosego ciljev in udejanjanje idej, ki 
izpolnjujejo njegovo človeško vsebino.« (str. 202)

O osebni odgovornosti
»Odgovornost lahko prevzema samo oseba, ki za iz
polnitev nanjo vezanih pričakovanj lahko zastavi svo
jo fizično ali duhovno integriteto ali premoženjsko ko
rist.« (str. 124)

Ideološki spori
»Ideološki spori so najbolj čustveni, zagrizeni in od
tujeni zdravi presoji.« (str. 129)

Narod in nacionalna država
»Narod mora imeti monopol na svoj poselitveni pro
stor.« (str. 72)
»Svetovni trg internacionalk ni naklonjen nacionalni 
državi, ker jih ta s svojimi pravili in individualnostjo 
ovira pri njihovem osvajanju sveta.« (str. 69)
»Vzvodi za odločitve, ki so življenjskega pomena za 
naš nacionalni razvoj, se selijo na območja, ki so zu
naj našega dosega.« (str. 218)

Domoljubje in patriotizem
»Domoljubje pomeni visoko stopnjo istovetenja – du
hovnega in interesnega – z narodom, katerega del si.« 
(str. 75)
»Patriotizem je test uspešnost države v očeh njenih 
državljanov.« (str. 117)

O prilaščanju družbenega premoženja
»Nelegitimno prilaščanje družbenega premoženja je 
globoko poseglo v dotedanjo moralno povezanost 
družbe in povzročilo etično razdejanje.« (str. 92)

Temeljno načelo našega naroda
»Načelo, potrjeno in preizkušeno v naši zgodovini, je 
načelo, da se samo z delom in poštenostjo gradijo te
melji blagostanja družbe in posameznika. Sedaj pa na
enkrat država sama podaja roko tistim, ki so si izbrali 
prav tem načelom nasprotno pot.« (str. 95)

O nacionalnem interesu in špekulativnem 
gospodarstvu
»Dokler obstaja država obstaja nacionalni interes.
Pomembna značilnost špekulativnega gospodarstva je 
njegovo poudarjanje osebnega bogatenja kot temelj
nega gibala gospodarskega razvoja in zanikanja nacio
nalnega interesa.
V zvezi s špekulativnim gospodarstvom se je zače
lo uveljavljati mišljenje, da lastnina ni pomemb
na oziroma da nima neposredne zveze z gospodar
sko uspešnostjo. Domači ekonomisti in zagovorni
ki so dobili odvezo za kapitulantsko obnašanje pri 
obrambi nacionalnih interesov oziroma za podvige v 
svojo korist. Cela vrsta za nacionalno gospodarstvo 
pomembnih podjetij je nenadzorovano prišla v tuje 
roke.« (str. 108)

Zakaj je lastnina pomembna
»Uspeh gospodarjenja povečuje bogastvo lastnika. Če 
je lastništvo nepomembno, tudi javnega interesa ni.« 
(str. 109)

Ko so se pojavile težave v gospodarstvu, je bila 
najenostavnejša rešitev prodaja tujcem 
»Nesposobnost in nepripravljenost spoprijeti se z 
bistvom gospodarskih težav je rodila tudi navide
zno bližnjico, ki naj bi težave rešila v samem jedru: 
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organizacije z največjo gospodarsko zahtevnostjo pro
damo tujcem. Izkupiček pa »pojemo«.« (str. 217)

O sistematičnem ropanju države
»V interesu države je, da se čim prej znebi lastništva 
v podjetjih, ki opravljajo tržno dejavnost. Ta sofizem 
brez teoretične analize in praktične preveritve je po
stal neke vrste magna karta za sistematično ropanje 
države.« (str. 146)

Vloga menedžerjev pri razlaščanju podjetij
»Razlaščanje podjetja je dobilo obliko osebnega do
hodka menedžerjev, ki je preseglo vsakršno znosno 
primerjavo s plačami delavcev v podjetju. To je v na
sprotju s temeljnimi etičnimi načeli nagrajevanja po 
delu in uspehu.« (str. 110)

O javni upravi
»V javni upravi je odločilna – ne strokovnost – am
pak vrednostna usmerjenost nosilca odločanja v skla
du z vladajočo stranjo.« (str. 118)
»Vladajoča elita pri nas praviloma ni imela posluha 
za vlogo uprave v sodobni razviti družbi.« (str. 120)

