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Odvetnik 101  /  jesen 2021 3     Uvodnik  

Trmasto vztrajanje Vlade RS, da v 
času epidemije koronavirusa z odlo‑
ki ureja zadeve, ki bi morale biti za‑
pisane v zakonih, je pojav, ki je hkra‑
ti nenavaden in skrb vzbujajoč. Opo‑
zorila Ustavnega sodišča RS, Infor‑
macijske pooblaščenke in številnih 

pravnikov očitno ne zaležejo. Odgovori in argumen‑
ti vladnih funkcionarjev, ki niso vedno povsem kulti‑
virani, segajo od pomanjkanja časa preko učinkovitosti 
(četudi na račun ustavnosti) vse do splošne zarote pro‑
ti vladi. Ob tem seveda ni sporno, da je treba epidemi‑
jo in širjenje virusa zaustavljati z ustreznimi ukrepi. A 
da za to žrtvujemo pravno državo, je vendarle preveč.

Za odvetnike je to povsem 
nov izziv. Nekako smo nava‑
jeni, da je pravni okvir predpi‑
sov tisti, znotraj katerega smo 
dolžni svojim strankam zago‑
toviti najboljšo storitev. Zdaj 
pa smo postavljeni v polo‑
žaj, v katerem moramo v ko‑
rist svojih strank najprej pod‑
vomiti o samih predpisih. Pri 
odlokih, ki se navezujejo na Zakon o nalezljivih bole‑
znih (ZNB), je bilo na začetku vladanja z odloki tako 
treba preverjati, ali je bil odlok sploh objavljen na ustre‑
zen način, po odločitvi Ustavnega sodišča, ali se opira 
na del ZNB, ki je že bil spoznan za neustavnega, ali ure‑
ja materijo (poseg v človekove pravice), ki bi jo smel 
urejati samo zakon. Pa vsi dvomi o ZNB (in z njim po‑
vezanih odlokih) še zdaleč niso rešeni. Do zdaj se na 
primer nismo lotili vprašanja, ali 39. člen ZNB, kakr‑
šen pač je, sploh omogoča omejevanje ponujanja sto‑
ritev, saj četrti odstavek govori o omejevanju prometa 
posameznih vrst blaga in izdelkov – nič pa o storitvah. 

Nepremišljenost pri sprejemanju odlokov in, bojim se, 
zavestno ignoriranje ustavne skladnosti ter hierarhije 
predpisov prav silita v razmislek: zakaj? Gre za nespo‑
sobnost, oblastniško aroganco ali premišljen načrt? 

Večkrat slišimo, pogosto v precej arogantnem tonu, da 
ni časa za zakonodajno proceduro, ker je treba ukrepa‑
ti takoj, saj »ljudje umirajo«. Slednje je nesporno res, 
Slovenija je žal med državami z nadpovprečnim števi‑
lom žrtev epidemije, a velik del jih lahko pripišemo ne‑
pripravljenosti na lanski jesenski val, ki je kosil med naj‑
ranljivejšo skupino, starejšimi, stanovalci domov starej‑
ših občanov (DSO). Pomanjkanje časa, zaradi katere‑
ga je treba na vrat na nos sprejemati odloke (in jih po‑
tem čez kak dan že spreminjati), je le slab izgovor. Val 
okužb spomladi 2020 je dal dovolj naukov za ukrepe, ki 
bi jih morali upoštevati v DSO in tudi marsikje drugje, 
pa se je vlada ukvarjala z vsem drugim, od vojne s Slo‑
vensko tiskovno agencijo (STA) do menjav v policiji. 

Že junija 2020 je Ustavno sodišče opozorilo na nepri‑
mernost sprejemanja ukrepov brez ustreznih strokov‑
nih utemeljitev, pa jih še do danes nimamo. »Strokov‑
na utemeljitev« namreč pomeni, da jo podajo strokov‑
njaki, usposobljeni za konkretno področje (borba z epi‑
demijo brez epidemiologov je nekoliko nenavadna), in 
da gre za utemeljitev, zasnovano na podatkih in študijah, 
ne pa za izražanje mnenja nekega posameznika ali skupi‑
ne. Sredi leta 2020 je bilo jasno, da bodo cepiva prej ali 
slej na razpolago – pa smo bili še v letu 2021 brez siste‑
ma za prijavljanje na cepljenje. Pred poletjem 2020 je bil 
napovedan jesenski val epidemije – pa je bilo v oktobru 
sledenje stikom (contact tracing) zaradi kadrovske pod‑
hranjenosti sledilcev omejeno na najbolj osnovni pro‑
tokol. Pol leta je dovolj ne le za pripravo ukrepov, am‑

pak tudi za vsakršno zakono‑
dajno proceduro. 

Pomanjkanje časa je torej ar‑
gument, s katerim vlada pri‑
kriva lastno nesposobnost za 
pravočasne priprave in upra‑
vičuje nespoštovanje ustavne‑
ga reda pri sprejemanju pred‑
pisov. V senci tega na podo‑

ben način potekajo nabave, ob kreativni uporabi siste‑
ma javnih naročil – ker se pač mudi …

Argument tako imenovane učinkovitosti se mi zdi še 
bolj skrb vzbujajoč. Iz ust vladnih funkcionarjev smo 
lahko slišali, da učinkovitost kakega odloka vendarle 
odtehta tudi kakšno majhno nezakonitost ali  neustav‑
nost. Še zlasti ker o ustavnosti presojajo sodniki, za ka‑
tere se taisti funkcionarji zelo trudijo vzpostaviti dvom o 
njihovi strokovnosti, kompetentnosti in nepristransko‑
sti. Vladajoča politika tako aktivno podpira erozijo za‑
upanja v institucije pravne države, zlasti tiste, ki imajo 
kot neodvisni organi moč nadzora nad vlado. Številni so 
že in še doživljajo napade: Ustavno sodišče in Račun‑
sko sodišče, pravosodje na splošno, Komisija za prepre‑
čevanje korupcije, Informacijski pooblaščenec (poobla‑
ščenki celo grozi razrešitev, ker (sic!) opozarja na neu‑
stavnosti odlokov) … Tako zastraševanje je namenjeno 
pasivizaciji nadzornih organov prav tedaj, ko bi jih naj‑
bolj potrebovali. Medtem so nekateri drugi, od katerih 
bi pričakovali kako besedo o človekovih pravicah, izgu‑
bljeni na Instagramu. 

Če enkrat privolimo v argument učinkovitosti na ra‑
čun ustavnosti in zakonitosti, pristanemo tam, kar An‑
gleži imenujejo slippery slope – spolzka klančina. Mi‑
mogrede, tudi o učinkovitosti ukrepov bi lahko raz‑
pravljali zgolj »počez«, saj resnih analiz o delovanju 
odlokov ni najti. 

Naj nanizam nekaj ad absurdum argumentov učinko‑
vitosti. Zakaj ne bi sledili komunikacijam kar vseh, saj 

dr. Nataša Pirc Musar
odvetnica v Ljubljani in članica Upravnega odbora OZS

Vladanje z odloki 

  Ob večnem optimizmu in zaupa-
nju v demokratične institucije vendar-
le  upam,  da  sedanje  vladne  politike 
pri razgradnji pravne države ne vodi 
naklep.    
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4 Odvetnik 101  /  jesen 2021Uvodnik / Kazalo 

bomo s tem lahko – učinkovito – našli take ali drugač‑
ne kršitelje zakonov? Zakaj ne bi morda dopustili pri‑
sluškovanja brez sodnega naloga, saj njegovo pridobi‑
vanje jemlje čas in zmanjšuje učinkovitost? Zakaj ne‑
učinkovito porabiti nekaj mesecev za sprejem zakona 
v Državnem zboru, če lahko odlok sprejme kar Vla‑
da? Kje je konec takega razmišljanja? Če lahko arbi‑
trarno in z odlokom posežemo v eno človekovo pra‑
vico (na primer v pravico do zasebnosti), zakaj ne bi 
še v katero drugo? Malo mučenja, pa bodo preiskoval‑
ni organi hitreje in učinkoviteje prišli do priznanja ka‑
znivih dejanj …

Ob večnem optimizmu in zaupanju v demokratične 
institucije vendarle upam, da sedanje vladne politike 

pri razgradnji pravne države ne vodi naklep. Da torej 
ne gre za premišljena dejanja, katerih cilj bi bil nava‑
diti nas na način vladanja, ki precej bolj spominja na 
partijske dekrete iz petdesetih in šestdesetih let prej‑
šnjega stoletja kot na moderne evropske demokraci‑
je. Upati moram, da gre za prehoden pojav. Da vla‑
da, ob vsej vehemenci, napadalnosti do institucij nad‑
zora in aroganci, vse skupaj vendarle počne izključno 
zaradi borbe z epidemijo, ki ima mnogo front, ne le 
zdravstvene, ampak tudi ekonomsko in socialno. Da 
to počne sicer avtoritativno, nespretno, nedemokra‑
tično ..., ampak z dobrim namenom.

Pa vendar. Pot v pekel je tlakovana z dobrimi nameni, 
pravijo. Pot v diktaturo, se bojim, prav tako.
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Prevodi v angleščino: Dean Zagorac. 
Pridružite se jim s svojim prispevkom v Odvetniku št. 5 (103) – zima 2021!
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6 Odvetnik 101  /  jesen 2021Beseda urednika  

Andrej Razdrih
odvetnik v Ljubljani, odgovorni urednik revije Odvetnik in član Sodnega sveta RS 

Pravo in covid-19
V tej številki Odvetnika je kar 
precej člankov in prispevkov 
posvečenih trenutno najbolj 
aktualni temi ne le v Sloveni‑
ji, temveč po vsem svetu. Že v 
uvodniku kolegica dr. Nataša 
Pirc Musar kritično ocenjuje 
delo Vlade Republike Sloveni‑
je, ki skuša zgolj z odloki upra‑
vljati državo, čeprav bi to mo‑
rala storiti z zakoni, kar pome‑
ni, da želi vladati mimo parla‑
menta kot najvišjega organa te 
države. Po mnenju uvodničarke 
pandemija ne more biti izgovor 

za tako ravnanje aktualne oblasti.

Svetovalec na Ustavnem sodišču RS Igor Vuksano-
vič v svojem tehtnem članku predstavlja dve, kot piše, 
ključni in prelomni odločitvi tega sodišča, pri čemer 
odvetnike opozarja, kje tiči nevarnost, da jim svojih 
strank (žrtev koronskih ukrepov) ne bo uspelo zašči‑
titi pred odločitvami sodnikov za prekrške.

Kot odziv na zadnje ukrepe Vlade objavljamo poseb‑
no izjavo Sodnega sveta RS (v katerem sedijo kar tri‑
je odvetniki), ki poudarja, »da je nedopustno posega-
nje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sodstva in 
sodnih postopkov s podzakonskimi predpisi, ki jih izda-
ja izvršilna veja oblasti«, saj kljub epidemiji ni mogo‑
če poenostavljeno in nepremišljeno omejevati dosto‑
pa do sodišč ter onemogočati dela in odločanja so‑
dne veje oblasti.

Dan pred tem, ko je bil v državi uveljavljen »pogoj 
PCT« (14. september 2021), je predsednik Odvetni‑
ške zbornice Slovenije Janez Starman pisal ministru 
za pravosodje Marjanu Dikaučiču in ga opozoril, da 
gre pri tem odloku za omejevanje dostopa do sodišča, 
ki lahko generira nove sodne postopke, in da je tre‑
ba sodstvo izvzeti iz siceršnjih omejitev, ki jih nalaga 
vladni odlok, zlasti ker so sodišča povsem zadovoljivo 
opremljena za delo v razmerah pandemije.

Z dopisom z dne 28. septembra 2021 je minister 
za pravosodje 5. člen Odloka o načinu izpolnjeva‑
nja pogoja PCT za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS‑Cov‑2 tolmačil na način, da stranke, udeležen-
ce in druge sodelujoče v sodnih postopkih ni mo-
goče obravnavati kot uporabnike storitev ali udele-
žene ali prisotne pri izvajanju dejavnosti ali v oko-
ljih v Republiki Sloveniji – gre namreč za izvajanje 
oblastnih nalog države!

Sicer je po naših informacijah zgolj ena sama sodni‑
ca v Sloveniji 15. septembra 2021, na dan uveljavitve 
»izpolnjevanja pogoja PCT«, varnostnikom naročila, 
naj njene stranke spuščajo na obravnave, ki jih je ti‑
sti dan v celoti opravila in tako udeležencem omogo‑
čila ustavno pravico dostopa do sodišča. Ob tem pri‑
pominjam, da po do zdaj znanih podatkih od začetka 

pandemije do danes na sodiščih pri delu s strankami 
ni bilo še niti ene okužbe. To je zasluga strogih higien‑
skih ukrepov, ki se na sodiščih dosledno izvajajo: ma‑
ske, razkuževanje, distanca in prezračevanje.

Vedno pronicljiva dr. Nina Plavšak v članku Zakono-
dajni vandalizem svari pred nestrokovno pripravljeni‑
mi predpisi, čemur bi se po njenem mnenju morala 
upreti stroka, tj. vsi profesionalni pravni strokovnja‑
ki, ki bi morali oblikovati »skupno fronto razuma«, z 
namenom ustreznega, tj. funkcionalnega ter jasnega in 
konsistentnega urejanja pravnih razmerij.

Odvetnik mag. Miha Šipec analizira in komentira sod‑
bo Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je ob‑
sodila ravnanje Poljske zaradi kršenja človekovih pra‑
vic 14‑letne posiljene deklice in njene matere. Čeprav 
sodba izvira iz leta 2012, je presenetljivo in srhljivo ak‑
tualna tudi danes, kar kolega mag. Šipec prikaže z nje‑
mu lastno analitičnostjo ter duhovitostjo. 

Z veseljem objavljamo intervju s športno in odvetni‑
ško legendo Miroslavom Cerarjem, ki je na letošnjih 
olimpijskih igrah v Tokiu vodil našo najbolj uspešno 
ekipo in je glede na svoje športne uspehe ter angaž‑
ma v vlogi športnega delavca že zdavnaj prerasel ozke 
nacionalne okvire, s svojo življenjsko potjo pa istoča‑
sno promoviral odvetništvo kot enega najbolj pleme‑
nitih  poklicev na svetu.

Ni naključje, da je prav iz odvetniških vrst prišel aktu‑
alni predsednik Uefe, odvetnik je predsednik Državne‑
ga zbora, pravkar pa je odvetnik postal direktor UKC 
Ljubljana, največje zdravstvene ustanove v Sloveniji.

Žal nas je nedavno mnogo prekmalu zapustil izjemni 
kolega Rok Koren, ki je bil pravi steber naše zborni‑
ce. Posvetil ji je nešteto ur svojega dela in se nikoli ni 
postavljal v ospredje, ko je prevzemal najbolj zahtev‑
ne zbornične naloge ter jih z odliko izpeljal. Zasluže‑
no je letos prejel Majaronovo priznanje, ki pa ga sam 
žal ne bo mogel prevzeti.

Pred 15 leti je bilo ustanovljeno Društvo mediatorjev 
Slovenije (med ustanovitelji so bili tudi odvetniki), ki 
je pospešilo razvoj mediacije v Sloveniji kot najboljše 
oblike reševanja sporov, kar si jih je izmislilo člove‑
štvo. Z namenom obeležitve obletnice je bil organizi‑
ran dobro obiskan webinar z mednarodno udeležbo, 
o katerem objavljamo poročilo, ki ga je pripravil Ale-
ksander Jakobčič. Ob tej priložnosti so bila podelje‑
na tudi priznanja društva in med  prejemniki so bili 
tudi odvetniki: dr. Sara Ahlin Doljak, mag. Zoran 
Hajtnik, Bojana Potočan, Janez Starman in odgo-
vorni urednik te revije. 

V teh časih, polnih sporov in razdvojenosti, se media‑
cija kaže kot metoda, ki bi jo poleg sodišč, centrov za 
socialno delo, zavarovalnic in drugih institucij morala 
začeti uporabljati tudi politika.
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1. Pravni sistem kot želeno urejeno 
stanje

Temeljna funkcija prava je urejanje razmerij med prav‑
nimi subjekti. To funkcijo opravlja tako, da določa 
medsebojne pravice in obveznosti subjektov v dolo‑
čenih dejanskih družbenih razmerjih in s tem subjek‑
te teh razmerij povezuje v pravna razmerja. 

Da bi bila pravna ureditev kateregakoli pravnega po‑
dročja učinkovita v tem pomenu, da bi zagotavljala 
ustrezne pravne okvire za uresničevanje interesov su‑
bjektov pravnih razmerij, ki nastajajo na tem podro‑
čju, mora ustrezati dvema meriloma. Ureditev mora 
biti (1) funkcionalna ter (2) jasna, notranje skladna 
in pregledna.
– Ureditev določenega pravnega instituta je funk-

cionalna, če ustrezno upošteva resnične poslovne 
in druge interese, zaradi katerih pravni subjekti 
vstopajo v pravna razmerja s področja tega pravne‑
ga instituta, in subjektom teh razmerij daje upra‑
vičenja, ki omogočajo učinkovito uresničitev teh 
interesov.

– Pravne posledice vstopa v določeno pravno raz‑
merje, uveljavitve pravic ali izpolnitve obveznosti 
iz tega razmerja in drugih pravnih dejanj morajo biti 
vnaprej jasno in nedvoumno predvidljive. Zato 
mora biti ureditev jasna, notranje skladna (konsi‑
stentna) in pregledna.

Povedano drugače: pravna ureditev je učinkovita, če 
ima značilnosti urejenega stanja. 

Enako kot pri naravoslovnih znanostih je treba tudi 
v pravu in drugih družboslovnih znanostih stališča in 
spoznanja utemeljevati z dobrimi argumenti, to so ar‑
gumenti, ki so notranje skladni in ne temeljijo na skli‑
cevanju na dogme (v katerikoli pojavni obliki dogme), 
ter vsako stališče ali argumente zanj soočati s konstruk‑
tivno kritiko.1 Le tako lahko zagotovimo razvoj novih 
spoznanj (znanja) in s tem razvoj pravne stroke. Zato 
»nedogmatski« pristop k obravnavi pravnih vprašanj 
ni nepravilen, temveč je nujen za razvoj pravne stroke. 
To pomeni, da je pri presoji (ne)pravilnosti stališč in 
soočenju nasprotujočih si stališč pomembna kvaliteta 
argumentov, ki utemeljujejo posamezno od teh stališč 

1 Primerjaj Deutsch, D.: The Beginning of Infinity, Penguin Books, 2012, str. 311: »Error is the normal state of our knowledge, and is no disgrace. There is nothing bad about 
false philosophy. Problems are inevitable, but they can be solved by imaginative, critical thought that seeks good explanations.«
2 Vzor tem standardom na področju civilnega prava je Obligacijski zakonik (OZ) oziroma dosledneje Zakon o obligacijskih razmerjih (ZOR), ki so ga pripravili vodilni 
pravni strokovnjaki takratne SFRJ. Ti standarda vodilnega pravnega strokovnjaka niso dosegali zgolj po merilih nekdanje SFRJ, temveč so ga nedvomno dosegali po 
splošno uveljavljenih merilih.

(moč argumenta), in ni pomembno, kdo posamezno 
stališče zastopa (argument avtoritete). 

Ustrezna in funkcionalna pravna, zakonska pravila, ki 
urejajo neko pravno področje, je mogoče oblikovati 
samo z dosledno analizo vseh položajev, ki lahko v 
resničnem življenju nastanejo. Če analiza pokaže, da 
določen splošnejši položaj (na najbolj abstraktni rav‑
ni) vključuje več položajev, ki se med seboj razlikuje‑
jo po značilnostih, pomembnih za njihovo urejanje, jih 
je treba ustrezno drugače urediti. To pomeni urediti 
tako, da pravna pravila omogočajo funkcionalno ure‑
sničitev interesov, ki so prisotni pri tem položaju. V 
nasprotnem primeru, če namreč različne položaje pre‑
več posplošimo tako, da jih na najbolj abstraktni rav‑
ni »damo na skupni imenovalec«, in vse te položaje 
uredimo z enim pravnim pravilom, bo večina teh po‑
ložajev urejena nefunkcionalno. 

Eden ključnih vidikov ustavnega načela pravne drža‑
ve je predvidljivost pravnih posledic. Predvidljivost 
pravnih posledic, kot vrednostno merilo, vključeno v 
načelo pravne države, zahteva, da naj imajo pravni su‑
bjekti možnost jasno in nedvoumno predvideti prav‑
ne posledice že takrat, ko vstopajo v določeno pravno 
razmerje. V resni pravni stroki so se izoblikovali prav‑
ni standardi, ki bi jih (kot pravni higienski minimum) 
moral upoštevati vsak zakon, da bi bila ureditev v tem 
zakonu jasna, konsistentna in pregledna. Najpomemb‑
nejši med njimi so:2

1. vsak odstavek naj vključuje samo eno pravno pra‑
vilo (hipoteza in dispozicija);

2. če hipoteza pravnega pravila vključuje več pred‑
postavk (pogojev) za uporabo dispozicije, naj se 
predpostavke ustrezno oštevilčijo (zaradi boljše 
preglednosti pri uporabi in citiranju);

3. za isti institut naj se vedno in dosledno uporablja 
isti izraz;

4. vsa pravila o določenem institutu naj bodo urejena 
na istem mestu (v istem členu oziroma razdelku za‑
kona) tako, da jih lahko uporabnik najde po naslovu 
člena oziroma razdelka;

5. če zakon ureja pravila, ki imajo v razmerju do ure‑
ditve v zakonu, ki ureja splošna pravila glede tega 
instituta (matični zakon), značilnost posebnih pra‑
vil (lex specialis, posebni zakon): 

dr. Nina Plavšak

Zakonodajni vandalizem in kdo zanj 
odgovarja

Po spoznanjih znanosti, ki proučuje entropijo,  je neurejenih stanj poljubno mnogo, urejenih pa le 
omejeno malo. Neurejena stanja nastajajo spontano (naključno, sporadično), zato je za zagotovitev 
(zgraditev)  urejenih  stanj  potreben  znaten  napor  (energija)  in  je mogoče  z  razmeroma majhnim 
naporom (preprostim, sporadičnim dejanjem) »razbiti« urejeno stanje.
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– naj sistematika ureditve v posebnem zakonu 
dosledno sledi sistematiki ureditve v matičnem 
zakonu (tako na primer sistematika ureditve 
procesnih pravil v 7. razdelku Zakona o zemljiški 
knjigi – (ZZK‑1) dosledno sledi sistematiki ure‑
ditve v Zakonu o pravdnem postopku – ZPP ozi‑
roma Zakonu o nepravdnem postopku –ZNP‑1 
kot matičnih zakonih),

– naj se za institute dosledno uporabljajo enaki 
izrazi kot v matičnem zakonu;

6. zaradi enostavnejšega citiranja pri uporabi zakona 
naj se pri členitvi ureditve na poglavja, oddelke 
oziroma razdelke dosledno uporablja standardna 
decimalna (desetiška) klasifikacija.

To pomeni, da je za zagotovitev in vzdrževanje prav‑
ne ureditve (pravnega sistema) v urejenem stanju po‑
treben precejšen napor, ki ga je treba vložiti že na za‑
četku (torej v fazi konceptualne zasnove ureditve). 

Ureditev bo funkcionalna in jasna, notranje skladna 
(konsistentna) in pregledna samo, če že v fazi kon‑
ceptualne zasnove (torej še preden se »zaženemo« v 
pisanje besedila pravnih pravil – členov zakona) izve‑
demo te korake:
– V prvem koraku izvedemo ustrezno natančno in do‑

sledno analizo vseh položajev, ki lahko v resničnem 
življenju nastanejo. Za tako analizo so seveda po‑
trebne ustrezne izkušnje pri obravnavi teh položa‑
jev v resničnem življenju in neizprosna doslednost 
(samodisciplina). Tisti, ki takih izkušenj nimajo 
oziroma so površni (nimajo potrpljenja oziroma 
niso pripravljeni vložiti potrebnega časa), bodo 
namreč zanesljivo prezrli veliko položajev, ki imajo 
pomembne (pravno relevantne) posebne značilno‑
sti, in jih (»nehote«) zajeli v (preveč splošnem) 
opisu hipoteze (predpostavk za uporabo dispozici‑
je) pravnega pravila, ki ga bodo oblikovali.

– V drugem koraku izvedemo resno strokovno 
razpravo z izmenjavo kvalitetnih strokovnih ar‑
gumentov ‒ v prej opisanem pomenu ‒ o celotni 
konceptualni zasnovi, ki jo oblikujemo v prvem 
koraku. Pri pripravi obsežnejših predpisov, ki ure‑
jajo številne institute, je smotrno strokovno raz‑
pravo oblikovati modulno in pri vsakem modulu v 
sodelovanje pri strokovni razpravi vključiti osebe 
(t. i. specialiste), ki imajo v zvezi z instituti tega 
modula ustrezne (dolgoletne) izkušnje pri obrav‑
navi položajev s tega področja, ki nastajajo v re‑
sničnem življenju.

– Na podlagi izida strokovne razprave oblikujemo 
ustrezno končno (v razpravi verificirano) zasnovo 
in ponovno preverimo njeno konsistentnost (no‑
tranjo skladnost).

– Šele na podlagi take zasnove pripravimo besedilo 
pravnih pravil (členov), s katerimi algoritemsko (če 
– potem) preslikamo zasnovo v ustrezne hipoteze 
in dispozicije pravnih pravil.

3 Da je vsaj na Ministrstvu za pravosodje to postalo že uveljavljena doktrina (dosledneje »dogma«), kaže tudi dopis državnega sekretarja Zlatka Rateja z dne  
2. decembra 2020, s katerim je odgovoril na strokovno pobudo za prenovo ureditve v ZFPPIPP zaradi uskladitve z Direktivo (EU) 2019/1032 o prestrukturiranju in 
insolventnosti, ki smo jo skupina pravnih strokovnjakov 2. oktobra 2020 naslovili na ministrstvo in v kateri smo predlagali primeren način uskladitve ter rešitve, ki smo 
jih razvili po enoletnem sistematičnem in analitičnem delu. Ministrstvu smo ponudili tudi (pro bono) strokovno pomoč pri pripravi ustrezne novele ZFPPIPP. 
V dopisu je Ratej navedel, da strokovne pomoči ne potrebujejo, ker so se njihovi uslužbenci udeležili nekaj delavnic, ki jih je organizirala Evropska komisija, in dodal: 
»[…] vendar sledimo zavezi, da je priprava in oblikovanje predlogov zakonodajnih sprememb naloga državne uprave in v njej zaposlenih uslužbencev.« Na koncu je zapisal: 
»Po javni razpravi bo ministrstvo organiziralo javni posvet, predvidoma v videokonferenčni obliki, kamor ste vljudno vabljeni.« Te javne (oziroma dosledneje strokovne) 
razprave ministrstvo še do zdaj (avgust 2021) ni organiziralo. Rok za uskladitev z direktivo je potekel 17. julija 2021!
4 Ta neprimeren »uradniški« pristop je jasno razviden iz uvoda predloga novele ZZK‑1E, v katerem je v razdelku z naslovom »Prikaz sodelovanja javnosti pri pripravi 
predloga zakona« zapisano (poudarek N. P.): »Predlog zakona je bil […] posredovan v strokovno usklajevanje Vrhovnemu sodišču RS, Vrhovnemu državnemu 

– Ponovno (navadno v več krogih) izvedemo resno 
strokovno razpravo in po vsakem krogu znova pre‑
verimo konsistentnost pravnih pravil.

2. Zakonodajni vandalizem kot 
entropija

V obdobju zadnjih nekaj let smo žal vse pogosteje pri‑
ča pojavu, za katerega se je v pravni stroki uveljavil 
izraz zakonodajni vandalizem (včasih tudi zakono-
dajno rokohitrstvo). Temu pojavu v večini primerov 
ne botrujejo interesi trenutno vladajoče politike, če‑
prav se javni uslužbenci v opravičilo svojega »slabega 
izdelka« pogosto sklicujejo na to, da jim je bilo »od‑
rejeno, naj določeno vprašanje uredijo tako, ali da se 
mora to zgoditi v zelo kratkem roku«. Resnični vzrok 
zakonodajnega vandalizma je:
– izrazito pomanjkljivo strokovno znanje javnih 

uslužbencev, ki pripravljajo predpise, 
– njihova površnost (analiza mogočih položajev na‑

mreč terja znaten napor) in 
– neodgovoren odnos do končnih posledic, ki jih bo 

ureditev v določenem predpisu povzročila za na‑
slovnike pravnih pravil tega predpisa.

Končni izid zakonodajnega vandalizma je 
nepregledna, nekonsistentna in slabo razumljiva 
ureditev, ki pomembno omejuje možnost 
predvidljivosti pravnih posledic in krni ustavno načelo 
pravne države. Za uporabo pravil nekonsistentne 
ureditve je namreč pogosto potrebna obširna 
sistemska razlaga, na podlagi katere dvoumno, 
nejasno in nekonsistentno pravilo z uporabo 
pravilnih izrazov za pravne institute »prevedemo« in 
ga pravilno uvrstimo v pravni sistem, ob ustreznem 
upoštevanju ureditve v matičnih zakonih.

V znatni meri zakonodajnemu vandalizmu botru‑
je tudi izrazito vzvišen odnos javnih uslužbencev do 
pravne stroke, ki temelji na:
– zmotnem prepričanju, da so edino javni uslužbenci 

usposobljeni (»neodvisno in nepristransko«) pri‑
pravljati pravne predpise,3 in

– zmotni opredelitvi, po kateri v pravno stroko »spa‑
dajo« pravosodne institucije ter poklicne zbornice 
(na primer Vrhovno sodišče, Odvetniška zborni‑
ca, Notarska zbornica in Zbornica upraviteljev) 
in pravne fakultete. Posamezniki pa, ne glede na 
obseg njihovih strokovnih referenc, globino zna‑
nja in strokovnih izkušenj, spadajo med »navadno 
javnost«.4 Zato po prepričanju uslužbencev za 
»strokovno razpravo« zadošča, da se »pridobijo 
in uskladijo« stališča institucij, širša izmenjava stro‑
kovnih argumentov pa je »nepotrebna«.
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Ta pristop je zmoten zato, ker pravno stroko tvori‑
jo vsi profesionalni pravni strokovnjaki. To so ti‑
sti, ki imajo poglobljeno strokovno znanje (potrjeno 
z ustreznimi referencami) z določenega pravnega po‑
dročja in (praviloma dolgoletne) izkušnje pri uporabi 
pravnih pravil za presojo resničnih življenjskih položa‑
jev, za katero poklicno odgovarjajo. Opredelilna zna‑
čilnost pravnega strokovnjaka je, da pri utemeljevanju 
svojih stališč uporablja konsistentne pravne argumen‑
te, ki ustrezajo prej opisanemu standardu dobrega ar‑
gumenta. Sposobnost razsojanja, ki je nujna za obli‑
kovanje stališč in kvalitetnih argumentov zanje, je bi‑
ološka lastnost, ki jo imajo samo posamezniki (fizične 
osebe, človeška bitja, naravne entitete vrste homo sapi-
ens sapiens). Te lastnosti »institucije« (pravne osebe) 
kot umetne tvorbe zanesljivo nimajo. Poslanstvo (pri‑
stojnosti in naloge) večine institucij, ki jih javni usluž‑
benci Ministrstva za pravosodje uvrščajo v krog »ude‑
ležencev strokovne razprave«, z izjemo pravnih fakul‑
tet, pa ni razvoj pravne stroke. Za tako »oženje« resne 
strokovne razprave tudi ni podlage v Poslovniku vlade.5

Med profesionalne pravne strokovnjake, ki tvorijo 
pravno stroko, pa nedvomno ne spadajo tisti pravni‑
ki, ki so sicer pridobili naziv univerzitetni diplomirani 
pravnik, vendar po koncu študija v poglabljanje svo‑
jega strokovnega znanja niso vložili pretiranega napo‑
ra in tudi nimajo izkušenj pri uporabi pravnih pravil 
za presojo resničnih življenjskih položajev, za katero 
bi poklicno odgovarjali. To je žal (pre)pogosta zna‑
čilnost javnih uslužbencev, ki sodelujejo pri pripravi 
predlogov zakonov.

Prej opisan neustrezen »uradniški« pristop na način, 
da se uveljavljeni profesionalni pravni strokovnjaki v 
celoti izključijo iz postopka konceptualne zasnove in 
strokovne priprave strokovnega predloga ureditve ter 
da se v celoti izključi strokovna razprava v prej opisa‑
nem pomenu neposredne izmenjave in soočenja stro‑
kovnih argumentov, so javni uslužbenci Ministrstva 
za pravosodje uporabili že pri pripravi novele Stvar‑
nopravnega zakonika (SPZ‑B).6 Uporabili so ga tudi 
pri pripravi predloga novele Zakona o zemljiški knji‑
gi (ZZK‑1E).7 

Za pripravo strokovnih pripomb in njihovo konsisten‑
tno ter pravno korektno obrazložitev sva z dr. Rena-
tom Vrenčurjem nedvomno porabila štiri‑ do petkrat 
več napora (časa), kot bi ga bilo potrebnega, če bi jav‑
ni uslužbenci ministrstva pravno stroko vključili že v 
postopku strokovne priprave izhodišč ureditve in pri‑
prave predloga zakona v skladu s standardi, ki so splo‑
šno uveljavljeni v pravni stroki. Znaten dodatni napor 

tožilstvu RS, Državnemu odvetništvu RS, Notarski zbornici Slovenije, Odvetniški zbornici Slovenije, Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, Pravni fakulteti Univerze 
v Mariboru in Evropski pravni fakulteti. Istega dne je bil za javno obravnavo predlog zakona objavljen na portalu e‑Demokracija. […] Od navedenih institucij so se 
v strokovnem usklajevanju odzvale vse, razen treh pravnih fakultet in Vrhovnega sodišča RS, s katerim pa je že predhodno aktivno potekalo strokovno usklajevanje, 
in sicer s Službo za upravljanje projektov, prav tako pa tudi z Višjim sodiščem v Kopru. V okviru javne obravnave so se odzvali Skupnost občin Slovenije ter dr. Nina 
Plavšak in prof. dr. Renato Vrenčur.«
5 Poslovnik Vlade Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 43/01, 23/02 – popr., 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12, 10/14, 164/20, 35/21 
in 51/21). Drugi in tretji odstavek 9. člena določata (poudarek N. P): »Predlagatelj predpisa povabi strokovno in drugo javnost k sodelovanju pri pripravi predpisa s splošnim 
vabilom, kateremu je priložen osnutek predpisa, na spletnih straneh. Predlagatelj predpisa lahko tudi izpostavi posamezna vprašanja, ki jih z vabilom k sodelovanju, kateremu je 
priložen osnutek predpisa, naslovi na konkretno organizacijo, civilno-družbeno osebo ali posameznega strokovnjaka.«
6 Obširneje o tem glej Nina Plavšak v Plavšak, N., Vrenčur, R. (urednika): Komentar Stvarnopravnega zakonika, Tax‑Fin‑Lex, Ljubljana 2020, razdelek 2.3.2.
7 Kot osebe, odgovorne za »strokovno« pripravo in usklajenost gradiva (vladnega predloga novele ZZK‑1E), so navedeni: mag. Lilijana Kozlovič, ministrica za 
pravosodje, Zlatko Ratej, državni sekretar, Miha Verčko, generalni direktor Direktorata za civilno pravo, in Luka Ivanič, sekretar v Sektorju za civilno zakonodajo.
Iz neposredne korespondence z ministrstvom pa izhaja, da sta besedilo predloga novele pripravljala Luka Ivanič in Miha Verčko (v nadaljevanju: pripravljalca).
8 Opozorilo: vlada kot predlagateljica zakona (novele ZZK‑1E) po prvem odstavku 129. člena Poslovnika državnega zbora (PoDZ‑1; Ur. l. RS, št. 92/07 – UPB, 
105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ne more predlagati amandmajev.
9 Mnenje Zakonodajno-pravne službe št. 720‑02/21‑1/ z dne 9. junija 2021. Mnenje sta pripravili Katarina Kralj, višja sekretarka, in Nataša Voršič, vodja 
Zakonodajno-pravne službe.

je bil potreben tudi zato, ker je ministrstvo po konča‑
ni strokovni razpravi v predlog novele ZZK‑1E vklju‑
čilo dve dodatni spremembi glede institutov, ki niso 
bili predmet delovnega besedila, ki ga je posredovalo 
v strokovno in javno obravnavo, in s tem v nasprotju 
z 9. členom Poslovnika vlade v celoti onemogočilo re‑
sno strokovno razpravo o teh institutih. 

Spremenjena oziroma nova besedila obeh sprememb 
so bila nekonsistentna oziroma nedosledna do te 
mere, da bi njihova uporaba povzročila številne resne 
probleme pri izvajanju v praksi in pomembno ogrozi‑
la pravno varnost pri prometu z nepremičninami. Na 
to sva ministrstvo z ustrezno strokovno obrazložitvijo 
opozorila sedem dni pred dnevom, ko je bil predlog 
novele ZZK‑1E sprejet na vladi. 

Ministrstvo vladnega gradiva kljub temu ni spreme‑
nilo, čeprav je v dopisu z dne 23. aprila 2021 prizna‑
lo, da je dopolnjena ureditev povsem neprimerna, ko 
je navedlo: 

»Zahvaljujemo se za vašo pripombo k 24. členu no-
vele, ki glede zaznambe izrednega pravnega sredstva 
zoper pravnomočni sklep zemljiškoknjižnega sodi-
šča napotuje na smiselno uporabo določb o zaznam-
bi izrednih pravnih sredstev, in vse izpostavljene di-
leme in vprašanja, ki kažejo, da je treba to novo za-
znambo izrecno opredeliti in da zgolj smiselna na-
vezava ni ustrezna. Zato smo že pristopili k pripra-
vi spremembe te določbe, da se bo lahko ustrezno 
amandmirala v okviru zakonodajnega postopka,8 
in sicer v smeri, da se bodo natančneje uredili učin-
ki te zaznambe in postopek ter pogoji za njen vpis 
in izbris.«

Skrbi vzbuja dejstvo, da na opisano neprimernost in 
nekonsistentnost ureditve ni opozorila že Služba Vla‑
de RS za zakonodajo. Pohvalno pa je, da je nanjo v svo‑
jem mnenju konsistentno in argumentirano opozorila 
Zakonodajno‑pravna služba državnega zbora.9 Zato je 
bilo neustrezno besedilo spremenjenega četrtega od‑
stavka 70. člena ZZK‑1 v drugi obravnavi predloga no‑
vele ZZK‑1E z amandmaji popravljeno in črtan člen, ki 
naj bi po vladnem predlogu urejal novo vrsto zaznam‑
be izrednega pravnega sredstva proti pravnomočnemu 
sklepu zemljiškoknjižnega sodišča o vpisu.

Na neprimeren pristop pri pripravi predloga novele 
ZZK‑1E in pripravi zakonov nasploh je zgovorno opo‑
zoril tudi Sodni svet RS v stališču, ki ga je sprejel 
na 64. seji z dne 20. maja 2021, in sicer »da pod-
pira vključevanje pravnih strokovnjakov z vseh pravnih 
področij v fazi priprave predlogov predpisov, saj se s tem 
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zasleduje cilj njihove največje kakovosti«. Morda v zve‑
zi s tem ni odveč opozoriti, da je edini vidik »neodvi‑
snosti« javnih uslužbencev, ki bi ga pravočasna vklju‑
čitev pravne stroke pri strokovni pripravi zakona lah‑
ko okrnila, le neodvisnost javnih uslužbencev od stro‑
kovnega (pravnega) znanja. Ta vidik njihove neodvi‑
snosti pa nedvomno ni ustavnopravno varovana kate‑
gorija neodvisnosti.

3. Razlogovanje pripravljalca predpisa 
praviloma ni ratio legis (namen 
zakona)

Morda na tem mestu ni odveč zlasti manj izkušene 
pravnike opozoriti, da pri razlagi pomena pravnih pra‑
vil, ki jih ureja določen zakon, razlogovanja pripravljal‑
cev besedila predloga zakona ne smemo enačiti z »vo‑
ljo zakonodajalca« oziroma pravno dosledneje z ratio 
legis (namenom zakona).

Pri pravilni uporabi metode ratio legis razlage pred‑
pisa je treba v skladu s splošno uveljavljenimi pravi‑
li pravne stroke predpostavljati razumnega zakonoda‑
jalca. Izraz razumni zakonodajalec se v resni pravni 
stroki uporablja v pomenu (pravni standard) tistega, 
– ki ima ustrezno poglobljeno strokovno znanje (ki 

torej ni »neodvisen od znanja«) in 
– ki odgovorno (zavedajoč se končnih posledic za 

naslovnike pravnih pravil) analizira vse položaje, 
ki lahko v resničnem življenju nastanejo, in značil‑
nosti, po katerih se posamezni položaji razlikujejo.

Zato »uradniških puhlic«, ki jih javni uslužbenec (pri‑
pravljalec zakona) uporabi v obrazložitvi predloga za‑
kona, da bi »formalistično« zadostil zahtevam Poslov‑
nika vlade oziroma PoDZ‑1 o obveznih sestavinah pre‑
dloga zakona, ne smemo uporabiti kot podlago za pre‑
sojo ratio legis ureditve.

Povedano drugače, pri razlagi nejasnih in nekonsisten‑
tnih pravil, ki jih povzroča zakonodajni vandalizem, ne 
smemo predpostavljati, da je imel »zakonodajalec« 
namen urediti neki nov institut, če so v besedilu določ‑
be zakona uporabljeni drugačni izrazi kot v matičnem 
zakonu. Verjetnejše predpostavke, ki ustrezajo resnič‑
nemu življenju (sedanjemu stanju uma večine javnih 
uslužbencev), so, da pripravljalec določbe:
– ne pozna oziroma slabo pozna ureditev v matičnih 

predpisih, na področje katerih posega določba, in se 
tudi ni seznanil s splošno uveljavljenimi spoznanji 
pravne stroke na tem pravnem področju. Poveda‑
no na kratko: da je v veliki meri »neodvisen« od 
strokovnega pravnega znanja,

– ni opravil dosledne sistematične analize vseh mogo‑
čih položajev, ki so zajeti v dispoziciji pravnega pra‑
vila, bodisi ker se mu ni zdelo vredno vložiti napora 
(časa), ki je potreben za tako analizo, bodisi ker nima 
ustreznih sposobnosti, potrebnih za tako analizo. 

Zato je pri razlagi teh pravil najprimerneje uporabi‑
ti sistemsko razlago ob predpostavki, kako bi razu‑
mni zakonodajalec (ki pozna matično ureditev) kon‑
sistentno oblikoval to pravilo. Na podlagi te predpo‑
stavke preslikamo nejasne (dvoumne) izraze v izra‑
ze, ki jih uporablja matični zakon, in pravilo ustrezno 

»prevedemo« ter ga »renormaliziramo« tako, da je 
izid tega prevoda pravno pravilo, ki je skladno (kon‑
sistentno) s pravili matičnega predpisa. 