Ključni vrednostni sistem Slovencev
»Ključni vrednostni sistem Slovencev je, da samo delo 
ustvarja novo vrednost, samo z delom si je mogoče iz
boljšati gmotni položaj in zagotoviti varnost preživetja. 
Delo je osnova za človekov družbeni položaj in zato je 
delo z njim ustvarjena vrednost merilo za vrednotenje 
posameznika.« (str. 137)
»Tudi gospodarski razvoj in dohitevanje bolj razvitih 
postajata brezpredmetna, če naj bo cena zanju izguba 
samostojnosti in pravičnosti znotraj družbenih odno
sov.« (str. 141)

Kaj je naloga gospodarstvenika
»Gospodarstvenik mora paziti na signale iz vseh vi
rov, ki so vezani na uspeh gospodarjenja. Sproti mora 
ustvarjati različne kompromise, da doseže za vse spre
jemljiv končni izid. Torej ne optimalen, kvečjemu spre
jemljiv, kar je v naravi kompromisa samega. Sicer je iz 
teorije odločanja poznano, da gospodarstvo ne deluje 
na temelju optimizacije, ampak na načelu sprejemlji
vosti. Samo menedžerske šole večinoma še niso prišle 
do tega spoznanja.« (str. 163)

O problemu financiranja družbenih podsistemov
»Vlada je stisnjena med pritisk pomanjkanja sredstev 
za financiranje kar vseh področij družbenih podsiste
mov in nezmožnost zadostiti zahtevam javnosti do nji
hovih storitev. Te so utemeljene na zakonskih pravi
cah, ki niso nastajale na podlagi analize stvarnih mož
nosti, ampak na ideoloških predpostavkah neke idea
lizirane družbe, ki jo je začela partija, vlada nove drža
ve pa jo je kar nadaljevala brez potrebne revizije. (Po
manjkanje sredstev bi prišlo tudi brez svetovne krize.)
Pravice, ki jih je javnosti zagotovila oblast ne glede na 
dejanske zmogljivosti družbe z utemeljitvijo, da jim 
pravice pripadajo kot izvirne pravice, je javnost spre
jela kot samoumevno danost.
Ljudje večinoma niso pripravljeni niti prehodno od
stopiti od polnega obsega pravno zagotovljenih pra
vic in njihove uskladitve s stvarnimi možnostmi druž
be.« (str. 172)

O varčevanju
»Ni zadosti varčevanje, trajna rešitev je le v ukrepih, 
ki bi v temelju rešili zaostajanje v zmogljivostih real
nega sektorja gospodarstva.« (str. 174)

O osebah, ki lahko upravljajo državo
»Samo osebe, trdno zasidrane v najvišjih etičnih vre
dnotah, lahko upravljajo državo kot njeni organi, zla
sti najvišji. Etična norma je močnejša, kot vsaka nor
ma pozitivnega prava.« (str. 188)
»Potrebna je svoboda duha, izkušenost in razgledanost 
z nujno skromnostjo in brez težnje po lastnih materi
alnih interesih, enako ne sle po osebnem uveljavlja
nju in nečimrnosti ter prizadevanja za lastno slavo.« 
»Oseba z najvišjo osebno integriteto in odpornostjo 
na razne pritiske.« (str. 189)

Kdo je pravi voditelj
»Pravni voditelj ne more biti ujetnik stranke: ne po
dreja se ona stranki, ampak obratno.« (str. 198)

O razumevanju naših voditeljev
»Razumevanje sveta naših voditeljev se ne razlikuje od 
razumevanja, do katerega je pripeljal razvoj v zad njem 
obdobju samoupravnega socializma, le z drugačnim 
predznakom in strankarskim pluralizmom.« (str. 199)
»Državno vodstvo mora opustiti svojo dosedanjo vlo
go skrbnika nad državljani. Pustiti in zahtevati mora od 
njih, da sami skrbijo zase.« (str. 229)

O omejenosti novih nosilcev oblasti
»Predvsem so bili novi nosilci oblasti brez izjeme obli
kovani v prejšnji državi z miselnimi vzorci, ki jih je 
oblikovala prejšnja oblast in omejeni z miselnimi za
vorami kot posledico prejšnje informacijske zaprto
sti.« (str. 80)
»Novi nosilec oblasti je prevzel vlogo partije. Nekda
nja monokracija partije se je spremenila v politokraci
jo več političnih strank, ki pa vse delajo enako, če pri
dejo h krmilu državne oblasti. Ničesar v tej državi ni 
mogoče doseči ali spremeniti brez ustrezne politične 
moči. Brez politične moči si povsem nebogljen na ka
teremkoli področju dejavnosti.« (str. 86)