4. Namesto sklepa
Zakonodajni vandalizem z razmeroma majhnim napo‑
rom, ki ga javni uslužbenci, ki praviloma ne dosegajo 
standarda profesionalnega pravnega strokovnjaka, vlo‑
žijo v pripravo predloga predpisa, povečuje entropijo, 
ki pomembno ogroža pravno varnost. 

Za omejevanje te entropije je vsakič potreben znaten 
napor pravne stroke, tj. oseb, ki ustrezajo standardu 
profesionalnega pravnega strokovnjaka. Ta napor je 
po mojih izkušnjah vsaj (po previdni, konservativni 
oceni) tri‑ do štirikrat večji (merjeno s časom, ki ga je 
treba vložiti) od napora, ki bi ga pravna stroka potre‑
bovala, če bi bila vključena že v pripravo konceptualne 
zasnove in v vse nadaljnje korake, ki so potrebni za pri‑
pravo predloga zakona, ki ustreza standardu funkcio‑
nalne ter jasne, notranje skladne in pregledne ureditve. 

Seveda moramo pri presoji te entropije dodatno upo‑
števati:
– napor, ki ga mora vsak uporabnik pravnega pravila 

(na primer njegov naslovnik, odvetnik ali sodnik) 
vložiti, da nejasna in nekonsistentna pravila ustre‑
zno »prevede« z uporabo sistemske razlage, in

– tveganja, povezana z nepredvidljivostjo pravnih po‑
sledic (zaradi morebitne drugačne razlage, ki jo bo 
praviloma šele čez nekaj let sprejelo sodišče), ki jim 
je vsak naslovnik takih pravnih pravil izpostavljen.

Vzrok zakonodajnega vandalizma nedvomno izvira iz 
sfere uslužbencev in funkcionarjev ministrstev. Vendar 
pravne stroke in vseh profesionalnih pravnih strokov‑
njakov, ki tvorimo pravno stroko, to ne odvezuje (so)
odgovornosti za ta pojav, vsaj v obsegu, v katerem lah‑
ko njegove škodljive posledice omejimo, če jih že ne 
moremo preprečiti. 

Pri presoji, kako lahko to storimo, moramo upošteva‑
ti, da je večina pravnikov, ki ustrezajo standardu pro‑
fesionalnega pravnega strokovnjaka, polno zaposlena z 
nalogami, povezanimi z opravljanjem njihovega sodni‑
škega, odvetniškega, notarskega ali drugega pravniške‑
ga poklica. Zato nimajo časa sistematično spremljati 
vseh predlogov predpisov s področja njihovega profe‑
sionalnega udejstvovanja, ki jih ministrstva objav ljajo 
na portalu e‑demokracija. 

Ministrstvo za pravosodje po svoji »ustaljeni« praksi 
»strokovno« usklajevanje izvaja tako, da jih v »pri‑
pombe« pošlje Vrhovnemu sodišču (včasih tudi dru‑
gim sodiščem), vsem poklicnim zbornicam (med njimi 
tudi Odvetniški zbornici Slovenije in Notarski zborni‑
ci) in pravnim fakultetam. Navadno jih te institucije po‑
sredujejo svojim članom zaradi »zbiranja« morebitnih 
pripomb. Polovica časa, ki ga ministrstvo »odmeri« za 
pripombe (navadno je to 30 dni), se tako porabi za 
»obveščanje« o predlogu zakona. Zato ni časa za orga‑
nizacijo resne strokovne razprave z izmenjavo strokov‑
nih argumentov za posamezna stališča in nasprotna sta‑
lišča niti med člani posamezne institucije. Razumljivo 
je, da posamezni člani teh institucij (sodniki, odvetniki, 
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notarji oziroma drugi profesionalni pravniki) zaradi ob‑
veznosti, povezanih s poklicem, ki ga opravljajo, nima‑
jo zadosti razpoložljivega časa, da bi sistematično ana‑
lizirali vse položaje, ki jih bo predlog zakona urejal,10 in 
ustreznost (funkcionalnost in konsistentnost) predlaga‑
ne ureditve. Zato se osredotočijo na položaje, ki so jim 
iz njihove prakse najbolj znani, in glede teh oblikujejo 
svoje morebitne pripombe. Zbir teh pripomb nato in‑
stitucije pošljejo kot »pripombe« k predlogu zakona. 

To pomeni, da »formalistični« način »strokovne« 
razprave, ki ga vnaprej pogojuje (»determinira«) 
ministrstvo, onemogoča strokovno razpravo v pravil‑
nem pomenu tega izraza. To je razpravo z neposre‑
dno izmenjavo strokovnih argumentov za posamezna 
stališča in nasprotna stališča o posameznem vpraša‑
nju. Pri tem je zlasti pomembno, da predloga uredi‑
tve, ki je zgrešen že v zasnovi, s »pripombami« k po‑
sameznim členom sploh ni mogoče »popraviti« tako, 
da bil izid »popravljanja« funkcionalna in konsisten‑
tna ureditev. 

Zato lahko zakonodajni vandalizem preprečimo samo 
vsi profesionalni strokovnjaki, ki tvorimo pravno stro‑
ko; torej skupaj, ne glede na poklic, ki ga opravljamo. 

10 Sistematična analiza »izdelkov«, ki jih ministrstvo kot predlog zakona pošlje v »strokovno« razpravo, je pogosto otežena in zamudna zaradi izrazite nejasnosti in 
številnih nedoslednosti predlagane ureditve.

To lahko storimo tako, da oblikujemo skupno fronto 
razuma, katere edini namen je skupno prizadevanje 
za ustrezno (funkcionalno ter jasno in konsistentno) 
urejanje pravnih razmerij. Za dosego tega cilja je nuj‑
no, da presežemo ožje poklicne interese, povezane s 
poklicem, ki ga opravljamo, morebitne predsodke ozi‑
roma odklonilna stališča do drugih pravniških pokli‑
cev in morebiten občutek »samopomembnosti«, ko 
nastopamo kot predstavniki organov posameznih in‑
stitucij (na primer Odvetniške zbornice Slovenije kot 
poklicne zbornice odvetnikov) in nas v tem svojstvu 
»sprejme« minister. 

Poglobljena, resna strokovna razprava o posameznih 
pravnih vprašanjih je nujen pogoj za ustrezno pravno 
ureditev. Zato bi morale vse institucije, ki jim mini‑
strstvo »priznava« položaj udeleženk strokovne raz‑
prave, oblikovati podobno usmeritev, kot jo je Sodni 
svet RS oblikoval v stališču, ki ga je sprejel na 64. seji 
z dne 20. maja 2021 (glej drugi razdelek), in dosle‑
dno vztrajati, da se strokovna razprava o vsakem pre‑
dlogu zakona oziroma predlogu pomembnejših spre‑
memb zakona izvede z neposredno izmenjavo stro‑
kovnih argumentov za različna stališča glede primer‑
nosti ureditve posameznih vprašanj.

1
»V skladu z določbo prvega odstavka 2. člena Zakona 
o Sodnem  svetu, po kateri mora Sodni svet varovati 
samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti, Sodni 
svet opozarja, da ureditev sodišč po 126. členu Ustave 
lahko določa le zakon. Tudi omejevanje in določanje 
načina izvrševanja pravice do sodnega varstva po 23. 
členu Ustave, pravice do pravnega sredstva po 25. čle‑
nu Ustave in javnosti sojenja po 24. členu Ustave je 
pridržano le zakonu. Zato je nedopustno vsakršno po‑
seganje v ustavno in zakonsko ureditev položaja sod‑
stva, sodnih postopkov in poslovanja sodišč s podza‑
konskimi predpisi, ki jih izdaja izvršilna veja oblasti.

V skladu z načelom delitve oblasti (drugi odstavek 
3. člena Ustave) namreč na podlagi določb 6. in 83.a 
člena Zakona o sodiščih poslovanje sodišč urejata 
zakon in sodni red, ob razglašenih izrednih dogod‑
kih pa še predsednik Vrhovnega sodišča z odredbo. 
Ob upoštevanju načela neodvisnega, nepristranske‑
ga in učinkovitega sodnega varstva mora biti zagoto‑
vljeno, da navedene pravice niso niti začasno dejan‑
sko izvotljene ali nesorazmerno težko uresničljive ali 

1  Ur. l. RS, št. 147/21.

celo onemogočene. Glede na aktualne epidemiološke 
razmere v državi v zvezi s širjenjem okužb z virusom 
SARS‑CoV‑2 pa Sodni svet sicer opozarja na pravico 
do zdravja tako sodnikov in vseh zaposlenih na sodi‑
šču kot tudi strank in drugih udeležencev sodnih po‑
stopkov kot zelo pomembno kategorijo ter v zvezi s 
tem podpira dosledno upoštevanje vseh higienskih na‑
vodil in priporočil pristojnih institucij, vendar z nji‑
mi ni mogoče omejiti dostopa do sodišč ali omejeva‑
ti dela in odločanja sodišč.

Sodni svet na podlagi številnih pobud in prošenj so‑
dnikov za obravnavo te tematike na seji ugotavlja, da 
je spoštovanje določb predmetnega odloka za stran‑
ke oziroma druge udeležence v postopkih in obisko‑
valce sodišč povzročilo okoliščine, ki bistveno otežu‑
jejo oziroma preprečujejo običajen potek sodnih po‑
stopkov, kar vse predstavlja nujne razloge za sprejem 
tega stališča.«

Vladimir Horvat
predsednik Sodnega sveta RS 

Stališče Sodnega sveta RS: Pogoj PCT in sodstvo 
Sodni svet je na 3. seji z dne 16. septembra 2021 opravil razpravo glede veljavnosti Odloka o nači-
nu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom 
SARS-CoV-2 v zvezi z izvajanjem sodne oblasti in obveznostjo izpolnjevanja pogoja PCT za stranke 
oziroma druge udeležence v postopkih in obiskovalce sodišč in v tej zvezi sprejel naslednje stališče.
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Odločba U-I-79/20
Naj se najprej posvetim »materi vseh koronaodločb« 
– odločbi Ustavnega sodišča RS št. U-I-79/20 z dne 
13. maja 2021.4 Odločba je izredno pomembna, saj je 
prva postavila jasne ustavnopravne meje t. i. vlada-
vini odlokov, ki jo je med epidemijo covida‑19 uve‑
dla slovenska vlada. 

Ustavno sodišče je s to odločbo ugotovilo,  da 2. in 
3. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezlji‑
vih boleznih (ZNB) nista v skladu z Ustavo.5 Točki 
zakona se glasita: 

»Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mo-
goče preprečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo 
in v njej razširijo določene nalezljive bolezni, lahko 
Vlada Republike Slovenije odredi tudi naslednje ukre-
pe: [...]; 2. prepove oziroma omeji gibanje prebival-
stva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih; 
3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, jav-
nih lokalih in drugih javnih mestih,6 dokler ne prene-
ha nevarnost širjenja nalezljive bolezni.« 

Bistvo ugotovljenega neskladja s človekovima pravica‑
ma do svobode  gibanja ter do zbiranja in združeva‑
nja je v tem, da je zakonodajalec s tema zakonskima 
določbama vlado pooblastil, da zaradi preprečevanja 
nalezljivih bolezni odloča o posegih v ti pravici, ni pa 
ob tem v zakonu določil zadostne vsebinske podlage 
za izvrševanje tega pooblastila. 
Odločba št. U‑I‑79/20 se omeji na vprašanje zado‑
stnosti (vsebinske določnosti, dodelanosti, predvi‑
dljivosti ...) zakonske podlage za poseganje v pravi‑
ci iz 32. in 42. člena Ustave. Hiter pogled na preso‑
jano besedilo ZNB nam pokaže precejšnjo ohlapnost 

1  Članek sem oddal v začetku septembra, zato morebitnih poznejših odločitev nisem mogel upoštevati. 
2  Nerad, S.: Pravni učinki odločbe Ustavnega sodišča o ZNB, Pravna praksa št. 28/21, str. 20 in nasl.
3  Ker sem na Ustavnem sodišču RS zaposlen na delovnem mestu svetovalca, poudarjam, da v okviru svojega dela nisem sodeloval pri nobeni »koronazadevi«, prav 
tako nisem bil deležen nobenih notranjih informacij v zvezi z njimi; navsezadnje sem sam kot pobudnik izpodbijal dva odloka o »policijski uri«, tako da problematiko 
obravnavam z vidika zunanjega opazovalca. 
4  Ur. l. RS, št. št. 88/21.
5  Ur. l. RS, št. 33/06 – UPB, 49/20, 142/20, 175/20, 15/21 in 82/21). Ustavno sodišče je o ustavnosti ZNB odločalo pred njegovo zadnjo spremembo.
6  Pomembno je, da Ustavno sodišče to določbo razloži tako, da sme vlada na njeni podlagi prepovedati zbiranje predvsem na zaprtih javnih mestih, v katerih je mogoče 
pričakovati večjo gostoto ljudi. 

in nedoločnost pooblastila vladi, da odloča o omeje‑
vanju človekovih pravic posameznikov. Na tem mestu 
je mogoč le zgoščen povzetek bistvenih delov te odlič‑
no utemeljene odločbe.

V 68. do 80. točki obrazložitve je navedena pogloblje‑
na razprava o izhodiščih ustavnosodne presoje. Ustav‑
no sodišče začne z natančnim povzetkom v ustavno‑
sodni praksi že uveljavljenih razlag 120. člena Ustave  
oziroma načela legalitete, ki je tesno povezano tudi 
z načelom demokratičnosti (1. člen Ustave) in nače‑
lom delitve oblasti (3. člen Ustave). Kar Ustavno so‑
dišče tu na dolgo in široko pojasni, je mogoče para‑
frazirati takole: vse, kar je pri pravnem reguliranju ne‑
kega področja najpomembnejše, osrednje, najbolj bi‑
stveno, se mora jasno in pomensko določljivo uredi‑
ti že v zakonu. Podzakonski predpisi so lahko spreje‑
ti le na podlagi zakona, kar pomeni, da morajo teme‑
ljiti na dovolj določni vsebinski podlagi v zakonu. Iz‑
vršilna oblast bistvenih vprašanj ne sme izvirno ureja‑
ti. Pooblastila za tako urejanje ji ne sme dati niti za‑
kon. Zakon mora urediti pravice in obveznosti, tako da 
je pravnim subjektom njihov pravni položaj v temelju 
znan oziroma predvidljiv že na podlagi zakona. Pod‑
zakonski predpis lahko dopolnjuje, razčlenjuje, ureja 
tehnično‑strokovna vprašanja. Še strožja je ta zahteva 
po določnosti zakonske podlage takrat, kadar gre za 
omejevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, 
tudi tedaj, ko se v človekove pravice posega neposre‑
dno z abstraktnimi in splošnimi akti (na primer z odlo‑
ki). Omejitve človekovih pravic morajo biti v temelju 
določene že v zakonu, morebitno pooblastilo izvršilni 
oblasti za podrobnejše urejanje teh omejitev pa mora 
biti dovolj določno oziroma toliko bolj določno, ko‑
likor intenzivnejše omejitve dopušča zakon. Ustavno 

Igor Vuksanović
svetovalec na Ustavnem sodišču RS

Ključni odločitvi Ustavnega sodišča RS  
v zvezi s pravnim odzivom države na 
epidemijo covida-19

V članku bom predstavil dve ključni in prelomni odločitvi Ustavnega sodišča RS1 v zvezi z odzivom 
države na epidemijo covida-19. Gre za presoji ustavnosti predpisov, s katerimi je država uvedla raz-
lične omejitve človekovih pravic zaradi preprečevanja takega širjenja bolezni covida-19, ki bi preseglo 
zmožnosti slovenskega zdravstvenega sistema, kar bi lahko pripeljalo tudi do smrti ali poslabšanja 
zdravstvenega stanja večjega števila oseb (obolelih za covidom-19 in drugih bolnikov, ki ob zlomu 
zdravstvenega sistema ne bi pravočasno prišli do pomoči). 
V  članku  argumentirano  nasprotujem  nekaterim  zaključkom  iz  članka,  ki  ga  je  napisal  sekretar 
Ustavnega sodišča RS dr. Sebastijan Nerad.2 Ključna točka najinega nestrinjanja je,  kako naj odločajo 
sodniki za prekrške v zadevah glob, izrečenih zaradi kršitev korona ukrepov.3 

Predani vašim visokim ciljem. 

PAKET 
PREMIUM

Poslovanje s 
pomočjo osebnega 
bančnika v ločenih 
poslovnih prostorih 
ali na daljavo. 

Letno 
360-stopinjsko 
finančno svetovanje 
z izdelavo 
finančnega načrta.

Ekskluzivne 
ugodnosti in 
doživetja, ki 
jih prinašajo 
kartice Visa.

Izberite Paket Premium z vrhunskimi bančnimi storitvami.

Z
A

 V

S E  N O V E  I M ETN
I K

E6 
MESECEV 

BREZPLAČNO
VODENJE  
PAKETA

nkbm.si/paket-premium

ODVETNIK st-101-okey_.indd   13 30/09/2021   08:35



14 Odvetnik 101  /  jesen 2021Članki

sodišče svojo argumentacijo okrepi z obilnim sklice‑
vanjem na judikaturo Evropskega sodišča za človeko‑
ve pravice (ESČP). 

V 81. do 100. točki obrazložitve je navedeno jedro ute‑
meljitve ugotovitve protiustavnosti 2. in 3. točke prve‑
ga odstavka 39. člena ZNB. Pomembno je, da Ustavno 
sodišče presoje nazadnje ne opravi na podlagi 120. čle‑
na  Ustave, pač pa zapoved jasnih in določnih zakon‑
skih meril za omejevanje zadevnih pravic najde nepo‑
sredno v 32. in 42. členu Ustave, v katera je bilo z od‑
loki poseženo. Zakonski določbi omogočata, da izvr‑
šilna oblast (!) odredi (uvede) ukrepe, s katerimi se 
zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni pose‑
ga v svobodo gibanja ter pravico do zbiranja in zdru‑
ževanja nedoločenega števila ljudi. Ustavno sodišče se 
»namršči« že ob preprostem dejstvu, da je jasno, da 
presojani sistem predvideva, da bo poseg v ti člove‑
kovi pravici dejansko uveden s podzakonskim aktom. 
V običajnih okoliščinah bi se namreč štelo, da lahko 
le zakon neposredno omeji svobodo gibanja ter pra‑
vico do zbiranja in združevanja nedoločenega števi‑
la oseb (izvršilni oblasti pa je lahko na podlagi določ‑
nih zakonskih meril prepuščeno le podrobnejše ure‑
janje teh že zakonsko uvedenih omejitev). Presojana 
ureditev je drugačna, saj je zakonodajalec vladi prepu‑
stil že začetno odločanje o tem, ali bo ob pojavu po‑
samezne nalezljive bolezni v svobodo gibanja ter pra‑
vico do zbiranja in združevanja nedoločenega števila 
posameznikov sploh poseženo (in kdaj bodo posegi 
spremenjeni in odpravljeni). Ustavno sodišče vendar‑
le potrdi načelno ustavno dopustnost takega pristopa, 
ko gre za poseben položaj odzivanja na pojav nalezlji‑
ve bolezni, s potrebo po hitrem reagiranju v položaju 
naglih sprememb epidemiološke slike in znanstvenih 
vednosti. Vendar je poudarilo, da mora zakonodajalec, 
ki je izvršilni oblasti prepustil predpisovanje ukrepov, s 
katerimi se neposredno posega v svobodo gibanja ter 
pravico do zbiranja in združevanja, v zakonu določiti 
dovolj natančna vsebinska merila, ki jih mora izvršil‑
na oblast pri tem upoštevati. V zakonu mora biti do‑
ločen ali iz njega jasno razviden namen ukrepov, po‑
leg tega mora zakon dovolj natančno opredeliti dopu‑
stne načine oziroma vrste, obseg in pogoje omejevanja 
svobode gibanja ter pravice do zbiranja in združevanja 
ter ustrezne varovalke pred arbitrarnim omejevanjem 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Sledi aplikacija teh izhodišč na 2. in 3. točko prve‑
ga odstavka 39. člena ZNB. In seveda – glede na iz‑
jemno pomensko skopost in skromnost njunega be‑
sedila – določbi ne prestaneta ustavnosodnega preiz‑
kusa. V njiju je vsebovano zakonsko pooblastilo vla‑
di, da sprejme predpis, s katerim se prepove oziroma 
omeji gibanje in/ali zbiranje prebivalstva. Ustavno so‑
dišče natančno opredeli, kako in zakaj je zakonodaja‑
lec kršil Ustavo, ker je ZNB tako ohlapen, da izvršil‑
ni oblasti praktično v celoti omogoča izvirno urejanje 
zakonske materije (preohlapna opredelitev območja, 
kjer lahko vlada omeji gibanje; nedoločno opredelje‑

7  Ustavno sodišče je zakonodajalcu dejansko precej »šlo na roko«, ko je izrecno dovolilo, da lahko državni zbor ugotovljeno neskladje z Ustavo odpravi po lastni presoji 
ali z dopolnitvijo ZNB (ki je podlaga za ukrepanje proti vsem nalezljivim boleznim) ali s sprejemom posebnega zakona, posebej prilagojenega bolezni covida‑19. Splošni 
zakon za vse bolezni namreč nujno implicira precej manjšo stopnjo (ustavno še sprejemljive) določnosti ureditve, kot bi jo Ustavno sodišče lahko zahtevalo, če bi odredilo 
sprejem posebnega zakona samo za covid‑19. Splošni zakon namreč po naravi stvari pokriva grožnje vseh mogočih vrst, tudi še neznane. 
8  Ustavno sodišče je, da bi zavarovalo zdravje in življenje ljudi, do odprave ugotovljene protiustavnosti torej omogočilo uporabo protiustavnih zakonskih določb. Njuna 
razveljavitev bi namreč vladi odvzela edino obstoječo zakonsko podlago za omejevanje gibanja in zbiranja zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni. To bi po mnenju 
Ustavnega sodišča lahko privedlo do še hujše protiustavnosti kot je ta, da protiustavni ZNB še nekaj časa velja in se uporablja. 

ni načini dopustnih posegov v svobodo gibanja in ne‑
opredelitev vsaj okvirnih pogojev zanje; neopredelitev 
izjem in varovalk pred čezmernimi posegi, vključno z 
dolžnostjo posvetovanja in sodelovanja s stroko; vla‑
di je prepuščena popolna diskrecija, na katerih javnih 
mestih in v katerih okoliščinah prepovedati zbiranje; 
vladi je prepuščena dolžina trajanja vsakokratnih ome‑
jitev gibanja in zbiranja ter presoja, kako in ali sploh 
bo periodično preverjala njihovo utemeljenost; in tako 
naprej ...). Sodba Ustavnega sodišča je neusmiljena: 

»[…] z vsebinsko praznima 2. in 3. točko prvega od-
stavka 39. člena ZNB se zakonodajalec odreka svo-
ji izključni ustavni pristojnosti, da – ob upoštevanju 
splošnega načela sorazmernosti – na splošni in ab-
straktni ravni odloča o omejitvah človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin.«

Ustavno sodišče je odredilo dvomesečni rok za od‑
pravo tega neskladja z Ustavo7 in določilo, da se si‑
cer protiustavni zakonski določbi do odprave nesklad‑
ja še uporabljata.8 Tu gre za t. i. način izvršitve odloč‑
be Ustavnega sodišča. S tem je Ustavno sodišče naj‑
prej zagotovilo zakonsko podlago za  izdajo ‒ v času po 
začetku učinkovanja svoje odločbe ‒ odlokov, ki ureja‑
jo omejitve gibanja in zbiranja ter združevanja. Za pri‑
hodnje odloke (gledano po času  začetka učinkovanja 
odločbe št. U‑I‑79/20) tako »dovoljenje« Ustavnega 
sodišča, da se opirajo na protiustavno zakonsko podla‑
go, pomeni, da morebitni pobudniki ne morejo uspe‑
ti s pobudami, ki bi temeljile na očitku, da odlok te‑
melji na protiustavnih zakonskih določbah (ko gre za 
razloge iz odločbe št. U‑I‑79/20). 

Vendar je Ustavno sodišče izrecno zapisalo tudi, da je 
s tem zagotovilo zakonsko podlago tudi za »vse še ve‑
ljavne podzakonske predpise, ki so bili sprejeti na pod‑
lagi izpodbijanih zakonskih določb«. Ta del obrazlo‑
žitve se nanaša na odloke o omejitvah gibanja in zbi‑
ranja ter združevanja, ki so veljali v času začetka učin‑
kovanja odločbe št. U‑I‑79/20, ne pa na odloke, ki so 
že pred tem nehali veljati. V bistvu je Ustavno sodi‑
šče s tem učinke svoje odločitve (načina izvršitve), da 
je protiustavni ZNB vendarle lahko podlaga za odloke 
o omejitvah gibanja in zbiranja ter združevanja, razte‑
gnilo na obdobje pred začetkom učinkovanja odločbe 
št. U‑I‑79/20 – vendar ne toliko nazaj, da bi s tem za‑
jelo vse odloke, ki so bili kadarkoli sprejeti na podlagi 
2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB, pač pa 
je zajelo le odloke, ki so na dan začetka njenega učin‑
kovanja še veljali! Zapleteno, vendar je očitno, kaj je 
bil cilj celotne konstrukcije: ne spodkopati veljavno‑
sti »aktualnih« ter tudi prihodnjih (do odprave neu‑
stavnosti ZNB sprejetih) omejitev gibanja in zbiranja 
ter združevanja (vsaj ko gre za razloge protiustavno‑
sti ZNB iz odločbe št. U‑I‑79/20). 

Ustavno sodišče o svojem namenu ni pustilo dvoma, 
saj je celo pribilo: »[…] posledično sodišča navedenim 
[aktualnim in prihodnjim] podzakonskim predpisom za 
razmerja, nastala po objavi te odločbe v Uradnem listu 
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Republike Slovenije, zaradi v tej odločbi ugotovljene pro-
tiustavnosti ne smejo odreči veljave«. Izredno zanimiva 
in inovativna je prav ta omejitev »imunitete pred iz‑
podbijanjem glob«, izrečenih na podlagi ob začetku 
učinkovanja odločbe št. U‑I‑79/20 veljavnih odlokov, 
sprejetih na podlagi protiustavnega ZNB, pred odre‑
kanjem veljavnosti iz razlogov odločbe št. U‑I‑79/20, 
torej omejitev na razmerja, nastala po objavi odločbe 
št. U‑I‑79/20 v Uradnem listu RS.

Skupno opredeljen učinek take odločitve sam berem 
takole: ne bodo uspešne pobude za oceno ustavnosti 
odlokov o omejitvah gibanja in zbiranja ter združeva‑
nja, ki (odloki) temeljijo na ugotovljeno protiustavnih 
2. in 3. točki 39. člena ZNB, če: 
(a) pobude očitajo protiustavnost iz odločbe  

št. U‑I‑79/20 in če 
(b) gre za odloke, ki so ali veljali v času začetka učin‑

kovanja te odločbe ali so bili uveljavljeni pozneje. 

Kar se tiče odločanja sodišč v konkretnih primerih po 
načelu exceptio illegalis (spregled protiustavnega pod‑
zakonskega predpisa za posamični primer), zlasti so‑
dišč za prekrške, ko je sporno, ali je globa temeljila na 
ustavnoskladnem odloku, ne morejo uspeti pritožni‑
ki (vključno z ustavnimi pritožniki), pri katerih sta iz‑
polnjena pogoja (a) in (b), pri  čemer, ko gre za od‑
loke, ki so že veljali v času začetka učinkovanja odloč‑
be št. U‑I‑79/20, pritožniki ne morejo uspeti le, če gre 
za posamična in konkretna razmerja, nastala po začet‑
ku učinkovanja odločbe št. U‑I‑79/20, torej za posa‑
meznike, ki so storili prekršek po tej časovni točki.9 

Izven navedenih časovnih in vsebinskih »okvirov imu‑
nitete« odločitev Ustavnega sodišča pobudnikom ozi‑
roma strankam iz posamičnih in konkretnih postop‑
kov ne postavlja ovir. Ko gre za odloke, ki so velja‑
li v preteklosti in so pred učinkovanjem odločbe št. 
U‑I‑79/20 nehali veljati (pa njihove neskladnosti z 
Ustavo ni v izreku odločbe ugotovilo z učinkom raz‑
veljavitve že Ustavno sodišče), bi morali s skliceva‑
njem na razloge iz odločbe št. U‑I‑79/20 v prihodnje 
uspeti tako pobudniki pred Ustavnim sodiščem kakor 
tudi (že prej) tisti, ki zahtevajo sodno varstvo pred so‑
dišči za prekrške. 

V bistvu gre za to, da je Ustavno sodišče ocenilo, da je 
treba zakonodajalcu in vladi dati še nekaj časa, v tem 
času pa lahko izvršilna oblast še naprej uporablja ak‑
tualne odloke o omejitvah gibanja, zbiranja in zdru‑
ževanja ter celo izdaja nove, pravni subjekti pa se niti 
pred Ustavnim sodiščem niti pred drugimi sodišči ne 
morejo sklicevati na to, da so bili odloki sprejeti na 
podlagi pomensko preveč prazne in  nedoločne – ter 

9  Ta neobičajen način izvršitve dejansko pove, da morajo sodniki za prekrške, ko uporabljajo pooblastilo exceptio illegalis, odločiti, da ob začetku učinkovanja odločbe 
št. U‑I‑79/20 obstoječi odloki, oprti na protiustavni ZNB, sicer za posamični primer veljajo in se uporabljajo, vendar le v delu, v katerem urejajo dejanska stanja po 
učinkovanju komentirane odločbe. Ker morajo sodniki za prekrške a contrario z učinkom za posamični primer odločiti, da isti odloki, kolikor urejajo starejša dejanska 
stanja, ne veljajo in se ne uporabljajo, bodo tisti, ki so na njihovi podlagi storili prekrške pred učinkovanjem odločbe št. U‑I‑79/20 (in samo oni!), lahko uspeli s 
svojimi pravnimi sredstvi, ki se opirajo na protiustavnost iz te odločbe. Za domnevne prekrške, ki so že bili storjeni, pač ni nobenega razloga, da se ohrani učinkovanje 
protiustavnega zakona in odloka, saj lahko prevencija varstva in življenja po naravi stvari učinkuje le za naprej. 
10  Nerad, S., naved. delo.  
11  »[…] učinki erga omnes take odločbe so v tem, da ZNB v svoji nepopolni vsebini velja naprej in je veljavna zakonska podlaga tako za že sprejete in še veljavne odloke, ki 
temeljijo na 2. in 3. točki prvega odstavka 39. člena ZNB, kot tudi za sprejemanje tovrstnih vladnih ukrepov v prihodnje, vse do zakonodajne intervencije državnega zbora. 
Navsezadnje pa je tudi za nazaj treba ugotoviti, da so bile te sicer protiustavne določbe ZNB veljavna zakonska podlaga tudi v preteklosti, in sicer za vladne odloke oziroma 
ukrepe, ki so že prenehali veljati. Ne glede na vrsto ustavnosodne odločitve (tudi pri razveljavitvah) namreč velja, da je do drugačne odločitve Ustavnega sodišča zakon ali 
drug predpis veljavno pravo in zanj velja domneva ustavnosti oziroma zakonitosti […]. [K]er je protiustavnost zakona povezana s podzakonskimi predpisi, sprejetimi na 
tej podlagi, sodišča verjetno ne smejo teh predpisov spregledati v okviru pooblastila exceptio illegalis, saj bi to bilo v nasprotju z ustavnopravnimi razlogi, ki so Ustavnemu 
sodišču narekovali sprejetje ugotovitvene odločbe, ki je zakon ohranila v veljavi in uporabi. Drugače seveda velja za tiste podzakonske odloke, o katerih je Ustavno sodišče 
izrecno odločalo, ugotovilo njihovo 'posledično' oziroma 'avtomatično' protiustavnost in tej odločitvi dalo učinke razveljavitve.«

zato protiustavne – zakonske ureditve in so zato tudi 
sami protiustavni. Tako je zato, da še naprej obstane‑
jo predpisi, ki bodo ljudi v prihodnje odvračali od rav‑
nanj, ki bi lahko ogrozila zdravje in življenje. 

Bralcu je treba sicer v temelju priporočiti didaktič‑
no in pedagoško imeniten članek sekretarja Ustav‑
nega sodišča dr. Sebastijana Nerada.10 Najmanj 80 
odstotkov njegovega članka je odličnega. Kljub temu 
odvetnike in sodnike za prekrške svarim pred neka‑
terimi zelo spornimi slabitvami učinkov odločbe št. 
U‑I‑79/20, ki sem jih detektiral v tem članku. Za dr. 
Nerada se zdi, da sodnikom za prekrške nakazuje zelo 
zadržan pristop pri exceptio illegalis »odrivanju« od‑
lokov o omejitvah gibanja in zbiranja iz uporabe. To 
počne predvsem s poudarjanjem, da ZNB ni bil raz‑
veljavljen, zelo zadržanim razumevanjem učinkov ugo‑
tovitve protiustavnosti in nakazovanjem med vrstica‑
mi, da v bistvu pri sodnikih za prekrške praktično no‑
ben pritožnik ne bo uspel z exceptio illegalis spregle‑
dom (preteklih) odlokov – ko gre torej za odloke, ki 
niso zajeti že v izreku odločbe Ustavnega sodišča.11  
S  temi stališči se ne strinjam. 

Moje trdno stališče je, da nikoli ne smemo 
pozabiti, da je Ustavno sodišče brezpogojno 
ugotovilo, da sta 2. in 3. točka prvega odstavka 
39. člena ZNB protiustavni. Ni bistveno, da ju ni 
razveljavilo; določbi sta bili protiustavni, ko sta bili 
sprejeti, protiustavni sta bili v trenutku odločanja 
Ustavnega sodišča in protiustavni sta tudi pozneje, 
v času, na katerega se nanaša način izvršitve, ki 
vladi izrecno omogoča, da na njuni podlagi izdaja 
nove odloke.  
Ugotovitev protiustavnosti ZNB v izreku odločbe št. 
U-I-79/20 seveda ni časovno omejena na obdobje 
zgolj do začetka učinkovanja odločbe, potem pa 
ZNB »magično« neha biti protiustaven. 

Dalje, iz tega logično izhaja naslednje: vsi odloki, ki so 
izdani na podlagi ZNB, ki je v neskladju z 32. in 42. 
členom Ustave, so tudi sami neskladni z Ustavo. Če 
je zakon, ki je podlaga za odlok, protiustaven, je pro‑
tiustaven tudi odlok. Protiustavni so celo tisti odloki, 
ki so bili na podlagi izrecnega dovoljenja Ustavnega 
sodišča izdani na podlagi protiustavnega ZNB po za‑
četku učinkovanja odločbe št. U‑I‑79/20. Saj ne more 
biti drugače – njihova podlaga je ugotovljeno ustavno 
invalidna! Drugače bi bilo le, če bi bil način izvršitve 
drugačen: če bi Ustavno sodišče samo tako rekoč na‑
pisalo novo (ustavno nesporno) celostno ureditev, na 
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podlagi katere bi se izdajali odloki o omejitvah giba‑
nja in zbiranja. Tega ni storilo. Gre pač za primer (ki 
ni prvi), da se v pravnem redu dovoljuje obstoj manj‑
še protiustavnosti, da bi se preprečil nastanek večje 
protiustavnosti (množično obolevanje in umiranje). 

Ali se ugotovljeno protiustavni predpisi lahko še na‑
prej uporabljajo? Protiustavni zakon kot podlaga za 
produkcijo odlokov, protiustavni odlok kot podlaga za 
izrekanje glob? Na to vprašanje ni mogoče odgovoriti 
na načelni ravni, za vse primere enako. Veliko je odvi‑
sno od razlogov ugotovitve protiustavnosti,12 pa seve‑
da od ustavnopravnih dobrin, ki so po eni strani ogro‑
žene, po drugi strani pa morda varovane z nadaljnjo 
uporabo protiustavnega predpisa. Če načina izvršitve 
neke ugotovitvene odločbe Ustavnega sodišča ne bi 
bilo in če tudi v obrazložitvi odločbe ne bi bilo dru‑
gačne indikacije, bi načeloma morali šteti, da morajo 
sodniki za prekrške »spregledati« (z učinkom za po‑
samični primer izreči, da zaradi protiustavnosti ne ve‑
lja in se ne uporablja) prav vsak odlok, kadarkoli izdan 
na protiustavni zakonski podlagi, za razmerja, nastala 
na kateremkoli delu časovne premice. Kaznovanje na 
podlagi protiustavnih odlokov s protiustavno zakon‑
sko podlago nasprotuje temeljnim postulatom pravne 
države. Seveda je mogoče tudi nasprotno mnenje: če 
je protiustavnost le formalna (zadostna vsebinska do‑
ločnost v zakonu), odloki pa varujejo zdravje in življe‑
nje, morajo sodniki za prekrške uporabiti odlok kljub 
njegovi protiustavnosti. Ravno zaradi velikih težav pra‑
kse pri razlagi učinkov posamične ugotovitve protiu‑
stavnosti Ustavno sodišče te odločbe praviloma po‑
spremi z načinom izvršitve. 

Vendar pri razpravi o odločbi št. U-I-79/20 ne 
moremo ostati na abstraktno-načelni ravni, 
saj nimamo »gole ugotovitvene odločbe« brez 
načina izvršitve in z »molčečo« obrazložitvijo – iz 
njenega načina izvršitve in nekaterih elementov 
obrazložitve dovolj jasno izhaja, kakšni naj bodo 
učinki ugotovitve protiustavnosti ZNB. 

Način izvršitve te odločbe je v bistvu tudi to besedi‑
lo iz 101. točke obrazložitve, ki dopolnjuje skopo 3. 
točko izreka: 

»[…] do odprave  ugotovljenega  neskladja  pa  se  
uporabljata  2. in 3. točka prvega odstavka 39. čle-
na ZNB […]. Ustavno sodišče je […] do odprave 
ugotovljene protiustavnosti omogočilo uporabo proti-
ustavnih zakonskih določb. S tem je vnaprej zagotovi-
lo zakonsko podlago za izdajo podzakonskih predpi-
sov, ki urejajo ukrepe iz 2. in 3. točke prvega odstav-
ka 39. člena ZNB, hkrati pa tudi za vse še veljavne 
podzakonske  predpise,  ki  so  bili  sprejeti  na  pod-
lagi  izpodbijanih zakonskih določb. Posledično sodi-
šča navedenim podzakonskim predpisom za razmer-
ja, nastala po objavi te odločbe v Uradnem listu Re-
publike Slovenije, zaradi v tej odločbi ugotovljene pro-
tiustavnosti ne smejo odreči veljave […].«

12  Znano stališče, da v primeru ustavnosodne presoje predpisa izrek in obrazložitev odločbe pomenita celoto, zaradi česar ne veže le izrek, temveč tudi razlogi in stališča, 
vsebovani v obrazložitvi ‒ to velja pri ugotovitvenih odločbah tudi v primeru, če se izrek odločbe izrecno ne sklicuje na razloge obrazložitve (glej na primer odločbo 
Ustavnega sodišča št. Up‑2597/07 z dne 4. oktobra 2007, Ur. l. RS, št. št. 94/07, in OdlUS XVI, 108) – je bilo sprejeto prav zaradi dileme o učinkih ugotovitvenih odločb 
Ustavnega sodišča, ki ne vsebujejo načina izvršitve. 
13  Vključno z omejitvijo gibanja izven občine prebivališča. 

Ustavno sodišče je nadalje v 101. točki odločbe izrec‑
no pojasnilo, da je izbira tehnike ugotovitvene odloč‑
be namenjena prihodnjemu delovanju izvršilne obla‑
sti, ne pa »pokrivanju« njenega protiustavnega delo‑
vanja za nazaj:

»Ugotovljena protiustavnost bi narekovala razve-
ljavitev izpodbijane zakonske ureditve. Vendar pa je 
Ustavno sodišče moralo upoštevati, da bi z razvelja-
vitvijo 2. in 3. točke prvega odstavka 39. člena ZNB 
izvršilna oblast izgubila kakršnokoli zakonsko podla-
go za omejevanje gibanja in zbiranja zaradi prepre-
čevanja nalezljivih bolezni, vključno z boleznijo CO-
VID-19.  Dokler zakonodajalec ne bi sprejel nove za-
konske ureditve, tako država morda ne bi mogla iz-
polnjevati svoje pozitivne ustavne obveznosti, da va-
ruje zdravje in življenje ljudi.«

Način izvršitve odločbe št. U‑I‑79/20 ne pomeni, da 
zakon in na njegovi podlagi izdani odloki niso proti‑
ustavni. Treba ga je razumeti zelo omejeno: kot zača‑
sno dovolitev uporabe protiustavnega zakona kot pod‑
lage za produkcijo protiustavnih odlokov (v tem delu 
je način izvršitve naslovljen na vlado) in kot navodi‑
lo sodnikom za prekrške, ki bodo soočeni s temi od‑
loki, naj jih kljub protiustavnosti ne štejejo po načelu 
exceptio illegalis za neveljavne in neuporabne, pač pa 
naj jih uporabijo. Način izvršitve je zelo omejen – na‑
vedeno velja za prihodnje odloke in le deloma, za raz‑
merja, nastala po objavi odločbe, za tiste odloke, ki so 
tedaj že veljali. 

Izven tega okvira sodniki za prekrške odlokov ne 
smejo uporabiti. 