Upravljanje družbenih zadev in državljani
»Vrnitev družbene moči tako v načelu pomeni ponov
no vključitev članov družbe v upravljanje družbenih 
zadev, iz objekta odločanja jih spremeniti v subjekte 
odločanja. To pomeni, da se mora vodstvo nove de
mokratične družbe odpovedati monopolu odločanja, 
ki je bilo bistvo komunistične vladavine.« (str. 222)

Problem obstoječe družbene strukture
»Obstoječa družbena struktura in parlamentarna de
mokracija, ki jo je vzpostavila nova država, se medse
bojno izključujeta.« (str. 226)

O gospodarskem temelju
»Šele novo pretežno zasebno gospodarstvo bi lahko 
ustvarilo hrbtenico prodornejšega gospodarskega te
melja, če bo imelo podporo (ne pa vmešavanje) dr
žave.« (str. 230)



Odvetnik 59  /  marec  2013 59  Knjige

Avtorjev temeljni namen je bil zapolniti številne vr
zeli v teoriji in prispevati k temeljitejšemu upošteva
nju poslovnofinančnih načel ter učinkovitejši upora

bi finančnega znanja v pra
ksi. Dr. Bergant tako v knji
gi med drugim pogloblje
no prikazuje plačilno spo
sobnost podjetja. Pri tem je 
izvrsten. Preseže teoretično 
obravnavo področja in teo
rijo poveže s prakso. Pou
darja, da je posledica pla
čilne nesposobnosti nasilna 
izguba samostojnosti in v 
skrajnem primeru tudi pre
nehanje podjetja. Zato pla
čilno sposobnost obravna
va z vidika notranjih in zu
nanjih uporabnikov ter pri 
tem še zlasti izpostavlja in
solvenčno zakonodajo, ki 
zahteva ustrezno obnašanje 
podjetij in ob kršitvah pred
videva tudi sankcije. 

V knjigi je odlično prikaza
na soodvisnost plačilne spo
sobnosti in kapitalske ustre
znosti, kot je obravnavana v 
finančnih institucijah in nji
hovih predpisih, v nefinanč
ni sektor pa je ta pojem v 
Sloveniji vnesel šele Zakon 

o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolven
tnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).1 Po av
torjevem mnenju je za uporabo ZFPPIPP treba pri
dobiti podporo stroke. 

V knjigi so prikazane tudi pomembnejše ekonomske 
vsebine, ki jih obravnava Zakon o gospodarskih druž
bah (ZGD1).2 Med njimi naj posebej opozorim na 
uravnoteženo in celovito analizo razvoja in rezultatov 
poslovanja družbe, tudi njenega finančnega poslova
nja, ki ustreza obsegu in kompleksnosti vseh vidikov 
njenega poslovanja. 

V Sloveniji trenutno nimamo podobnega dela, zato 
je Bergantova knjiga pomemben prispevek k sloven
ski finančni teoriji in praksi. Zapletene ekonomske 
kategorije so prikazane na enostaven način, kar omo
goča neposredno uporabo prikazanega v praksi. Delo 
bo koristen pripomoček vsem, ki se pri svojem delu 
srečujejo z vprašanji plačilne sposobnosti in kapital
ske ustreznosti, z ekonomskimi kategorijami, ki jih 
obravnavajo poslovne finance, z upravljanjem kapi
talske ustreznosti podjetja, zasnovo modela celovite 
finančne politike podjetja in finančno analizo. Zgrad
ba knjige je logična, besedilo je jasno in natančno. 
Delo je razdeljeno na deset vsebinskih poglavij, ki 
so logične celote. 

Posebna prednost knjige je tudi v tem, da je avtor v 
besedilo prenesel svoje izkušnje, zato je še toliko bolj 
uporabna za vse, ki se srečujemo z bilancami gospo
darskih družb. Pravniki lahko v njej najdejo vse po
trebno za pravilno razumevanje in uporabo pojmov, 
povezanih z bilancami in ekonomskimi vsebinami, 
ki jih obravnavata ZFPPIPP in ZGD1. 

Bergantova knjiga je pravzaprav edina knjiga na 
Sloven skem, ki pri obravnavi plačilne sposobnosti 
daje prednost uporabnosti in ponazoritvi zakonskih 
vsebin, zato ne sme manjkati na naših knjižnih po
licah.

dr. Branko Mayr, 
ABC revizija, d. o. o. 

Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost 
podjetja 

Finance so jezik poslovnežev. V obdobju krize se vsak dan srečujemo s finančniki, ki postajajo neke 
vrste bogovi, saj imajo velik vpliv na razmere v družbi. Ali so res bogovi? Odgovor na to in še veliko 
drugih vprašanj najdemo v knjigi Plačilna sposobnost in kapitalska ustreznost podjetja (računovodska 
analiza), ki jo je napisal dr. Živko Bergant. 

1  Ur. l. RS, št. 126/07 in nasl. 
2  Ur. l. RS, št. 65/09 – UPB3 in nasl. 

avtor: Živko Bergant  
založnik: Inštitut za poslovno 
računovodstvo, Ljubljana 2012,  
366 strani
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1. 

Kje bi Franc Prešern bil,  
ko bi bil dandanes živ?  
Bi s privat advokaturo  
vlekel petsto flik na uro,  
bi odpravljal na svobodo  
jaro lopovsko gospodo? 
(L. Matič, Mladina, 7. februar 2013)

2. Zakaj torej notarje skrbi konkurenca odvetnikov? 
Ne nazadnje, mar nimajo tudi oni enako izobrazbo kot 
odvetniki, in torej lahko sami, če se jim bodo zmanj
šali prihodki na račun konkurence, zapustijo notariat 
in prestopijo v odvetniške vode?
(M. Bizovičar, v članku Odvetniki v državni službi, 
Delo, 29. december 2012)

3. Drugi primer se nanaša na pravico odvetnika do 
molka – podobno je s spovednikom v duhovniškem 
poklicu. 
Veliki hudodelci, podobno kot veliki grešniki, so pra
viloma bolj ali manj duševno motene osebe – četudi 
za kaj takega sprva ne kažejo vidnih znakov. Taka ose
ba odvetniku pove, ali odvetnik sam spozna, da je ose
ba že počela hudodelstva in jih verjetno še namerava. 
Po mnenju gospoda Šepca odvetnik ni dolžan nazna
niti takšnih dejanj in potencialne nevarnosti, ker da 
ga ščiti poklicna zaveza molka o stvareh, ki jih je od 
svoje stranke izvedel ali spoznal? Dolžnost odkrivanja 
takšnih dejanj da je na strani organov pregona, med
tem ko zaradi zaščite svojega poklica sme on molča
ti? V takem primeru bi torej odvetnik dajal prednost 
svojemu poklicnemu zaslužku, ne zanimajo pa ga mo
rebitne žrtve hudodelstva, ki bi jih s svojo naznanitvi
jo lahko pravočasno preprečil.
Ne zdi se prav niti glede odvetnika niti spovednika, 
da bi s svojim vnetim zagovarjanjem pravice do mol
ka ščitila vsak svoj poklicni interes, medtem ko bi opa
zovala nemoteno nadaljnje znašanje hudodelca ali gre
šnika nad novimi žrtvami, kar bi z naznanitvijo sicer 
lahko preprečila.
Se mora odvetnik zaradi zvestobe do stranke zares 
vedno odreči zvestobi do lastnega moralnega prepri
čanja? Sme odvetnik takšno lastno prepričanje sploh 
imeti, ali ga nemara mora imeti?
Najbrž glede pravice do molka odvetnikov in spove
dnikov še zadnje poglavje ni niti izrečeno niti zapisa
no? Je pa najbrž prav, da se stališča nekoliko problema
tizirajo, kot v pravkar obravnavanih primerih, saj poleg 
prava nekaj šteje tudi življenjska modrost. 
(Ivan Lah, odziv na članek Mihe Šepca Rešitev –  
je molk, Poštni predal Sobotne priloge Dela,  
12. januar 2013)

4. Tako je na mestu vprašanje, ali ni čas zastopanja po
litikov tudi večja promocija? »So odvetniki in so od
vetniki,« odgovarja Kozinc. Misel razvija dalje: »ne
kateri imajo strašno radi medijsko prepoznavnost in jo 
zato tudi sami iščejo. Nekateri, kamor se štejem tudi 
sam, pa radi delamo bolj v senci in tako zgolj opravlja

mo svoje delo.« Čeferin na drugi strani med vrstica
mi priznava, da je na začetku šlo za prepoznavnost, 
zdaj pa je drugače, ker njegova pisarna te promocije 
ne potrebuje več. Opozarja, da je »problem pravza
prav drugje. V medijsko odmevnejših primerih orga
ni radi podležejo pritisku javnosti, zato je zastopanje 
tudi težje, ampak mene to ne moti.«
(S. Trtnik, v članku Privlačna vez med politiki in od
vetniki, Večer, 6. februar 2013)