Skladno z izhodišči odločbe je Ustavno sodišče pri vr‑
sti presojanih odlokov vlade, ki so veljali v času t. i. pr‑
vega vala epidemije (do vključno junija 2020), ugoto‑
vilo neskladje z Ustavo v delu, v katerem so bili spre‑
jeti na podlagi protiustavnih določb ZNB. Gre za od‑
loke, ki so urejali različne omejitve gibanja in zbira‑
nja na javnih krajih oziroma dostop na javne površine 
brez dopustnega razloga,13 vendar v času začetka učin‑
kovanja odločbe št. U‑I‑79/20 niso več veljali. Odloki 
so bili v neskladju z 32. in 42. členom Ustave, ker so 
bili sprejeti na podlagi zakonskih določb, ki so v ne‑
skladju z njima. Nadalje je Ustavno sodišče ugotovi‑
tvi neskladja odlokov z Ustavo dalo učinek  razvelja‑
vitve (ne pa odprave). To v praksi pomeni, da odlo‑
čitev Ustavnega sodišča učinkuje le za tiste osebe, ki 
so bile na podlagi teh odlokov kaznovane, ki so, ali še 
bodo, proti globi izkoristile vsa pravna sredstva in zato 
v času odločitve Ustavnega sodišča spor še ni pravno‑
močno rešen (oziroma je, pa je vložena ustavna pri‑
tožba). Ravno to, da se Ustavno sodišče ni zadovolji‑
lo z golo ugotovitvijo protiustavnosti izpodbijanih od‑
lokov, pač pa jim je priznalo učinek razveljavitve, je 
dodaten argument za to, da morajo sodniki za prekr‑
ške, ki bodo soočeni z globami na podlagi podobnih 
odlokov iz časa pred odločbo št. U‑I‑79/20 (o kate‑
rih pa Ustavno sodišče v izreku ni odločilo), odločati 
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v smeri njihove izločitve iz pravnega reda za posamič‑
ni primer. Če pa tega ne bodo storili in bo vložena 
ustavna pritožba proti globi, skupaj s pobudo za oce‑
no ustavnosti enega izmed zadevnih odlokov, si je tež‑
ko predstavljati, kako se bo Ustavno sodišče lahko iz‑
ognilo ugoditvi ustavni pritožbi in ugotovitvi protiu‑
stavnosti odloka z učinkom razveljavitve (tako kot v 
odločbi št. U‑I‑79/20).14

Ker se je Ustavno sodišče odločilo zgolj za 
ugotovitev protiustavnosti ZNB (ne pa za 
razveljavitev z odložnim rokom), žal opustitev 
zakonodajalca, da bi odpravil ustavno neskladje v 
dvomesečnem roku, ni pripeljala do avtomatične 
neveljavnosti 2. in 3. točke prvega odstavka 39. 
člena ZNB. Ustavno sodišče je prav tako možnost 
nadaljnjega obstoja oziroma izdajanja odlokov o 
omejitvah gibanja in zbiranja ter združevanja na 
protiustavni zakonski podlagi dovolilo do odprave 
neskladja ZNB z Ustavo (kadarkoli to že bo, tudi če 
državni zbor zamudi dodeljeni dvomesečni rok). 
To je v praksi pripeljalo do protiustavnega stanja, 
v katerem se pobudnik s pravnim interesom lahko 
odloči za vložitev ponovne pobude za oceno 
ustavnosti ZNB in (aktualnih) odlokov o omejitvah 
pravic iz 32. in 42. člena Ustave, s predlogom za t. i. 
stopnjevanje sankcij (razveljavitev ZNB). 

Odločba U-I-50/21

Druga izjemno pomembna odločba je odločba Ustav-
nega sodišča RS št. U-I-50/21 z dne 17. junija 
2021.15 Ustavno sodišče je s to odločbo ugotovilo, da 
je bila vrsta presojanih odlokov vlade (o omejitvah ozi‑
roma prepovedih zbiranja) v neskladju z Ustavo, in si‑
cer v delu, v katerem so prepovedovali shode oziro‑
ma jih omejevali do deset udeležencev.16 Ugotovitev 
vključuje učinek razveljavitve (ne učinkuje na pravno‑
močne odločitve o globah, razen kolikor je bila pravo‑
časno vložena ustavna pritožba). 

Ustavno sodišče je namreč presojalo odloke, ki v času 
njegovega odločanja niso več veljali, ko pa so veljali, 
so ali v celoti prepovedovali shode oziroma v celoti 
zgolj neorganizirane shode ali pa so jih omejevali na 
do vključno deset udeležencev.  Javne shode 1. toč‑
ka prvega odstavka 4. člena Zakona o javnih zbiranjih 
(ZJZ)17 opredeljuje kot organizirana zbiranja  oseb, za‑
radi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali 
skupnega pomena, na prostem ali v zaprtem prostoru, 
kjer je dostop dovoljen vsakomur. Odločba št. 50/21 
se torej ne ukvarja z javnimi zbiranji na splošno, pač 
pa z javnimi zbiranji zaradi izražanja mnenj in stališč o 
vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Ustavno so‑
dišče je posebej poudarilo, da so bili presojani odloki 

14  Žal lahko Ustavno sodišče po svoji presoji te prihodnje ustavne pritožbe s področja prekrškov tudi zavrže, češ da (zaradi rešenosti) ne gre več za pomembno 
ustavnopravno vprašanje, ki presega pomen konkretne zadeve (tretji odstavek 55.a člena Zakona o Ustavnem sodišču, Ur. l. RS, št. 64/07 – UPB, 109/12, 23/20 in 
92/21 – ZUstS).
15  Ur. l. RS, št. 119/21. 
16  Zadnji odlok, ki ga je presojalo Ustavno sodišče, je bil Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS‑CoV‑2 (Ur. l. RS, št. 63/21, 66/21 
in 69/21). 
17  Ur. l. RS, št. 64/11 – UPB. 
18  Ustavno sodišče na primer opozori, da imajo neko sporočilnost lahko že sama izbira kraja shoda, prisotnost na tem kraju, način interakcije udeležencev shoda. 

sprejeti na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena 
ZNB, za katero je Ustavno sodišče z odločbo št. U‑I‑
79/20  presodilo, da ne vsebuje zadostne vsebinske 
podlage za vladno odločanje o posegih v pravico do 
zbiranja in združevanja in je zato v neskladju s tretjim 
odstavkom 42. člena Ustave. Zato so bili v neskladju s 
to ustavno določbo tudi presojani odloki o javnih zbi‑
ranjih. Tu bi se Ustavno sodišče lahko ustavilo, ven‑
dar se je k sreči odločilo, da je treba oblikovati prece‑
denčna ustavnopravna stališča o shodih kot obliki ko‑
lektivnega izražanja mnenj o javnih zadevah. In sicer 
specifično glede vprašanja, kako in pod kakšnimi po‑
goji je v času epidemije dopustno posegati v pravico 
do mirnega zbiranja in javnih zborovanj, ki jo zagotav‑
lja prvi odstavek 42. člena Ustave.

Ustavno sodišče je močno nadgradilo lastna dotedanja 
stališča o človekovi pravici do mirnega zbiranja ter jih 
smiselno in prepričljivo povezalo z judikaturo ESČP, 
ki razlaga 11. člen Evropske konvencije o človekovih 
pravicah, judikaturo nemškega Zveznega ustavnega 
sodišča, stališči Beneške komisije in Odbora ZN za 
človekove pravice ter s pravno teorijo. Ta pravica va‑
ruje povezovanje več oseb z namenom sodelovanja pri 
javnem izražanju ter javni izmenjavi idej in mnenj. V 
njenem okviru je varovana pravica do organizacije zbi‑
ranj in do udeležbe na njih. Čeprav gre za individualno 
pravico, se zaradi svoje specifične narave lahko uresni‑
čuje le kolektivno. Pravica varuje najrazličnejše oblike 
skupinskega ravnanja, tako verbalne kot neverbalne iz‑
razne oblike.18 Sem spadajo tudi zbiranja z značajem 
protesta, pri katerih udeleženci svoje mnenje javno iz‑
ražajo na ilustrativen ali drug način, ki privablja pozor‑
nost tretjih oseb. Za identifikacijo skupine prostorsko 
povezanih ljudi kot akterjev ustavno varovanega zbira‑
nja je odločilen skupni namen ljudi. Ta namen mora 
biti nekaj več kot le druženje in zabava; pravica iz 42. 
člena Ustave je v osnovi politična v zelo širokem po‑
menu tega termina – je oblika kolektivnega izražanja 
prepričanj in mnenj o družbenih  zadevah. Ustavne‑
mu sodišču ne uide povezava 42. člena Ustave s 1. čle‑
nom Ustave (Slovenija je demokratična republika) in z 
drugim odstavkom 3. člena Ustave, ki določa, da ima 
v Sloveniji oblast ljudstvo. Navadni ljudje nimajo do‑
stopa do medijev in drugih elitnih kanalov vplivanja 
na oblikovanje politične volje. Pomemben kanal vpli‑
vanja so zanje javni protesti.

Ustavno sodišče nadaljuje, da ima pravica do mirne‑
ga zbiranja in javnih zborovanj v svobodni družbi po‑
seben pomen, saj je možnost zbiranja brez omejitev 
in brez obveznosti pridobitve predhodnega dovoljenja 
od nekdaj veljala za znak svobode, neodvisnosti in sa‑
mostojnosti zavednih državljanov. Ta pravica je krat‑
ko in malo konstitutivni element svobodne demokra‑
tične družbe. Pomembna so stališča (deloma povzeta 
po ESČP in Beneški komisiji), da je pravica do mirne‑
ga zbiranja in javnih zborovanj v prvi vrsti obrambna 
pravica (t. i. pravica negativnega statusa), da pa ima 
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država pri njenem zagotavljanju vendarle tudi pozi‑
tivne dolžnosti spodbujanja in varstva njenega izvrše‑
vanja (v razumni meri tudi v okoliščinah epidemije). 

Posebej opozarjam na pomembno 24. točko obrazlo‑
žitve, v kateri Ustavno sodišče izpostavi velik ustavni 
pomen t. i. neorganiziranih spontanih shodov, na ka‑
terih se udeleženci zbirajo nenačrtovano in brez orga‑
nizatorja zaradi izražanja mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega ali skupnega pomena. Ti shodi omogočajo ta‑
kojšen in neposreden odziv posameznikov na aktual‑
ne dogodke javnega pomena. 

Ob vsem tem seveda ni bilo sporno, da je človekovo 
pravico do mirnega zbiranja in javnih zborovanj mo‑
goče omejiti.19 Vendar morajo biti posegi omejeni na 
to, kar je nujno za zaščito enakovrednih pravnih do‑
brin; prepovedi zbiranja so dopustne le izjemoma, kot 
skrajni ukrep (kar je le močno poudarjena običajna 
zahteva po nujnosti posegov v človekove pravice).20

Ustavno sodišče je konkretno presojane omejitve sho‑
dov v različnih odlokih, ki so tudi dolgo trajale (po‑
polne prepovedi vseh shodov, popolne prepovedi ne‑
organiziranih shodov21 ali omejitve shodov na največ 
deset udeležencev22), označilo za hude in močne po‑
sege v pravico iz 42. člena Ustave. Te posege je pre‑
sojalo po običajnem strogem testu sorazmernosti. Za 
odloke je bila usodna ocena nujnosti posega v pravico 
do zbiranja: poseg je nujen le, če zasledovanega cilja 
ni mogoče doseči brez posega ali z milejšim, a enako 
učinkovitim ukrepom. 

Ustavno sodišče je izrecno navedlo, da je zaradi pome‑
na pravice do mirnega zbiranja in javnih zborovanj iz 
42. člena Ustave za demokratično družbo presoja nuj‑
nosti posegov vanjo strožja kot v primerih drugih oblik 
omejevanja stikov med ljudmi. Obstajati morajo teh‑
tni in jasni razlogi, zakaj ustavno dopustnega cilja pre‑
prečitve širjenja nalezljivih bolezni ni mogoče doseči z 
milejšimi ukrepi, ki bi manj posegali v pravico do mir‑
nega zbiranja in javnih zborovanj iz 42. člena Ustave 
oziroma ki ne bi v celoti preprečevali njenega izvrše‑
vanja. Vnaprejšnje splošne prepovedi izvrševanja pra‑
vice do mirnega zbiranja so dopustne zgolj izjemoma. 

Po mojem mnenju je sicer Ustavno sodišče naredilo na‑
pako, ko je odločbo zgradilo na odsotnosti nujnosti po‑
sega, ne pa na ožji (ne)sorazmernosti, kjer bi lahko re‑
klo, da škoda za demokracijo in javno  participacijo od 
izredno strogih presojanih restrikcij pravice do zbiranja 
presega koristi od njih za javno zdravje, vključujoč ti‑
ste bagatelne (a verjetno vendarle obstoječe) presežne 

19  Cilj omejitve, to je varovanje zdravja in življenja ljudi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni, je vsekakor bil ustavno dopusten (še več, država v primeru pojava 
nalezljive bolezni celo mora varovati zdravje in življenje ljudi). 
20  Ustavnemu sodišču bi sicer namenil nekaj kritike, ker ostane nekoliko dvoumno glede tega, ali so ustavno dopustne le v tretjem odstavku 42. člena Ustave izrecno 
naštete zakonske omejitve te pravice (varnost države ali javna varnost ter varstvo pred širjenjem nalezljivih bolezni). Izrecno namreč omeni tudi splošni omejitveni razlog 
iz tretjega odstavka 15. člena (varstvo pravic drugih). Menim, da ta pri pravici do zbiranja ne pride v poštev; zakaj neki bi sicer tretji odstavek 42. člena Ustave posebej 
našteval dopustne razloge za omejitev?
21  V časovno zadnjem odloku.
22  Sporočilo desetih oseb je toliko šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb, da po presoji Ustavnega sodišča  takšna omejitev posega tudi v temeljni značaj mirnih zbiranj 
kot svobodnih in od države neodvisnih prispevkov k oblikovanju političnih stališč in politične volje
23  Obilno sklicevanje na prakso ESČP in njegove predhodnice, Komisije za človekove pravice, tu ne deluje prepričljivo, ker uporaba izraza necessary v praksi teh organov 
vsaj praviloma ne pomeni tistega, kar pomeni »nujnost« v praksi Ustavnega sodišča (neobhodno  potrebno, najmanj invaziven mogoč ukrep, ki še doseže cilj). 
24  Ta argument, da javni shodi ne smejo biti obravnavani strožje od  drugih oblik »prostorskega zgoščanja«, je v odločbi kar nekajkrat izpostavljen. 
25  V prvi vrsti so bile tudi v covidni krizi v evropskih državah običajne bolj velikodušne omejitve števila udeležencev shoda (od nekaj 100 do nekaj 1000). Dalje pridejo  
v poštev, tako kot marsikje, razdeljevanje mask in razkužilnih sredstev med protestnike, predpisana distanca med protestniki, zahteva po nošenju mask, izdajanje jasno 
opredeljenih dovoljenj za shode v skladu z epidemiološkimi priporočili, razdelitev udeležencev shoda v manjše skupine, omejitev števila udeležencev glede na uporabno 
površino shoda, predložitev načrta higienskih ukrepov organizatorja shoda, blažja ureditev za protestnike v avtomobilih, zahteva po negativnih testih itd. 

koristi za javno zdravje, ki jih prinaša strožji ukrep v pri‑
merjavi z milejšim.23 Pri boju proti nalezljivim boleznim 
je namreč cilj (omejitev širjenja bolezni) praviloma iz‑
muzljiv, doseči ga je mogoče le relativno, v nekem kon‑
tinuumu. Nikoli ni dosežen absolutno, pač pa bolj ali 
manj. Vedno je mogoče storiti še nekaj več. Pogosto, 
skoraj vedno, je bolj invaziven ukrep, ki dokazano de‑
luje v smeri varstva zdravja, na neki način »nujen«, ker 
je vsaj nekoliko (pa čeprav malenkostno, marginalno) 
bolj učinkovit kot manj invaziven ukrep (na primer: ver‑
jetno omejitev shoda na prostem na največ deset ude‑
ležencev dejansko prinese nekaj manjšo možnost širje‑
nja okužbe v populaciji kot omejitev shoda na prostem 
na največ 100 udeležencev, čeprav gre za minorne razli‑
ke). So pa lahko takšni, sicer nujni ukrepi še vedno gro‑
bo nesorazmerni, upoštevaje splošno tehtanje njihovih 
koristi in škode. Zlasti, ponavljam, je njihova presežna 
korist lahko mnogo manjša od njihove dodatne, prese‑
žne škode v primerjavi z blažjim ukrepom. 

Odločba je scela gledano vendarle zelo prepričljiva. 
Njeni poudarki o možnostih alternativnih blažjih ukre‑
pov, ki bi jih lahko država sprejela, so ključni. Ustavno 
sodišče opozarja na odsotnost podobno strogih ome‑
jitev drugih množičnih stikov, kjer so se ureditve si‑
cer spreminjale, vendar je ostajala dobro vidna temelj‑
na rdeča nit posebej stroge obravnave javnih shodov 
(primerjaj: trgovski centri, storitve, prireditve, verski 
obredi, osnovnošolsko in srednješolsko  izobraževanje 
itd.),24 predvsem pa (ob kakovostni primerjalni razi‑
skavi) na paleto ukrepov, s katerimi je mogoče prepre‑
čevati širjenje nalezljivih bolezni na shodih in ki manj 
posegajo v pravico do mirnega zbiranja in javnih zbo‑
rovanj kot popolna prepoved shodov ali njihova ome‑
jitev na do deset oseb.25 

Ustavno sodišče je bilo sicer zelo previdno pri posto‑
pni gradnji zaključka o odsotnosti nujnosti presoja‑
nih omejitev. Ni si upalo kar skočiti v zaključek o ob‑
stoju »enako učinkovitih, a blažjih ukrepov«, pač pa 
je podrobno proučilo, s katerimi ocenami in katerimi 
strokovnimi podlagami je vlada razpolagala pred uve‑
ljavitvijo izpodbijanih odlokov in ali je blažjim alter‑
nativam posvetila dovolj veliko pozornosti. Strokov‑
na skupina zdravnikov, ki pomaga vladi, je sicer dejan‑
sko večinsko zavzela radikalna stališča o omejitvi zbi‑
ranja na praktično samo člane gospodinjstva. Vendar 
je tako pri njej kot pri vladi povsem izostala presoja 
blažjih alternativ, ki bi vsaj do neke mere ohranile izvr‑
ševanje ustavne pravice do mirnega zbiranja in javnih 
zborovanj. Predvsem točke 41 do 43 odločbe Ustav‑
nega sodišča umirjeno, metodično in neusmiljeno ovr‑
žejo  argumente vlade, s katerimi je branila odloke – ti 
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argumenti so bili večinoma skupek domnev, predsod‑
kov in abstraktnih bojazni o (v splošnem) povečani 
nevarnosti od shodov v primerjavi z drugimi oblika‑
mi druženja oziroma o verjetnosti nediscipliniranega 
vedenja protestnikov. 

Odločba je prinesla očitne signale Ustavnega sodišča 
glede največjega števila udeležencev in drugih pogojev, 
ob katerih bo vlada shode enostavno morala tolerira‑
ti in onkraj katerih se, po drugi strani, utegnejo zače‑
ti ustavno sprejemljive restrikcije. Ustavno sodišče je 
v komentirani odločbi dejansko dalo vladi precej jasne 
smernice za prihodnje epidemiološko reguliranje sho‑
dov, ki bo zadostilo zahtevam 42. člena Ustave. Na sho‑
dih z do nekaj 100 udeleženci naj bi bilo mogoče pre‑
prečiti širjenje okužb z zagotovitvijo zadostne razdalje 
med udeleženci, nošenjem maske in uporabo razkužil‑
nih sredstev. V splošnem naj bi se bilo primerno zgle‑
dovati po omejitvah glede števila udeležencev javnih 
shodov drugje v EU. Ustavno sodišče zelo jasno na‑
migne, da je naklonjeno dvotirnemu sistemu z orga‑
niziranimi  in vnaprej prijavljenimi shodi z večjim do‑
voljenim številom udeležencev (to je očitno teh naj‑
manj nekaj 100 ljudi) in z neorganiziranimi oziroma 
spontanimi shodi z manjšim dovoljenim številom ude‑
ležencev, ki pa morajo biti v nekem manjšem obsegu 
(morda do 100 ljudi kot na Bavarskem?, morda manj?) 
vendarle dovoljeni.26 Logika tega razlikovanja je v tem, 
da vnaprejšnja prijava organiziranega shoda minimizira 
zdravstvena tveganja, ker se omogoči sodelovanje med 
organizatorji in policijo v smeri čim bolj nemotenega 
poteka shoda in čim večjega ozaveščanja udeležencev 
shoda o nujnosti upoštevanja epidemioloških ukrepov. 

26  Vsaj, pravi Ustavno sodišče (nekoliko enigmatično), »v okoliščinah sproščanja ukrepov in dovoljenega zbiranja ljudi do deset oseb«. 

Pri nobenem izmed izpodbijanih odlokov ni bilo iz‑
kazano, da bi bili popolna prepoved shodov, neor‑
ganiziranih shodov  ali omejitev shodov na do 10 
oseb nujni. Ob vsem tem pa vseeno ne smemo po‑
zabiti na to, da je v tej odločbi Ustavno sodišče re‑
klo tudi, da je lahko v času siceršnje popolne pre‑
povedi druženj in zaustavitve javnega življenja z na‑
menom preprečitve širjenja nalezljive bolezni (lock-
down) kratkotrajna popolna prepoved shodov nuj‑
na in sorazmerna. Nikakor pa to ni tedaj, ko so dru‑
ga velika področja javnega življenja sproščena ali v 
fazi sproščanja. 

Omejevanje javnih shodov torej nikoli ne sme biti prvi 
ukrep, ki bo vladi padel na misel, ko bo ugotovila, da 
je treba preprečevati nastanek prostorsko povezanih 
aglomeracij ljudi – prenašalcev bolezni. 

Obe v tem članku komentirani odločbi Ustavnega 
sodišča RS – U-I-79/20 z dne 13. maja 2021 in 
U-I-50/21 z dne 17. junija 2021 – bosta verjetno šli 
v zgodovino kot najpomembnejši, ne glede na to, 
koliko represivnih ukrepov bo Ustavno sodišče še 
presojalo.  
Iz njiju med vrsticami razbiram sporočilo, ki me 
– glede na stanje v EU – niti ne veseli, glasi pa 
se: sprejmite jasen in vsebinsko določen zakon, 
posamezne ukrepe pa spravite nekje na avstrijsko 
raven, in ste glede vsega preostalega rešeni 
tveganj prihodnjih ugotovitev protiustavnosti.

Hrvaški kolegi so nas seznanili s svojim nasprotova‑
njem temu, da bi tuje odvetniške družbe na Hrvaškem 
ustanavljale svoje podružnice, s tem, kako so v času 
epidemije covida‑19 potekale on-line obravnave, in z 
dejstvom, da med odvetniki vlada precejšnja fluktua‑
cija. Na Hrvaškem namreč še ni možna zaposlitev od‑
vetnika pri odvetniku, osnutek novega zakona o odve‑
tništvu pa to predvideva. 