5. Mag. Jože Kozina je prepričljivo povedal, da pri to
žilcih in pri sodnikih manjka poguma, odločnosti in 
strokovnega znanja. Da, prav strokovno znanje je ključ
no in prav tu so tožilci in sodniki pogosto mnogo šib
kejši kot odvetniki, ki branijo obtožene. Dodatno izo
braževanje in tudi specializacija po pravosodnem izpi
tu naj ne bo stvar osebnega interesa, ampak poklicna 
obveznost. Si mislite, da bi vas za zelo resno bolezen 
zdravil zdravnik, ki ni končal specializacije in od stro
kovnega izpita dalje ni odprl nobene strokovne knjige?
(M. Zwitter, v članku Slovenija je hudo bolna ali 
Zdrav ljenje brez diagnoze, Delo, 29. december 2012)

6. Devetinštiridesetletna odvetnica  Nasrin Sotudeh 
je v zaporu že dve leti. Zaprli so jo, ker je branila opo
zicijske aktiviste, mladoletnike, ki jim je grozila smrtna 
kazen, ženske in politične zapornike. Obtožena  je bila 
širjenja propagande in spodkopavanja državne varno
sti. Obtožbe so seveda absurdne, je menila Širin Eba
di, ki je nadvse čustveno prebrala nagrajenkino sporo
čilo, napisano v zloglasnem teheranskem zaporu Evin. 
Tam je bila Nasrin dolgo v samici.
(B. Soban, v članku Prazna stola za odvetnico in ume
tnika – za nagrajenca Saharova v Evropskem parlamen
tu, Delo, 13. december 2012)

7. Spomnimo, da je zagovornica na predobravnav
nem naroku senatu predlagala zaslišanje strokovnja
ka za črno magijo, čeprav dvomi, ali tak strokovnjak v 
Sloveniji sploh obstaja. Tožilka je odločno nasprotova
la izvedencu za črno magijo, saj o »delovanju temnih 
sil« na sodišču pač ne more biti govora.
( J. Predanič, v članku Obramba bi zaslišala strokovnja
ka za črno magijo, Delo, 27. december 2012)

8. Jaz sem zelo ponosen na delo svoje žene in ona v 
majhnem segmentu zastopa premierja. Tudi ni njegova 
edina odvetnica. Opravlja svoje delo. Ne bi je označil 
z nekim pitbulom, ki napada medije. Tudi te je že bra
nila pred ustavnim sodiščem in evropskim sodiščem.
(Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Go
ran Klemenčič, Nepreslišano, Dnevnik, 31. decem
ber 2012) 

9. Z njo se je strinjal tudi pooblaščenec SKB, odvetnik 
Stojan Zdolšek, ki je prepričan, da bi se morala obto
žena o svoji krivdi izreči osebno, pred sodnico. Menil je 
tudi, da je neokusno, da ima sodišče oba obtoženca v 
priporu, pa ju ni privedlo na preobravnavni narok. So
dnica Kratovac Prokopovićeva je razložila, da navzoč
nost obtožencev na predobravnavnem naroku ni ob
vezna, vsaka prisilna privedba pa bi bila, brez natanč

Z mediacijo do vzdržne rešitve za vse izbrisane
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no utemeljenih zakonskih razlogov, kršenje z Ustavo 
varovanih človekovih pravic. Fišer je pojasnil, da nje
gova stranka na narok ne želi priti »in je k temu ne 
more nihče prisiliti«. Po naroku je odvetnik novinar
jem pojasnil, da njegova stranka noče biti »cirkusant, 
ki bo prišel sem takrat, ko mu ni treba«.
(M. Jakopec, v članku Domnevni ropar SKB »noče 
biti cirkusant«, Delo, 12. januar 2013)

10. 
• V temelje vašega delovanja je vgrajeno združe
vanje filozofije in pravne prakse. Kaj sta ameriška 
država in družba v celoti glede tega dosegli v za
dnji polovici stoletja, odkar proučujete to proble
matiko? 
Dworkin: Izrazil se bom zelo slikovito: pravna praksa 
je vrh ledene gore. Pod vrhom pa je tisto, česar ne vi
dijo ne sodniki ne odvetniki, tam je namreč velikan
ska množica domnev filozofske narave: 'Kaj je pravo? 
Kakšen je pravilen način sprejemanja odločitev? Ka
teri argument je resničen in kateri lažen?' In tako da
lje. Ves čas je mogoče zaznavati velike spremembe na 
vrhu ledene gore. Spremembe se dogajajo tudi v dru
gih plasteh gore. Na pravnih fakultetah, ki so v ZDA 
zelo pomembne institucije in so tesno povezane s sod
stvom, se vse bolj uveljavlja razumevanje, da pravna 
teo rija, poimenovana pozitivizem – ki pravi, da je tre
ba upoštevati samo tisto, kar piše v knjigah, ni nič dru
gega kot gola teorija. ... 