Glede na tendence po deregulaciji odvetniškega po‑
klica v EU smo se predstavniki obeh zbornic strinja‑
li, da zaupanje med odvetnikom in stranko ne more 
biti tržna kategorija in da je odvetništvo podobno hi‑
tri zdravniški pomoči, tj. da gre prvenstveno za po‑
moč, in ne zgolj komercialno storitev (hrv. usluga).

A. R. 

Tradicionalno srečanje slovenske in hrvaške 
odvetniške zbornice na Otočcu 

Na Otočcu  je  14.  julija  2021 potekalo  vsakoletno  tradicionalno  srečanje  predstavnikov  hrvaške  in 
slovenske odvetniške zbornice, ki ga je tokrat organizirala Odvetniška zbornica Slovenije. 
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1

V sodbi v zadevi P. in S. proti Poljski je šlo za preso‑
jo zatrjevanega kršenja človekovih pravic deklice, ki 
je bila v času obravnavanih dogodkov stara 14 let (P., 
prva pritožnica), in njene matere (S., druga pritožni‑
ca), v zadevi s sledečimi bistvenimi okoliščinami.2 

[…]

5.  Pritožnici sta bili rojeni leta 1993 oziroma 1974 
in živita v Lublinu.

6.  Dne 9. aprila 2008 se je prva pritožnica s prijate‑
ljico napotila v javni zdravstveni zavod v Lublinu. 
Dejala je, da jo je 8. aprila 2008 posilil fant nje‑
nih let. Zdravstveno osebje ji je odvrnilo, da je ne 
morejo niti pregledati niti zagotoviti zdravniške 
pomoči, ker je mladoletna in je potrebno soglasje 
njenega zakonitega skrbnika. Dr. E. D. je primer 
prijavil policiji in obvestil starše prve pritožnice.

7. Pozneje istega dne sta pritožnici po prijavi storitve 
kaznivega dejanja posilstva obiskali Javno univer‑
zitetno bolnišnico št. 4 v Lublinu v spremstvu 
policistke. Druga pritožnica je privolila v pregled 
hčerke. Prva pritožnica je bila v čustvenem šoku. 
V bolnišnici so ji ponudili psihološko pomoč. Mo‑
drice na njenem telesu nekaj dni po domnevnem 
dogodku, med 9. in 14. aprilom 2008, je potrdil 
družinski zdravnik.

8.  Posledica posilstva je bila nosečnost. Pritožnici sta 
se skupaj odločili, da bi bil splav najboljša mo‑
žnost, glede na to, da je bila prva pritožnica zelo 
mlada mladoletnica, da je bila nosečnost posledica 
prisilnega spolnega odnosa in da se je želela izo‑
braževati.

9.  Dne 19. maja 2008 je prvo pritožnico zaslišala 
policija. Med zaslišanjem sta bila navzoča njena 
mati in zagovornik domnevnega storilca. Prva pri‑
tožnica je izjavila, da jo je storilec s silo zadrževal 
in premagoval njeno upiranje.

10. Okrožni državni tožilec je 20. maja 2008, skli‑
cujoč se na točko 5(a) oddelka 4(a)    Zakona o 
načrtovanju družine (zaščita človeškega ploda in 
pogoji, ki dovoljujejo prekinitev nosečnosti) izdal 
potrdilo, da je nosečnost prve pritožnice posledica 
nezakonitega spolnega odnosa z mladoletnikom, 
mlajšim od 15 let.

1  Kolikor je danes mogoče presojati za nazaj (vir: Google), je bila v Sloveniji edini odziv na šokantno zadevo 14‑letne posiljene poljske deklice le tri leta pozneje napisana 
diplomska naloga Aljaža Sagadina: Analiza splava v luči primera P in S proti Poljski, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Maribor 2015.  
2  V nadaljevanju je dobesedno povzet (malenkostno skrajšan) celoten opis dejanskih in pravnih okoliščin v navedeni sodbi ESČP. Za izvrsten prevod iz angleškega v 
slovenskih jezik je poskrbel Dean Zagorac. 

A. Poskusi splava v lublinskih bolnišnicah

11.  Druga pritožnica je odšla v bolnišnico Ministrstva 
za notranje zadeve in upravo v Lublinu po napo‑
tnico za splav. Tam so ji svetovali, naj se obrne na 
dr. O., regionalnega svetovalca za ginekologijo in 
porodništvo. Tudi drugi zdravniki, na katere se je 
druga pritožnica obrnila zasebno, so menili, da je 
potrebna napotnica regionalnega svetovalca.

12.  Druga pritožnica je potem šla v drugo javno bolni‑
šnico v Lublinu (Bolnišnica Jan Boży) in navezala 
stik s tamkajšnjim glavnim zdravnikom, dr. W. S., 
ki je predlagal, da se pritožnici srečata s katoliškim 
duhovnikom. Druga pritožnica je to zavrnila.

13.  Druga pritožnica se je nato obrnila na dr. O. Ta 
ji je dejal, da ni dolžan izdati napotnice, in ji sve‑
toval, naj »svojo hčerko poroči«. Zapustila je 
njegovo pisarno, vendar se je kmalu zatem vrnila, 
ker se je bala, da brez njegove napotnice ne bo 
mogoče narediti splava. Rekel ji je, naj se oglasi v 
Bolnišnico Jan Boży.

14.  Dne 26. maja 2008  sta se pritožnici oglasili v tej 
bolnišnici. Sprejel ju je vršilec dolžnosti glavnega 
zdravnika. Jasno sta povedali, da nosečnost na‑
meravata prekiniti. Rečeno jima je bilo, da bosta 
morali počakati, da se predstojnica ginekološkega 
oddelka dr. W. S. vrne z dopusta. Prav tako jima 
je bilo rečeno, da bi bilo najbolje, da bi prvo pri‑
tožnico hospitalizirali zaradi preiskav krvi in urina 
ter ultrazvočnega pregleda. Istega dne je bila prva 
pritožnica sprejeta v to bolnišnico.

15.  Dne 30. maja 2008 se je dr. W. S. vrnila z do‑
pusta in pritožnicama povedala, da potrebuje čas 
za odločitev. Prosila ju je, naj se vrneta 2. junija. 
Nato je drugo pritožnico ločeno poklicala v svojo 
pisarno in jo prosila, naj podpiše naslednjo izjavo: 
»Strinjam se s postopkom splava in razumem, da 
bi ta postopek lahko povzročil smrt moje hčerke.« 
Istega dne je bila prva pritožnica za konec tedna 
odpuščena iz bolnišnice.

16.  Zjutraj 2. junija 2008 se je prva pritožnica vrnila 
v bolnišnico sama, ker je njena mati delala.

17.  Pritožnici sta navedli, da je dr. W. S. prvo pritožni‑
co odpeljala na pogovor s katoliškim duhovnikom 
K. P. Prve pritožnice niso vprašali, katere vere je 
in ali želi videti duhovnika. Med pogovorom se je 

mag. Miha Šipec
odvetnik v Ljubljani

Talibani sredi Evrope 
Sodba ESČP, P. in S. proti Poljski, 30. oktober 2012

Leta 2012 je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) izdalo sodbo v zadevi P. in S. proti Poljski 
(pritožba št. 57375/08). Sodba je bila v Sloveniji neopažena,1 uradno sploh ni bila prevedena v slo-
venski jezik in je kmalu utonila v pozabo. V zadnjem času pa v Sloveniji nastajajo okoliščine, zaradi 
katerih jo je smiselno obuditi in jo komentirati v novem, šele pred kratkim nastalem kontekstu. 
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izkazalo, da je bil duhovnik že obveščen o noseč‑
nosti in okoliščinah v zvezi z njo.

18.  Vlada se ni strinjala z zgornjo navedbo pritožnic. 
Navedli so, da je dekle duhovnika želelo videti.

19.  Med pogovorom je duhovnik prvo pritožnico po‑
skušal prepričati, da donosi. Prva pritožnica mu je 
dejala, da se sama ne more odločiti in da se pri tem 
zanaša na svoje starše. Duhovnik jo je prosil, naj 
mu da številko svojega mobilnega telefona, kar je 
tudi storila. Dobila je izjavo, ki jo je pripravila dr. 
W. S., da želi nadaljevati nosečnost, in jo podpi‑
sala. Pritožnici sta trdili, da jo je podpisala, ker do 
zdravnice in duhovnika ni hotela biti nevljudna.

20.  Ko je pozneje prišla druga pritožnica, je duhovnik 
govoril z njo. Povedala mu je, da se je družina od‑
ločila za prekinitev nosečnosti. Dr. W. S. je drugi 
pritožnici očitala, da je slaba mati. Predložila ji je 
dokument, ki ga je podpisala prva pritožnica, in 
ji povedala, da se je prva pritožnica odločila za 
nadaljevanje nosečnosti. Med zdravnico in drugo 
pritožnico je prišlo do prepira. Prva pritožnica, ki 
je bila navzoča v sobi, je začela jokati. Zdravnica 
je dejala, da bo posvojila tako prvo pritožnico kot 
tudi njenega otroka.

21.  Nato je dr. W. S. pritožnicama povedala, da ne bo 
izvedla splava, da je v času komunizma, ko je bil 
splav prosto dostopen, nihče ni prisilil v izvajanje 
splava in da noben zdravnik ne bi dal dovoljenja 
za splav. Po trditvah pritožnic je tudi namigovala, 
da nobeden od drugih zdravnikov v bolnišnici ne 
bo izvedel splava.

22.  Pritožnici sta zapustili bolnišnico. Druga pritožni‑
ca se je obrnila na Zvezo za ženske in načrtovanje 
družine (Federacja na rzecz Kobiet i  Planowania 
Rodziny) v Varšavi po pomoč, saj se je bala, da v 
Lublinu nihče  ne bo hotel izvesti splava.

23.  Bolnišnica Jan Boży je na nedoločen datum izdala 
sporočilo za javnost, da v primeru pritožnic ne bo 
izvedla splava. Novinarje, ki so se obrnili na bol‑
nišnico, so obvestili o okoliščinah primera.

24.  Primer je postal nacionalna novica. Različni lo‑
kalni in državni časopisi so objavili več člankov. 
Bil je tudi predmet različnih objav in razprav na 
internetu.

B. Poskusi splava v Varšavi
25.  Dne 3. junija 2008 sta pritožnici odšli v Varšavo in 

se obrnili na zdravnika, ki ga je priporočila Zveza 
za ženske in načrtovanje družine. Obveščeni sta 
bili o postopku in možnostih, ki so na voljo. Po‑
poldne je bila prva pritožnica sprejeta v bolnišnico 
v Varšavi. V bolnišnici je predložila potrdilo tožil‑
ca (glej točko 10 zgoraj) in zdravniško spričevalo, 
ki ga je izdal nacionalni svetovalec za ginekologijo, 
da ima pravico do zakonitega splava. Podpisala je 
obrazec za soglasje za splav, pisno soglasje pa so 
dali tudi njeni starši. Kmalu zatem je namestnik 
predstojnika ginekološkega oddelka pritožnici ob‑
vestil, da je iz lublinske bolnišnice prejel informa‑
cije, da prva pritožnica ne želi splaviti.

26.  Dne 4. junija 2008 je bilo pritožnicama povedano, 
da je prva pritožnica po zakonu dolžna počakati 
še tri dni, preden bi prekinila nosečnost. Istega 
dne je prva pritožnica prejela SMS od katoliškega 
duhovnika K. P., da obravnava njen primer in da 

ljudje iz vse države molijo zanjo. V istem smislu 
je prejela tudi številna besedilna sporočila od šte‑
vilnih neznanih tretjih oseb. Duhovnik je popol‑
dne prišel v bolnišnico v Varšavi skupaj z gospo 
H. W., aktivistko proti splavu. Dovoljeno jima je 
bilo videti prvo pritožnico. Z njo sta se pogovo‑
rila v odsotnosti njene matere in si jo prizadevala 
prepričati, naj si premisli. Zvečer je v njeno sobo 
prišla neznana ženska in jo poskušala prepričati, 
naj nadaljuje nosečnost. Prva pritožnica je bila raz‑
burjena zaradi tega in zaradi dejstva, da bolnišnica 
očitno ni imela nadzora nad tem, kdo jo lahko 
obišče.

27. Istega dne je v bolnišnico prišel oče prve prito‑
žnice, verjetno zato, ker je bil obveščen, da je za 
splav potrebno tudi njegovo soglasje. S staršema 
prve pritožnice in nato še z njo se je pogovorila 
psihologinja. Menda je pripravila mnenje o za‑
devi. Starša prve pritožnice do njega nista imela 
dostopa. Zdravnik, ki je prvo pritožnico sprejel v 
bolnišnico, ji je povedal, da so na bolnišnico iz‑
vajali velik pritisk, da bi jo odvrnili od splava, in 
da bolnišnica prejema številna e‑poštna sporočila 
oseb, ki pritožnici kritizirajo, ker sta se odločili za  
splav. 

28. Dne 5. junija 2008 sta se pritožnici zaradi občutka 
zmanipuliranosti in nemoči odločili zapustiti bol‑
nišnico. Ko sta odhajali, sta ju nadlegovala gospa 
H. W. in gospod M. N. ‑ K., aktivista proti splavu, 
ki sta čakala pred vhodom v bolnišnico. Mati je 
ustavila taksi, vendar sta aktivista vozniku dejala, 
da ji je bila odvzeta starševska skrb in da poskuša 
ugrabiti prvo pritožnico. Voznik ju ni hotel peljati. 
Gospa H. W. je poklicala policijo. Policija je takoj 
prispela in obe pritožnici odpeljala na policijsko 
postajo.

C. Namestitev prve pritožnice v zavetišče 
za mladoletnike

29.  Na policijski postaji sta bili pritožnici zaslišani isti 
dan, zasliševanje je potekalo od približno 16. ure 
do 22. ure. Hrane jima niso ponudili. Policisti so 
pritožnicama pokazali odločitev družinskega sodi‑
šča, ki jo je policija prejela po faksu okoli 19. ure 
iz bolnišnice v Varšavi. Ta odločba, ki jo je izdalo 
družinsko sodišče v Lublinu, je drugi pritožnici 
omejila starševsko skrb in prvi pritožnici odredila 
takojšnjo namestitev v zavetišče za mladoletnike 
(glej točko 34 spodaj).

30.  Nato je policija prvo pritožnico odpeljala v avto. 
Vozili so jo po Varšavi in iskali zavetišče za mla‑
doletnike, ki bi jo sprejelo. Drugi pritožnici ni bilo 
dovoljeno spremljati svoje hčerke. Ker v Varšavi 
niso našli takega kraja, je policija dekle odpeljala v 
Lublin, kjer je bilo 6. junija 2008 okoli 4. ure zju‑
traj nameščeno v zavetišču. Zaklenili so jo v sobo 
in ji odvzeli mobilni telefon. Dne 6. junija 2008 jo 
je tam obiskal duhovnik K. P. in ji povedal, da bo 
na sodišče vložil zahtevo, da se jo premesti v dom 
mater samohranilk, ki ga vodi Katoliška cerkev.

31.  Z njo sta se pogovarjala psiholog in pedagog. Po‑
govor je povzela takole:

 »Želeli so izvedeti celotno zgodbo, navzoča je 
bila tudi pomočnica ravnatelja. Ponovila sem jim 
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celotno zgodbo z bolnišnicami in splavu. Dejali so 
mi, da bi bilo bolje, če bi rodila. Za moje mnenje 
me niso vprašali. Ves dan sem ostala zaklenjena 
v sobi. Počutila sem se, kot da sem v popravnem 
domu, na oknu sem imela rešetke in vrata so bila 
zaklenjena, ni bilo prijetno.«

32. Pozneje zjutraj tega dne je prva pritožnica začutila 
bolečino in začela krvaveti. Pozno popoldne so jo 
odpeljali v Bolnišnico Jan Boży v Lublinu. Spre‑
jeta je bila v porodnišnico. Obiskali so jo številni 
novinarji in se poskušali pogovarjati z njo.

D. Postopki pred družinskim in 
skrbniškim sodiščem

33. Dne 3. junija 2008 je na podlagi dopisa policijske 
postaje Lublin III in dveh pisem ravnatelja šole, 
ki jo je obiskovala prva pritožnica, z dne 26. in 
27. maja, ter zapiska, ki ga je sestavil organ, ki ni 
bil identificiran, verjetno pa sodni nadzornik (ku-
rator), družinsko in skrbniško sodišče v Lublinu 
sprožilo postopek, da se drugi pritožnici odvzame 
starševske  pravice.

 Ravnatelj se je v teh pismih skliceval na SMS, 
poslan prijateljici prve pritožnice, v katerem je 
prva pritožnica izrazila resno stisko in dejala, da 
ne more računati na pomoč svoje matere, saj je 
ta splav videla kot edino rešitev, ter na pogovor 
med prvo pritožnico in enim od njenih učiteljev, 
v katerem je dejala, da želi donositi. Skrbele so jo 
tudi morebitne posledice splava, vključno s psi‑
hološkimi. Ravnatelj je glede na pogovor, ki ga 
je imel z razrednikom in šolsko socialno pedago‑
ginjo, menil, da bi lahko bila prva pritožnica pod 
pritiskom svoje družine. Skrbelo ga je, da druga 
pritožnica za svojo hčerko ni poiskala psihološke 
pomoči, saj bi, kot je menila šola,  morda lahko 
imela samomorilska nagnjenja. Drugo pritožnico 
so pozvali v šolo; pokazali so ji SMS in ji naročili, 
naj se nemudoma dogovori za sestanek s psiholo‑
gom, ter ji dali vse potrebne informacije za stik s 
terapevtom.

 Pismu ravnatelja je bil priložen izpis klepeta med 
prvo pritožnico in njeno prijateljico z dne 7. maja 
2008. Iz njega je izhajalo, da je oče prve pritožnice 
v odzivu na novico o mladoletničini nosečnosti 
postal nasilen in ji povedal, da če hoče svojega 
otroka obdržati, se bo morala izseliti iz hiše; prva 
pritožnica je tudi povedala, da ne ve, kaj naj nare‑
di, in da želi, da bi ji pomagala prijateljica ter da 
bi posredovala šola.

34. Isti dan je sodišče na zaprtem naroku odredilo 
namestitev prve pritožnice v zavetišče za mlado‑
letnike kot začasni ukrep. Sodišče je v odločbi 
navedlo, da zgoraj navedeni dokumenti dokazu‑
jejo, da starša prve pritožnice za svojo hčer nista 
ustrezno skrbela. Bila je noseča; sprejeta je bila v 
Bolnišnico Jan Boży v Lublinu, ki je zavrnila izved‑
bo splava, glede na izjavo prve pritožnice, da ga ne 
želi. Sodišče je upoštevalo besedilna sporočila, ki 
jih je poslala prijateljici. Zdravnica W. S. jo je ob‑
vestila o posledicah splava. Poročali so, da je prva 
pritožnica z materjo odpotovala v Varšavo, da bi 
tam opravila splav. Prva pritožnica je bila pod pri‑
tiskom svoje matere in se ni mogla samostojno 

odločiti. Njeno bivanje v bolnišnici in vzdušje v 
družini sta ji škodila. Zaradi njenega interesa so jo 
morali ločiti od družine. Sodišče se je sklicevalo na 
5. točko prvega odstavka 109. člena Družinskega 
zakonika.

35. Dne 6. junija 2008 se je druga pritožnica zoper to 
odločbo pritožila. Dne 9. junija 2008 je na sodi‑
šče vložila pisno soglasje za hčerin splav, ki ga je 
predložila tudi lublinski bolnišnici. Dne 10. junija 
2008 je predložila izjavo prve pritožnice, v kateri 
je ta navedla, da želi opraviti splav in da je ne silijo 
vanj.

36. Dne 13. junija 2008 je prvo pritožnico v bolnišnici 
v navzočnosti tožilca in psihologa zaslišal kazenski 
sodnik, v okviru postopka glede obtožb o prisili z 
namenom prekinitve nosečnosti. Prva pritožnica 
je pričala, da je bila prisiljena v spolno dejanje, ki 
je povzročilo nosečnost, in da je mati ni prisilila v 
odločitev o prekinitvi nosečnosti. Zaslišanje se je 
začelo ob 19.30 in je trajalo tri ure. Staršem prve 
pritožnice navzočnost ni bila dovoljena. Prva pri‑
tožnica ni imela pravne pomoči ali druge odrasle 
osebe, ki bi jo zastopala kot mladoletno. Pozneje 
istega dne je sodišče drugi pritožnici dovolilo, da 
jo odpelje domov. Dne 14. junija 2008 je bila od‑
puščena iz bolnišnice.

37. Družinsko sodišče v Lublinu je 18. junija 2008 
razveljavilo svojo odločitev glede namestitve prve 
pritožnice v zavetišče.

38. Dne 18. februarja 2009 je družinsko in skrbniško 
sodišče v Lublinu, ki se je opiralo predvsem na 
strokovno mnenje Družinskega centra za diagno‑
stiko in posvetovanje, razsodilo, da ni razlogov, na 
podlagi katerih bi staršem prve pritožnice odvzeli 
starševsko skrb. S tem je ustavilo postopek.

E. Stik pritožnic z Ministrstvom za 
zdravje

39. Druga pritožnica je med 9. in 13. junijem 2008 
vložila pritožbo pri Uradu za pacientove pravice 
na Ministrstvu za zdravje, v kateri je prosila, naj 
njeni hčerki pomaga pri zakonitem splavu, in pre‑
dložila ustrezne dokumente, zlasti potrdilo tožilca. 
Uradna oseba ministrstva K. U. je drugo pritožni‑
co obvestila, da bodo za izjave njene hčerke, da 
je privolila v splav, morale pričati tri osebe. Ko 
jo je druga pritožnica obvestila, da je bila izjava 
dejansko podpisana v navzočnosti treh prič, ji je 
odvrnila, da so potrebne identifikacijske številke 
prič in da je treba kopijo overiti pri notarju. 