• So v ledeni gori pod vodo še kakšne plasti?
Dworkin: Tretja raven so odvetniki. Številni odvetni
ki, kot so tisti, ki se ukvarjajo z ločitvami ali procesi 
nadomestila škode, se ne menijo za plasti, o katerih 
sem govoril. Teh plasti se sploh ne dotikajo. Zanje je 
pravo tisto, kar odloči sodnik. Skupno gledano, imamo 
zanimivo situacijo. Na mojo žalost medsebojna pove
zanost prava z drugimi disciplinami ni bila razvita že 
zdavnaj, tako da je združevanje prava z drugimi zna
nostmi uspešnejše šele v zadnjem času. 

• Kakšne so vaše želje? Kaj je za vas utopija na po
dročju znanosti, s katero se ukvarjate? Za približe
vanje tej utopiji ste med drugim dobili tudi Balza
novo nagrado. 
Dworkin: Moj odgovor na vprašanje, kaj je zame uto
pija, bo posmehovanje samemu sebi. Odgovoril vam 
bom prav tisto, kar mi očitajo sovražniki: moja utopi
ja je, da mora imeti vsak sodnik doktorat iz filozofije.
(M. Ilić, v članku Ronald Dworkin, dobitnik Balza
nove nagrade, Sobotna priloga Dela, 21. februar 2013)

11. Vse večja socialna stiska in vedno daljše vrste pred 
zavodom za zaposlovanje postajajo čedalje bolj dobič
konosen teren za združbe in podjetja, ki se ukvarjajo z 
odobravanjem oderuških posojil posameznikom v fi
nančnih težavah. Ena najaktivnejših družb na tem po
dročju je v zadnjem času češka družba Fragorex Jane
za Žlendra (lani je izgubil licenco za opravljanje od
vetniškega poklica), ki je širši javnosti bolj znana pod 
nekdanjim imenom Kartagina. Tej družbi je tržni in
špektorat že pred več kot letom dni prepovedal sklepa
nje kreditnih pogodb s slovenskimi potrošniki, vendar 
Žlender te prepovedi očitno ne jemlje resno.
(M. Polanič, v članku Trdoživa oderuška posojilna ho
botnica, Dnevnik, 26. januar 2013)

12. Primer Strasser je poleg zadeve Patria že drugi iz
postavljeni primer, ki slovenskemu pravosodju nastav
lja ogledalo, v katerem se ne kaže prav lepa podoba. 
Medtem ko je sodnica v Avstriji obtožene v poslu z 
orožjem z natančnimi vprašanji in dobro taktiko več
krat povsem spodnesla, spremljamo v ljubljanski raz
pravni dvorani pravo tragikomedijo. V Avstriji se je od
vetnik Walterja Wolfa ponižno opravičil, ker njegova 
stranka ni prišla na narok, in obljubil, da prihodnjič 
pride, kar se je tudi zgodilo. O aroganci ni ne duha 
ne sluha, ves čas je jasno, kdo vodi postopek, in to 
vsekakor niso naduti odvetniki, če že primerjamo s 
Slovenijo.
(U. Červek, v članku Slaba domača higiena, Delo,  
17. januar 2013)