40. Uradna oseba ministrstva je 16. junija 2008 drugo 
pritožnico po telefonu obvestila, da je zadeva reše‑
na in da njena hči lahko splavi. Obvestili so jo, da 
bo morala v Gdansk na severu Poljske, približno 
500 kilometrov od njenega doma v Lublinu.

41. Ministrstvo za zdravje je 17. junija 2008 poslalo 
avtomobil za prosilki, ki ju je odpeljal v Gdan‑
sk. Prva pritožnica je v tamkajšnji javni bolnišni‑
ci splavila. Pritožnici sta trdili, da sta bila pot v 
Gdansk in splav izvedena na skrivaj, čeprav je bil 
splav zakonit. Ko sta se pritožnici vrnili domov, sta 
ugotovili, da je Katoliška informacijska agencija 
tistega dne ob 9. uri na internetu objavila infor‑
macijo o njuni poti v Gdansk.
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F. Različni sklopi kazenskih postopkov

1. Proti prvi pritožnici

42. Okrožno sodišče v Lublinu je 1. julija 2008 proti 
prvi pritožnici sprožilo postopek zaradi suma, da 
je storila kaznivo dejanje, ki se kaznuje po prvem 
odstavku 200. člena Kazenskega zakonika (spolni 
odnos z mladoletnikom, mlajšim od 15 let). Prva 
pritožnica je bila 25. septembra 2008 povabljena 
na zaslišanje na sodišče.

43. Dne 20. novembra 2008 je bil postopek ustavljen. 
Sodišče je odločilo, da se lahko prva pritožnica 
šteje samo za žrtev kaznivega dejanja, ne pa za 
storilko.

2. Proti storilcu domnevnega posilstva

44. Druga pritožnica je 28. avgusta 2008 tožilca ob‑
vestila, da je bila njena hči posiljena. Po lastnih 
navedbah ni vedela, da prijava posilstva organom 
pregona v maju 2008 ni bila dovolj za začetek 
preiskave. Preiskava zoper storilca domnevnega 
posilstva je bila 10. junija 2011 dokončno usta‑
vljena.

3. Zoper drugo pritožnico, očeta prve 
pritožnice in dve drugi osebi

45. Dne 14. julija 2008 je okrožni državni tožilec 
okrožja Varšava‑Śródmieście ustavil postopek 
proti drugi pritožnici, očetu prve pritožnice, go‑
spema W. N. in K. K., ki sta delali pri Zvezi za 
ženske in načrtovanje družine, sprožen zaradi 
suma, da je bila prva pritožnica prisiljena v splav 
proti njeni volji. Tožilec je ugotovil, da ni šlo za 
utemeljeno zadevo in da glede na dokumente, ki 
sta jih pritožnici predložili varšavski bolnišnici, 
ni dvoma, da je imela prva pritožnica pravico do 
zakonitega splava.

4. Proti drugim osebam

46. Drugi sklop postopkov, ki je bil ustavljen istega 
dne, se je nanašal na sum, da so neznane osebe, 
vključno z zdravniki iz Lublina in Varšave, katoli‑
škimi duhovniki in člani organizacij proti splavu, 
pritisnile na prvo pritožnico, da bi jo odvrnile od 
splava. Tožilec je ugotovil, da ni šlo za utemeljeno 
zadevo, ker kazenski zakon ni inkriminiral posku‑
sov, da bi nosečnico prepričali v donošenje, dokler 
za to ni bila uporabljena sila.

47. Druga pritožnica se je zoper to odločitev prito‑
žila.

5. Proti gospe H. W. in gospodu M. N. - K.

48. Dne 21. novembra 2008 je okrožno državno tožil‑
stvo okrožja Varšava‑Śródmieście ustavilo posto‑
pek, ki je bil uveden zoper gospo H. W. in gospoda 
M. N. ‑ K., pri čemer je ugotovilo, da sta pritožnici 
ogovorila, ko sta zapuščali bolnišnico v Varšavi, 
vendar ni šlo za utemeljeno zadevo, ker ni bilo 
uporabljeno fizično nasilje. Dne 19. septembra 

3  Asociacija  med obravnavano sodbo ESČP in »Talibani sredi Evrope«, iz katere je izveden tudi naslov članka, je sicer rezultat intuicije prevajalca Deana Zagorca.  

2009 je okrožno sodišče v Varšavi‑Śródmieście 
zavrnilo pritožbo pritožnic.

6. Proti policistom

49. Okrožno sodišče v Varšavi‑Śródmieście je 17. 
septembra 2009 zavrglo pritožbo prve pritožnice 
zoper odločbo okrožnega tožilca okrožja Varšava‑
‑Śródmieście, s katero je 26. maja 2009 ustavil ka‑
zenski postopek zoper policiste, ki so jo pridržali 
na policijski postaji na podlagi naloga za namesti‑
tev v zavetišče. Tožilec in sodišče sta ugotovila, da 
policisti nimajo za kaj odgovarjati.

7. Proti različnim osebam zaradi obtožbe 
razkritja zaupnih podatkov

50. Okrožni državni tožilec v okrožju Lublin‑Północ 
je 31. oktobra 2008 potrdil odločitev policije, 
sprejeto na nespecificiran datum, o prekinitvi 
preiskave obtožb o nezakonitem razkritju oseb‑
nih podatkov pritožnic in ugotovil, da ni bilo ka‑
znivega dejanja zoper varstvo osebnih podatkov. 
(…) Okrajno sodišče v Lublinu je 31. marca 2009 
pritožbo pritožnic zavrnilo in ugotovilo, da je od‑
ločitev tožilca zakonita in pravilna.

[…]

Talibani že v mestu (Poljska)

Pri zadevi, v kateri se pri posilstvu 14‑letne deklice, 
ki ga je storil enako star fant, zaradi spolnega od‑
nosa z mlajšo mladoletno osebo kazensko preganja 
mladoletno žensko, ki ji je v postopku tudi prisilno 
odvzeta prostost, moški (posiljevalec) pa kazensko 
ni procesiran in še manj obsojen, v kateri država 
materi posiljene deklice zaradi prizadevanja za (le‑
galno) prekinitev hčerkine nosečnosti odvzame ro‑
diteljsko pravico, v kateri izjavo, da ne želi splava, 
od te 14‑letne deklice brez navzočnosti staršev ali 
odvetnika izsili kar od zdravstvenih oblasti poobla‑
ščen oziroma poslan duhovnik v tistem okolju pre‑
vladujoče religije ter v kateri v končni fazi od vseh 
vpletenih nihče ni kazensko odgovarjal, se zdi ne‑
mogoče, da je šlo za zadevo iz (domnevno) civilizi‑
rane Evrope. Okoliščine bi bolj kazale nekam daleč 
na vzhod ali jugovzhod ter visoko v odročna gorov‑
ja; morda nekam, kjer glede pravic žensk vlada men‑
taliteta in »pravo« talibanskih oblasti.3 Zadeva se 
tudi ne nanaša na »pravo« iz časa pred 100 ali 80 
leti,  ki je pri nas spodbudilo pozneje zlorabljeno 
socialno in politično revolucijo (revolucijo mladih 
ljudi, tudi mladih žensk, potencialnih žrtev takšne‑
ga ali tovrstnega takratnega »prava« in mentalite‑
te). Gre namreč za zelo aktualno zgodbo sedanjega 
časa, o kateri je ESČP razsodilo leta 2012, odvijala 
pa se je leta 2008, tako rekoč v srcu Evrope, v Re‑
publiki Poljski, članici Evropske unije. 

Sodba v zadevi P. in S. proti Poljski ne zadeva neke‑
ga osamljenega ali ekstremnega primera »talibanske‑
ga prava« v Poljski. Odločanje, pri katerem želi drža‑
va (in religija) oblastno upravljati s telesi žensk, je na 
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Poljskem namreč tako pogosto in običajno, da je v ce‑
loti in dokončno izničilo prav vse predpostavke za pre‑
kinitev nezaželene nosečnosti – tudi tiste, ki jih skraj‑
no restriktivna poljska zakonodaja vendarle vsebuje. 
Ta sicer ne predvideva nikakršnih socialnih razlogov 
za dopustitev prekinitve nosečnosti4 in v tem pogledu 
predstavlja pravzaprav edino tako zelo restriktivno za‑
konodajo v Evropski uniji.5 

Na podlagi 4.(a) člena poljskega Zakona o načrtova‑
nju družine iz leta 1993 je namreč abortus dopuščen 
le v primerih, ko:
1.  nosečnost ogroža življenje ali zdravje matere;
2.  prenatalni testi ali druge medicinske ugotovitve ka‑

žejo na veliko tveganje, da bo plod hudo in nepo‑
vratno poškodovan ali bo trpel zaradi neozdravljive 
smrtno nevarne bolezni;

3. obstajajo trdni razlogi za prepričanje, da je noseč‑
nost posledica kaznivega dejanja.6 

Celo takšni skrajno restriktivni uzakonjeni pogoji za 
prekinitev nosečnosti pa so, kot rečeno, v dejanski pra‑
ksi izničeni. Na izničenje pogoja iz 3. točke glede no‑
sečnosti kot posledice kaznivega dejanja kaže že sod‑
ba ESČP v tukaj predstavljeni zadevi P. in S. proti Polj-
ski. V njej je šlo za povsem jasen primer izpolnjenega 
pogoja o nosečnosti kot posledici kaznivega dejanja, 
torej za evidentno pravico do legalnega abortusa tudi 
po poljskem pravu. Ta pravica pa je bila 14‑letni pri‑
tožnici P. vseeno grobo kršena in je bila realizirana na 
skrivaj ter v 500 km oddaljenem kraju, šele po mno‑
gokratnem kršenju njenih pravic iz Evropske konven‑
cije o človekovih pravicah (EKČP). 

Primer izničenja 1. točke pa predstavlja  situaci‑
ja iz sodbe ESČP Tysiac proti Poljski (pritožba št. 
5410/03). Sodba, ki je bila izdana 20. marca 2007, 
ugotavlja kršenje človekovih pravic pritožnice Ali‑
cje Tysiac. Ko je bila Alicja Tysiac tretjič noseča, je 
uveljavljala pravico do splava iz 1. točke 4.(a) člena 
ZND, ker je bila pri njej podana huda oblika krat‑
kovidnosti z indikacijo poslabšanja za primer noseč‑
nosti in poroda. Poljske oblasti so – očitno uteme‑
ljeno – zahtevo zavrnile, pritožnica pa je kljub obu‑
pnim poskusom doseči svojo pravico rodila. Po po‑
rodu se ji je vid poslabšal do stanja tako rekoč po‑
polne slepote.7 Celo v taki situaciji je Poljska imela 
obraz pritožiti še na Veliki senat ESČP in z izpla‑
čilom s strani ESČP priznane odškodnine 25.000 
EUR slepi brezposelni materi treh otrok odlašati 
celi dve leti.8 

4  Predpostavko dopustnosti prekinitve nosečnosti zaradi t. i. socialnih razlogov je na Poljskem ukinil Zakon o načrtovanju družine (ZND) iz leta 1993. Pred tem je 
»zadoščala ustna izjava nosečnice o njenem težkem socialnem položaju« – glej Agnieszka Karpowicz: Pravna ureditev splava na Poljskem v luči zadnje sodbe poljskega 
Ustavnega sodišča, Pravna praksa, št. 14‑15/2021, str. 14–15.
5  Poleg Poljske ima tako restriktivno zakonodajo v Evropski uniji le še Malta. Vse preostale članice EU splav dopuščajo bodisi na zahtevo ali na podlagi ohlapnih socialnih 
kriterijev (broad social grounds) – povzeto po European Abortion Law: A Comparative Overview, Center for Reproductive Rights, 2021. 
6  Povzeto po 54. točki sodbe ESČP v zadevi P. in S. proti Poljski. Z nedavno sodbo poljskega Ustavnega sodišča št. K1/20 z dne 22. oktobra 2020 je bila predpostavka 
iz 2. točke 4(a) člena (nepovratno poškodovan zarodek) razglašena za neustavno – več o tem v Karpowicz, A., naved. delo, str. 14 in 15, ter v nadaljevanju tega članka.
7  Glej 31. točko sodbe ESČP Tysiac proti Poljski: pritožnici je ostal le vid do razdalje 1,5 metra, zaradi česar je bilo formalno ugotovljeno, da je nesposobna skrbeti za svoje 
tri otroke, postala je brezposelna in s tremi otroki živi le od minimalnih socialnih pomoči. 
8  Odklonitev izplačila odškodnine pritožnici Tysiac, prisojene na ESČP, je zahtevala tudi Poljska (katoliška) škofovska konferenca. Kampanja v katoliškem tisku je bila 
taka, da je dosegla celo Slovenijo; glej na primer zapis o zadevi Tysiac v slovenskem katoliškem časopisu Družina, 25. septembra 2009, z naslovom »Nagrada za željo po 
splavu ?« 
9  »De facto ban on abortion« – citirano iz dokumenta Evropske komisije 2021 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Poland, str. 27. 
10  Karpowicz, A., naved. delo, str. 15. 
11  V Karpowicz, A., naved. delo, str. 15, opomba 7; avtorica navedeno poskuša relativizirati. Vendar niti odločitve iz leta 1997 niti odločitve iz leta 2020 ne bi moglo biti, 
če poljsko Ustavno sodišče ne bi štelo, da se človeško življenje začne s trenutkom spočetja, čeprav tega sodišče morda ni »izrecno« reklo. 
12  Karpowicz, A., naved. delo, str. 14. 
13  Glej dokument Evropske komisije 2021 Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Poland, str. 27, opomba št. 230. 

Tudi ko je formalno (še) veljala – dokler je ni lani 
dokončno umorilo poljsko Ustavno sodišče – je bila 
v praksi poljskih oblasti bolj ali manj »mrtva« tudi 
2. točka 4.(a) člena ZND. To sledi na primer iz sod‑
be ESČP v zadevi R. R. proti Poljski (pritožba št. 
27617/04) z dne 26. maja 2011. V njej je sodišče ugo‑
tovilo številne kršitve človekovih pravic ter je priso‑
dilo odškodnino 60.000 EUR pritožnici R. R., ki ji je 
bila zavrnjena oziroma dokler ni bilo prepozno odla‑
šana  pravica do splava v situaciji dokazano hudo mal‑
formiranega zarodka. Ta je bil nato rojen kot neoz‑
dravljivo bolan otrok z zelo hudim Turnerjevim sin‑
dromom. Ob takem (dejanskem) »tretmaju« pravi‑
ce do abortusa s strani poljskih oblasti je Poljska celo 
uradno šteta za državo z de facto prepovedano preki‑
nitvijo nosečnosti.9 Tako oceno še okrepi in zapeča‑
ti najnovejša sodba poljskega Ustavnega sodišča opr. 
št. K1/20 z dne 22. oktobra 2020, ki je za neustavno 
razglasila 2. točko 4.(a) člena ZND (hudo in nepovra‑
tno poškodovan zarodek). Sodba izhaja zgolj iz določ‑
be 38. člena poljske Ustave o zagotovljenem pravnem 
varstvu življenja in prav šokantno ignorira vrsto drugih 
ustavnih pravic in vrednot ter zelo enostavno zaključi: 

»[…] visoka verjetnost hude in nepopravljive okva-
re ploda ali neozdravljiva bolezen, ki lahko ogroža 
njegovo življenje, ni zadosten razlog za omejevanje 
otrokove pravice do življenja.«10 

Ob takem odločanju poljskega Ustavnega sodišča je 
verjetno le še vprašanje časa, kdaj bosta pravno izni‑
čeni tudi preostali dve predpostavki za prekinitev no‑
sečnosti iz 4.(a) člena ZND. Ob takem stanju tudi že v 
osnovi ni nikakršnih možnosti za upoštevanje kakršne‑
gakoli »socialnega razloga«. Le‑tega je poljsko Ustav‑
no sodišče za neustavnega sicer razglasilo že s sodbo 
št. K 26/96 z dne 28. maja 1997. Tudi takrat je sodi‑
šče že izhajalo iz pravice do življenja, štete kot traja‑
joče že vse od spočetja dalje;11  čemur  je nato lahko 
sledil dokaj enostaven (ali poenostavljen) zaključek:

»Socialni razlog ni zadostna predpostavka za le-
galizacijo umetne prekinitve nosečnosti, saj ne izha-
ja iz potrebe po zaščiti kakšne druge (večje) vredno-
te, ustavne pravice ali svoboščine, kot je pravica do 
življenja.«12 

Ko je poljsko Ustavno sodišče s sodbo opr. št. K1/20 
za neustavnega štelo razlog iz 2. točke 4.(a) člena ZND 
glede nepopravljive okvare zarodka, je s tem prepreči‑
lo kar 98 odstotkov pred to sodbo legalno opravljenih 
abortusov v državi.13 Preostala 2 odstotka pa učinkovi‑
to prepreči dosledno in učinkovito izvajan t. i. ugovor 
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vesti poljskih zdravstvenih delavcev oziroma vodstev 
bolnišnic.14 Celo tisto, kar je bilo pred dobrim dese‑
tletjem prvi pritožnici iz zadeve P. in S. vendarle omo‑
gočeno vsaj v obliki pred javnostjo skritega abortusa v 
500 km oddaljenem (takrat še,  pred umorom župana 
Adamowicza) liberalnem Gdansku, bi bilo danes ver‑
jetno nemogoče. 

Ponazorjena v obliki paralele z nedavnimi dogodki v 
Afganistanu je situacija na Poljskem torej v tem, da so 
talibani, ki želijo oblastno in po njihovi  (moški) vo‑
lji upravljati ženska telesa, tam že v glavnem mestu, in 
so že zasedli tudi letališče. 

Talibani še v predmestju obkoljenega 
mesta (Madžarska)

V zadevi P. in S. proti Poljski in tudi v preostalih opisa‑
nih zadevah ter najbrž v pretežnem delu več kot 1000 
istovrstnih zadev proti Poljski, o katerih  ESČP še ni 
razsodilo, je šokantna že zgolj ugotovitev, da je kaj 
takega v (domnevno) civilizirani Evropi v 21. stole‑
tju sploh lahko mogoče. Za pravnika še bolj »taliban‑
ski« pa  sta neznosna lahkotnost, s katero so bile pri‑
stranske konservativne oblasti pripravljene »povozi‑
ti« jasna pravila o legalnem splavu, in prav tako ne‑
znosna lahkotnost skrajno poenostavljene argumenta‑
cije, s katero se je radikalna pro life stališča odločilo za‑
govarjati poljsko Ustavno sodišče.15  Vendar pa se tak 
pristop  v zadnjem času ne dogaja več (le) na Polj‑
skem. Sodba ESČP, ki bi bila  podobna zgoraj  pred‑
stavljenim poljskim primerom, zoper Republiko Ma‑
džarsko sicer še ni bila izdana. Vendar pa je odstopa‑
nje dejanskega dogajanja od veljavnega prava na Ma‑
džarskem tolikšno, da so take sodbe zoper Madžarsko 
le še vprašanje časa. 