13. Brez odvetništva in odvetnikov ni varstva pravič
nosti (neprava) ter ni varstva človekovih in narodnih 
pravic (vseh in povsod). Na koncu se je pokazalo, da 
je odvetništvo kot tako univerzalna vrednost. V javno
sti takega dojemanja odvetništva ne zasledimo prav po
gosto, ker so odvetniki v naših družbenih pogojih ne
redko omenjeni v negativnem kontekstu. Tukaj pa se 
je pokazalo, da ima odvetništvo precej večjo družbeno 
vlogo, kot se mu jo – če se mu jo sploh – priznava, še 
zlasti v nekaterih političnih strukturah. Skupaj z dru
gimi deli pravosodnega sistema ima družbeno vlogo 
varuhov pravičnosti in prava. Pokazalo se je, da odve
tništvo ni nekakšna vsiljena struktura tega sistema ali 
struktura, ki je zunaj njega. Prav tako se je pokazalo, 
da je odvetništvo steber in trajno zatočišče za varstvo 
svoboščin in pravic vsakega posameznika, ne glede na 
vrsto in stopnjo sodnega postopka, v katerem je ta po
sameznik udeležen. 
Treba je omeniti tudi, da se je pokazalo dejstvo, da lah
ko pravo vrednost odvetništva zaznamo le tam, kjer sta 
sodni postopek in sodišče povsem neodvisna in zares 
strokovna ter usposobljena za sojenje. Odvetništvo in 
sojenje sta tako povezana, da je pozitivno vrednost od
vetništva mogoče začutiti samo v pogojih visoke sto
pnje samostojnosti in neodvisnosti sodne oblasti ter 
visoke strokovne usposobljenosti sodnikov. Zato med
sebojne interakcije teh dveh akterjev sodnega postop
ka kot celote, če je ta na višji ravni, pripomorejo k ve
čji kakovosti postopka, tako pa tudi k višji ravni var
stva pravic in svoboščin posameznika v vseh sodnih 
postopkih.
(Beseda urednika mag. Tina Matića, Glasiločasopis 
Hrvatske odvjetničke komore Odvjetnik, 1112/2012, 
december 2012)

14. 

V trenutku, ko je z mano v stik stopila skupina 
izbrisanih aktivistov, v Sloveniji ni bilo nobenega 
slovenskega odvetnika, ki bi bil zainteresiran 
zagovarjati izbrisane. [...] Z mediacijo moramo priti 
do vzdržne rešitve za vse žrtve izbrisa, in ne le za 
šest tožnikov, sicer se bomo morali znova pritožiti.  
(Odvetnik izbrisanih dr. Andrea Saccucci iz Italije, 
MMC RTV Slovenija, 4. marec 2013)

Pripravil: A. R. 
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Poleg kolegov iz različnih območnih odvetniških zbo
rov je na žur prišlo tudi veliko sodnikov, notarjev, to
žilcev in pravnikov iz drugih poklicev, saj je naše va
bilo odmevalo v širši pravniški javnosti. 

Osrednja točka žura je bil nastop rock benda NI 
VAŽN', v katerem svoje bogato glasbeno znanje in 
posluh delijo kar trije doktorji znanosti in štirje prav
niki. Člana benda sta tudi naša eminentna kolega od
vetnika dr. Rok Čeferin (kitara, vokal) in Mitja Vid
mar (klaviature). V bendu igrajo še sodnik Okrožnega 
sodišča v Ljubljani Dragan Trivič (bobni), predsed nik 
Računskega sodišča dr. Igor Šoltes (bas), geolog dr. 

Igor Rižnar (kitara), akademski slikar Janez Kardelj 
(kitara) in bančni uradnik Žiga Mejač (glavni pevec). 
Ozračje na proslavi je bilo zares spontano in enkra
tno. Plesali smo na vedno zelene rock melodije in pe
smi naše mladosti, bilo pa je tudi veliko krasnih pri
ložnosti za simpatična druženja, klepet in smeh, ki se 
je razlegal v jutranje ure – za to ima zasluge tudi DJ 
Jake, mojster prave mešanice glasbe, ki zažge. 

Naslednje leto na svidenje na drugem Prešernovem 
žuru!

Alenka Košorok Humar in Andrej Razdrih

Prešernov žur

Območni zbor ljubljanskih odvetnikov in iniciativni odbor za proslavo slovenskega kulturnega praz
nika sta v počastitev našega največjega pesnika in najslavnejšega slovenskega advokata dr. Franceta 
Prešerna na predvečer kulturnega praznika, tj. 7. februarja 2013, v ljubljanskem etno klubu Zlati Zob 
organizirala prvi Prešernov žur.

Nato so šli še ostali 
na plesišče.

Uvodni nagovor 
predsednice 

ljubljanskega OZO 
Alenke Košorok 

Humar.

Ko pa je solo 
»udaril« naš Rok … 

… se je zavrtel 
tudi njegov oče – 

legendarni dr. Peter 
Čeferin. 
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Vladimir Balažic

Vpliv stečajnega postopka na pravdni 
postopek 

Vpliv začetka stečajnega postopka na pravdni postopek je deloma urejen z Za
konom o pravdnem postopku (ZPP), deloma pa z Zakonom o finančnem po
slovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). 
Do uveljavitve ZFPPIPP glede vpliva začetka stečajnega postopka na pravdni 
postopek ni bilo posebnih težav. ZPP in Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (ZPPSL) sta bila glede tega usklajena. Problem nastane, ko skuša
mo določbe ZPP in ZFPPIPP uporabiti za primer osebnega stečaja. Procesne 
situacije, ko se začne stečajni postopek proti pravdni stranki, ki je fizična ose
ba, ZPP namreč ne ureja posebej. Upoštevaje bistvene razlike med posledicami 
začetka stečajnega postopka proti pravni ali proti fizični osebi, predvsem to, da 
fizična oseba delno ohrani svojo poslovno (in s tem procesno) sposobnost, bo 
treba določbe ZPP o vprašanju stečajnega upravitelja kot zakonitega zastopni
ka pravdne stranke ter o prekinitvi in nadaljevanju pravdnega postopka upora
biti smiselno – do tega bo prišlo zgolj v pravdah, v katerih se obravnavajo ter
jatve stečajnega dolžnika, ki vplivajo na obseg stečajne mase.

doc. dr. Luigi Varanelli 

Zavrnitev dokaznega predloga: ali gre res 
zgolj za procesno kršitev?
Avtor obravnava vprašanje zavrnitve dokaznega predloga na podlagi novega 
pristopa, kjer je torišče analize vzrok, zavoljo katerega je sodnik zavrnil dolo
čen dokazni predlog (etiološki pristop). Za razliko od prevladujoče pravne te
orije in (deloma) sodne prakse, v okviru katere prevladuje stališče o procesni 
naravi zavrnitve dokaznega predloga, se avtor osredotoča na vzroke, ki prive
dejo sodnika, da zavrne dokazni predlog. 
Analiza teh vzrokov nam pove, ali gre za procesno kršitev oziroma za druge 
kršitve, ki so lahko pritožbeni razlog po 338. členu Zakona o pravdnem po
stopku (ZPP). V veliki večini primerov se lahko zavrnitev dokaznega predlo
ga sprevrže v pritožbenem razlogu po drugem odstavku 338. člena ZPP (zmo
tna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja), redkeje po prvem in tretjem 
odstavku 338. člena ZPP (bistvena kršitev določb pravdnega postopka, zmo
tna uporaba materialnega prava).

Vladimir Balažic

Effect of a bankruptcy procedure on a civil 
litigation
Effect of a bankruptcy procedure on a civil litigation is partially regulated with 
the Civil Procedure Act (ZPP) and partially with the Financial Operations, 
Insolvency Proceedings and Compulsory Dissolution Act (ZFPPIPP). Be
fore ZFPPIPP came into force there were no special problems regarding ef
fect of a bankruptcy procedure on a civil litigation. Regarding this effect ZPP 
and the Compulsory Composition, Bankruptcy and Liquidation Act (ZPP
SL) were harmonized. Problem arises when we try to apply provisions of ZPP 
and ZFPPIPP in a personal bankruptcy procedure. ZPP does not regulate a 
trial situation when a bankruptcy procedure is initiated against party in a ci
vil procedure who is a natural person (individual). Considering main diffe
rences between the consequences of a bankruptcy procedure against legal en
tity or individual, specially the fact that individual maintains his legal capaci
ty (and with that procedural capacity), the provisions of ZPP that regulate re
presentation of the party in a civil procedure by the bankruptcy trustee and 
interruption and continuing of a civil litigation will have to be applied logi
cally. These questions will arise only if the object of litigation is a claim whi
ch effects the bankruptcy estate. 

doc. dr. Luigi Varanelli

Rejection of evidence: is it really only a 
procedural violation?
The author deals with the problem of rejection of evidence on the basis of a 
new approach that analyses the cause why a judge rejects particular evidence 
(etiological approach). Not like the prevailing legal theory and (partially) case 
law, where the procedural nature of rejection of evidence prevails, the author 
focuses on causes why a judge rejects evidence.
The analyses of this causes tells us if this is a procedural violation or any other 
violation which can be grounds for a complaint upon Article 338 of the Ci
vil Procedure Act (ZPP). In most cases a rejection of evidence can be gro
unds for a complaint upon Paragraph 2 Article 338 of ZPP (incorrect or in
complete facts of a case), and in less cases grounds for a complaint upon Pa
ragraph 1 and 3 Article 338 of ZPP (violations of procedure, incorrect appli
cation of substantive law).
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