Mavrica dostopnosti prekinitve nosečnosti v EU si‑
cer pokaže 19 držav, v katerih je splav dovoljen na 
zahtevo nosečnice, 2 državi, v katerih je splav v bi‑
stvu prepovedan,16 ter 7 vmesnih držav, v katerih je 
splav dovoljen (tudi) iz t. i. socialnih razlogov. V teh 
7 državah sta kot pogoj uzakonjena obrazložitev so‑
cialnih razlogov za abortus in svetovalni razgovor z 
državno socialno službo.17 V primeru Madžarske sta 
obvezna dva taka svetovalna razgovora, drugi ne prej 
kot tri dni po prvem.18 Taka, navidez še sprejemljiva 

14  Dokument ESČP Notification on 12 application concerning abortion rights in Poland, ECHR 217(2021) z dne 8. julija 2021. Dokument še navaja, da je zoper Poljsko 
glede pravice do splava na ESČP vloženih več kot 1000 pritožb.  
15  Poljsko Ustavno sodišče je seveda tudi zelo pristransko; njegov predsednik je eden od ustanoviteljev in nekdanji predsednik skrajno konservativnega pravniškega 
združenja Ordo Iuris, ki zagovarja tudi stroge zaporne kazni za ženske, ki privolijo v (svoj) abortus. Glej v članku: »Aleksander Stepkowski: New commisioner in the 
Supreme Court«, <https://ruleoflaw.pl/>, 15. maj 2020.
16  Poljska in Malta, glej European Abortion Law, A Comparative Overview, str. 2.
17  Države s tako pravno ureditvijo v EU so Belgija, Madžarska, Nemčija, Italija, Litva, Nizozemska in Slovaška, glej European Abortion Law: A Comparative Overview, 
str. 3. 
18  Glej v članku Hungarian women seeking abortion increasingly opt for Vienna, <Kafkadesk.org>, 24. maj 2021.
19  Prav tam, str. 2.
20  Prav tam, str. 2.
21  Glej članek Activists fear abortion at risk in Hungary from Orban's family‑first crusade, <Balkaninsight.com>, 19. november 2020, str. 3.
22  Članek iz opombe 18, str. 1.
23  Članek iz opombe 21, str. 4.
24  Glej v Nova madžarska ustava, za nekatere preporod, za druge diskriminacija, MMC RTVSLO, 25. april 2011.
25  Glej članek Orban na praznik svetega Štefana, ki je Madžarsko naredil krščansko, Nova24TV 21. avgust 2020.
26  Neporočen par lahko na primer posvoji otroke le z (osebnim) dovoljenjem – skrajno konservativne, glej v nadaljevanju – ministrice za družino, tako članek iz  
opombe 21, str. 6.
27  Glej članek Family minister: No need for women to have same salary as men, <Euractiv.com>, 19. november 2020.
28  Članek iz opombe 21, str. 4.
29  Članek iz opombe 21, str. 2.
30  Glej članek Hungary signs Trump's anti‑abortion declaration with Poland and Belarus, <Hungarytoday.hu>,  26. oktober 2020.

ureditev pa se v zadnjem času drastično spreminja v 
stanje, v katerem socialne službe na svetovalnih raz‑
govorih moralizirajo o »ubijanju otroka«,19 noseč‑
nice pošiljajo domov na ponovni premislek in jim 
celo predvajajo zloglasni film Nemi krik.20 Raziskava 
o svetovalnih razgovorih na Madžarskem med 100 
intervjuvanimi ženskami ne pokaže nobene, ki bi si 
premislila, pokaže pa, da je vseh 100 (tak) svetoval‑
ni razgovor doživelo kot hudo ponižanje.21 Poleg tega 
se na Madžarskem čas med prvim in drugim razgo‑
vorom ter čas do odločitve arbitrarno ali z epidemi‑
jo covida‑19 kot pretvezo podaljšuje, pogosto do pre‑
teka dobe, dopustne za izvedbo splava. V posledici 
vsega tega se stotine in tisoči Madžark odločajo za 
splav v eni od ginekoloških klinik na Dunaju v so‑
sednji Avstriji.22 Na poti v tujino ali mazaško ilegal‑
no opravljanje splava izrazito kaže tudi statistika, saj 
se je v zadnjih 15 letih število (legalno) opravljenih 
splavov na Madžarskem prepolovilo.23  

Navedeno se zdi nujna posledica dogajanja na Ma‑
džarskem v zadnjem desetletju, po leta 2011 sprejeti 
novi Ustavi, ki v preambuli mnogokrat poudari kr‑
ščanski značaj in korenine države ter – s čimer gre 
še dlje kot Poljska – v II. členu poglavja o svobošči‑
nah in pravicah izrecno deklarira pravno zaščito ži‑
vljenja človeškega zarodka od trenutka spočetja na‑
prej.24 Skladni s takšno usmeritvijo so tudi že skoraj‑
da mistični govori predsednika Orbana z naslednjo 
vodilno tematiko:

»Srednjeevropske države bi morale stopiti skupaj, da 
ohranijo svoje krščanske korenine, medtem ko se je 
zahodna Evropa odrekla k nebu usmerjenim silam 
in eksperimentira z istospolnimi porokami, nebrzda-
nim priseljevanjem ter ateizmom.«25  

Na bolj konkretni ravni se zadeve nadaljujejo z že de‑
setletje trajajočo politiko čaščenja tradicionalne druži‑
ne in zakonske zveze,26 v okviru katere vplivna mini‑
strica za družino in podpredsednica vladajoče stranke 
Fidesz Katalin Novak na primer izjavi, da ni nič naro‑
be z nižjimi plačami žensk v primerjavi z moškimi za 
enako delo,27 gibanje »za življenje«  gladko označi za 
gibanje »za ubijanje«,28 financiranje javnih bolnišnic 
se pogojuje z no-abortion zavezo bolnišnic,29  Madžar‑
ska pa odstopi od Istanbulske konvencije o zaščiti žen‑
sk ter podpiše t. i. anti-abortion Ženevsko deklaracijo 
nekdanjega predsednika ZDA Trumpa.30 
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Vsaj izkušenim opazovalcem31 je nedvomen naslednji 
korak tudi pravna prepoved ali vsaj korenita omeji‑
tev pravice do prekinitve nosečnosti na Madžarskem, 
zelo verjetno na način, da si bo politična oblast pila‑
tovsko umila roke in to delikatno odločitev prepustila 
vse prej kot (zares) neodvisnemu madžarskemu Ustav‑
nemu sodišču.32 Temu izrecna ustavna določba o prav‑
ni zaščiti življenja človeškega zarodka od trenutka spo‑
četja naprej na široko odpira pot  do take odločitve.33 

S ponovno uporabo paralele z nedavnimi dogodki v 
Afganistanu gre na Madžarskem za situacijo, v kateri  
so talibani, ki želijo oblastno in po lastni (moški) vo‑
lji upravljati ženska telesa, že v predmestju obkoljene‑
ga mesta, ki je brez resne obrambe pred dokončnim 
zavzetjem. Precej podobna se zdi situacija tudi v so‑
sednji Slovaški, ki sodi v isti kulturni krog in je oze‑
meljska soseda tako Madžarske kot Poljske. Slovaško 
ureditev abortusa, ki je blizu madžarski, tj. sorazmerno 
restriktivna,34 so pred letom dni konservativne stran‑
ke že poskušale narediti še bolj restriktivno, podobno 
ureditvi v sosednji Poljski. Poskus je sicer spodletel, a 
z zelo tesno večino 59 proti 58 glasov.35 Konservativ‑
ni predlagatelji že napovedujejo, da bodo ta (tak) za‑
konski predlog po izteku roka šest mesecev ponovno 
predložili slovaškemu parlamentu.36 

Talibani le navidezno še daleč v gorah 
(Slovenija)

Čeprav so bile odločitve ESČP takrat že intenzivno 
spremljane, so bile, kot rečeno, sodbe v treh omenje‑
nih zadevah zoper Poljsko v Sloveniji neopažene in/
ali ignorirane. Glede na njihovo šokantnost in mno‑
žico pravnih vprašanj, ki jih odpirajo, si to lahko ra‑
zložimo le s percepcijo teh zadev kot nečesa povsem 
»nezemeljskega«, za Slovenijo in Slovence irelevan‑
tnega. V družbi in državi, v kateri pravica do prekini‑
tve nosečnosti na zahtevo nosečnice neprekinjeno in 
povsem nesporno velja že vse od daljnega leta 197737 
ter se poniževalnih svetovalnih razgovorov iz časa pred 
letom 1977 spomnijo le še zelo redki (redke), resneje 
realno omejene pravice do splava iz časov pred drugo 
svetovno vojno in revolucijo pa sploh nihče, se taka 
percepcija lahko zdi celo nekako razumljiva. Zadeve 

31  Na primer avtorju članka iz opombe 21, str. 5. 
32  O vprašanju (ne)odvisnosti madžarskih sodišč glej na primer članek Kazai, V., in Kovacs, A.:  The Last Days of the Independent Supreme Court of Hungary, 
Verfassungsblog, 13. oktober 2020.
33  Članek iz opombe 21, str. 5. 
34  Slovaška sodi med 7 držav (od 28) z obveznimi svetovalnimi razgovori in dolžnostjo utemeljevanja socialnih razlogov za abortus. Glej European Abortion Law:  
A Comparative Overview, str. 4. 
35  Glej članek Slovak parliament narowly rejects tightening of abortion rules, <Reuters.com>, 20. oktober 2020. 
36  Prav tam, str. 2. 
37  Ta pravica je bila uzakonjena z Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur. l. SRS, št. 15/76), ki je veljal od 1. januarja 1977 dalje – vse do leta 2017, ko je 
enako ureditev uzakonil Družinski zakonik.
38  Glej na primer sodbo ESČP, 8. junij 2021, v zadevi D. A. in drugi proti Poljski (pritožba št. 51246/17). 
39  Glej na primer sodbo ESČP, 8. julij 2021, v zadevi Shahzad proti Madžarski (pritožba št. 12625/17), že prej, med celo množico podobnih, na primer sodba  
z dne 5. julija 2016 v zadevi O. M. proti Madžarski (pritožba št. 9912/15).
40  Sodba ESČP z dne 2. marca 2021 v zadevi R. R. in drugi proti Madžarski (pritožba št. 36037/17). 
41  Evropska komisija, 2021, Rule of Law Report, Country Chapter on the rule of law situation in Poland, str. 28. Za bolj konkretne in kdaj tudi krvave konotacije območij 
brez ideologije LGBT glej članek »Tretjina Poljakov živi na »območjih brez ideologije LGBT«, MMC RTVSLO, 29. januar 2020. 
42  Glej Polgari, E., Dombos, T.: A New Chapter in the Hungarian Government's Crusade Against LGBTQI People, Verfassungsblog, 18. november 2020.
43  Govor Janeza Janše ob uspehu skupne liste SDS in SLS na volitvah v Evropski parlament, Demokracija, 26. maj 2019. 
44  Tako podpredsednik slovenskega parlamenta Jože Tanko in tudi poslanec SDS Branko Grims, slednji z navedbo: »Tudi Slovenija bi morala odstopiti od Istanbulske 
konvencije, ker se je izkazalo, da so jo zlorabili kulturni marksisti LGBT in vanjo podtaknili svojo ideologijo.«
45  Glej citat iz opombe 44.
46  Glej članek Luksemburški premier: Na strani Orbana le Slovenija in Poljska, Delo, 1. september 2021.
47  Tako radikalne, da ksenofobna, antiislamistična madžarska stališča zavrača celo papež Frančišek; glej v članku Papež v Budimpešti precej hladno z Orbanom,  
Delo, 12. september 2021.

so bile očitno štete le za obskurno čudaštvo nekega 
nerazumljivega eksotičnega pravnega sistema, ki Slo‑
venije ne zadeva. 

Vendar se zdi, da se stališča o obskurnem in čudaškem 
pravnem sistemu lahko zelo hitro spreminjajo – tudi 
v popolno nasprotje nečesa prej povsem nedvomne‑
ga. V Sloveniji in pri Slovencih je za obskurno in ču‑
daško še do pred kratkim veljalo na primer »pravo«, 
ki se na Poljskem38 in zlasti na Madžarskem39 izvaja s 
prav neverjetnim sadističnim izživljanjem nad migran‑
ti, pretepanjem ljudi, odvzemi svobode, trumpovskim 
zidanjem obrambnih zidov pred migranti, stradanjem 
ljudi, tudi žensk in otrok, celo z ginekološkimi pregle‑
di žensk v prisotnosti moških stražarjev.40 Za obskurno 
in čudaško je bilo donedavnega šteto tudi »pravo«, ki 
se denimo v obliki od te nesnage počiščenih con na 
Poljskem izvaja proti osebam in skupnostim LGBT41 
ali ki ga zoper pravice pripadnikov LGBT ter neko nji‑
hovo domnevno »ideologijo« s pred kratkim sprejeto 
zakonodajo izvaja Republika Madžarska.42 Takih pri‑
merov je še več, arzenal čudaškega se je v teh dveh dr‑
žavah v zadnjih letih hudo napolnil. Nakar je oblast v 
Sloveniji – in kmalu nato dobršen del mentalne kraji‑
ne – zavzela politična opcija s sloganom:

»Za evropsko Slovenijo in za Evropo krščanskih vre-
dnot in korenin.«43 

In nenadoma čudaško in obskurno iz Madžarske in 
Poljske ni bilo več čudaško in obskurno, temveč pred‑
met idolatrije. Še preden se je sploh kje kdo pojavil, je 
Slovenija že najavila najbolj skrajno restriktivno politiko 
v zvezi z begunci iz Afganistana, vodilni ljudje novega 
režima se nenadoma kar strinjajo s predlogom Poljske, 
naj (tudi) Slovenija odstopi od Istanbulske konvenci‑
je o preprečevanju nasilja nad ženskami,44 vrstijo se ti‑
rade zoper nekaj, kar naj bi bilo »ideologija LGBT«.45 
Slovenija je nenadoma prva (in edina) pri preprečeva‑
nju postopkov evropskih institucij zoper Madžarsko in 
Poljsko,46 aplavdira se vsemu, kar prihaja iz Budimpešte 
ali Varšave, tudi najbolj eklatantnemu kršenju človeko‑
vih pravic ali principov vladavine prava ter tudi idejam 
in ravnanjem, ki so z Marsa vidna kot z retoriko o kr‑
ščanskih vrednotah in koreninah (slabo) zakrito izva‑
janje programa radikalne47 konservativne katoliške re‑
konkviste. Slednja se zelo intenzivno dogaja tudi v Slo‑
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veniji, npr. s kolumnami ideologa novega režima, nekoč 
ministra, z naslovom »Nazadnjaško je OK«,48 pa s po‑
skusi ustanavljanja slovenske podružnice skrajno kon‑
servativnega pravniškega združenja »Ordo Iuris«, ne‑
nazadnje tudi že z dogajanjem na Ustavnem sodišču, 
kjer se (trenutno še?) manjšina nenavadno pogosto za‑
čenja sklicevati na precej »poljsko« stališče:

»Dopustnost omejevanja pravice do življenja je treba 
razlagati skrajno restriktivno in se bo praviloma do-
tikalo zgolj primerov, ko je njeno varstvo v konfliktu 
z varstvom življenja drugega človeka.«49

48  ŽigaTurk: Nazadnjaško je OK, <Siol.net>, 29. januar 2021.
49  Glej (med precej podobnimi primeri) ločeno mnenje sodnika Klemna Jakliča k sklepu Ustavnega sodišča RS št. U‑I‑83/21, U‑I 84/21, U‑I‑86/21 z dne  
12. aprila 2021, str. 5.

Tudi v slovenskih gorah, figurativnih 
(afganistanskih, talibanskih) in dejanskih (na 
primer na Kredarici ali Triglavu), se očitno dogaja 
in dogovarja marsikaj – tudi takega, na kar bi se 
veljalo pripraviti, za začetek morda s ponovnim 
branjem v tem članku objavljene sodbe ESČP v 
zadevi P. in S. proti Poljski … 

1

Sodišče EU je v 69. točki obrazložitve navedene sod‑
be zavzelo stališče, da je potrošnik glede na gibanje 
terminskih menjalnih tečajev  lahko v položaju, v kate-
rem je po eni strani znesek neodplačane glavnice v valu-
ti plačila (v evrih) višji od prvotno izposojenega zneska, 
kar velja zlasti takrat, ko povečanje neodplačane glav-
nice v nacionalni valuti   ni uravnoteženo z razliko med 
obrestno mero za tujo valuto in obrestno mero za nacio-
nalno valuto, pri čemer obstoj take razlike za kreditoje-
malca pomeni glavno prednost kredita v tuji valuti. Ob 
tem je Sodišče EU v isti točki navedlo, da se zdi, da 
pogodbeni pogoji nalagajo potrošniku nesorazmerno 
breme, če prodajalec ali ponudnik v zvezi s tem ni izpol-
nil zahteve po preglednosti (beri: pojasnilne dolžnosti). V 
naslednji, 70. točki obrazložitve je Sodišče EU zapisa‑
lo, da v takih okoliščinah, izhajajoč iz zahteve po pre‑
glednosti, ki izhaja iz člena 5 Direktive, ni mogoče šteti, 
da je prodajalec ali ponudnik, če s potrošnikom transpa-
rentno posluje, lahko razumno pričakoval, da bi potro-
šnik v okviru posamičnih pogajanj takšne pogoje sprejel. 

V isti sodbi Sodišče EU povzema, da je omenjen kri‑
terij presoje pomemben z vidika dobre vere in da je v 
zvezi z zahtevo dobre vere bistvena zlasti moč pogajal-
ske pozicije strank, kot tudi,  ali je bil potrošnik spodbujen 

1  Besedilo, objavljeno v Odvetniku, ne vsebuje uvodne strani s podatki o pritožnikih. Ustavna pritožba je bila na Ustavno sodišče RS vložena januarja 2021 (prva ustavna 
pritožba v eni od slovenskih zadev pa je bila na Ustavno sodišče vložena že januarja 2019, torej pred dvema letoma).
Preininger, R.: Ustavna pritožba – saga o kreditih v švicarskih frankih (1. del), Odvetnik št. 1 (99) – pomlad 2021, str. 13–19; Preininger, R.: Ustavna pritožba – saga o 
kreditih v švicarskih frankih (2. del), Odvetnik št. 2 (100) – poletje 2021, str. 8–13.

v strinjanje z zadevnim pogodbenim pogojem, ob čemer 
sodišče prav tako navede, da je zlasti treba upoštevati 
vse okoliščine, s katerimi je bil poklicni dajalec kredi‑
ta  lahko seznanjan  ob sklenitvi pogodbe,  predvsem ob 
upoštevanju njegovega strokovnega znanja glede mogočih 
nihanj menjalnih tečajev in tveganj, neločljivo povezanih 
s sklenitvijo takšnega kredita (pogodbe), ki so lahko vpli-
vala na poznejše izpolnjevanje pogodbe.

Poseben poudarek v navedeni sodbi pa je Sodišče EU 
dalo stališču, da zahteve po preglednosti ni mogoče iz‑
polniti s tem, da se potrošniku posredujejo informaci‑
je, četudi obširne, če te informacije temeljijo na domne-
vi, da bo pariteta med obračunsko valuto in valuto plači-
la ostala stabilna ves čas trajanja pogodbe, in da to zla-
sti velja takrat, kadar prodajalec ali ponudnik potrošni-
ka ni obvestil o ekonomskih okoliščinah, ki bi lahko vpli-
vale na nihanja menjalnih tečajev, zaradi česar potro‑
šnik ni mogel konkretno razumeti potencialno resnih 
posledic, ki bi lahko izhajale iz sklenitve kredita v tuji 
valuti za njegov finančni položaj.

Sodišče EU se je v navedeni zadevi ukvarjalo tudi z 
vprašanjem razlage člena  3(1) Direktive v povezavi 
s prednostnim poplačilom obresti (anuitetni način 

Robert Preininger
odvetnik v Šmarju pri Jelšah 

Ustavna pritožba – saga o kreditih v švicarskih 
frankih (3. del) 
Anonimizirano besedilo ustavne pritožbe1

Najnovejša sodba Sodišča EU z dne 10. junija 2021 v zadevi C-609/19, BNP Paribas Personal Finance 
SA, potrjuje utemeljenost navedb ustavne pritožbe v vseh njenih ključnih delih in s tem potrjuje tudi 
stališče, da so slovenska redna sodišča v zadevah potrošniških stanovanjskih kreditov, nominiranih v 
CHF, sistematično odstopila od sodne prakse Sodišča EU in posegla v pravice potrošnikov do enakega 
varstva pravic.
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odplačevanja, o čemer so obsežne navedbe podane v 
ustavni pritožbi). V zvezi s tem se je opredelilo, da je 
treba navedeni člen razlagati tako, da pogoji kreditne 
pogodbe, ki določajo, da se plačila v fiksnih obrokih 
prednostno uporabijo za poplačilo obresti in da se za 
poplačilo salda računa, ki se lahko znatno poveča za‑
radi nihanj paritete med obračunsko valuto in valu‑
to plačila, podaljša trajanje pogodbe in poveča zne‑
sek mesečnih obrokov, v škodo potrošnika povzročajo 
znatno neravnotežje v pravicah in obveznostih strank, 
ki izhajajo iz navedene pogodbe, če je zaradi teh pogo-
jev potrošnik izpostavljen nesorazmernemu valutnemu 
tveganju. Ta situacija je povsem primerljiva s sloven‑
skimi zadevami.  

Sodišče EU je navedlo tudi to, da je smernice za pre‑
sojo nepoštenosti zadevnega pogoja že zagotovilo v 
sodbi z dne 3.  septembra 2020, Profi Credit Polska, 
C‑84/19, C‑222/19 in C‑252/19 (EU:C:2020:631). 
V zadevi C‑84/19 je zapisalo, da bi lahko neobrestni 
strošek kredita za potrošnika (tudi če je v skladu z na‑
cionalno zakonodajo omejen navzgor, kar v Sloveniji 
po stališčih naših sodišč niti ni) povzročil znatno ne‑
ravnotežje v smislu sodne prakse Sodišča EU, čeprav 
je ta strošek določen pod zgornjo mejo, če se stori‑
tve, opravljene v zameno, ne bi razumno nanašale na 
storitve, opravljene v okviru sklenitve ali upravljanja 
kreditne pogodbe, ali če bi bili zneski, zaračunani po‑
trošniku iz naslova stroškov odobritve in upravljanja 
posojila, očitno nesorazmerni glede na znesek poso‑
jila. Končno je še podalo stališče,  da v  takih okolišči-
nah ob upoštevanju zahteve po preglednosti, ki izhaja iz 
člena  5 Direktive 93/13, ne bi bilo mogoče šteti, da bi 
lahko ponudnik, če s potrošnikom transparentno poslu-
je, razumno pričakoval, da bi potrošnik v okviru poga-
janj tak pogoj sprejel.

III. (nadaljevanje Obrazložitve) 

Izostanek odgovora sodišč prve in druge 
stopnje na navedbe pritožnikov, da jima ni 
bilo pojasnjeno, da že sorazmerno majhna, le 
nekaj odstotna apreciacija švicarskega franka 
napram evru na letni ravni lahko pripelje 
skozi dolgoročno obdobje odplačevanja 
kredita do znatnih, za posojilojemalca 
negativnih učinkov sprejetega tveganja, ki 
so v nesorazmerju s samo višino apreciacije 
tečaja glede na strukturo obrokov z vidika 
deleža razdolžnine in obrestnega deleža skozi 
celotno obdobje odplačevanja

Tudi o tem se sodišči prve in druge stopnje nista 
opredelili. Ni bilo sporno, da se banke kot poučeni 
udeleženci na finančnih trgih zaščitijo pred nepri‑
čakovanimi spremembami tečaja v prihodnosti, kar 
kaže na zavedanje bank o realnosti tovrstnih tve‑
ganj. Noben povprečni potrošnik ni mogel vedeti, 
da že sorazmerno majhna in počasna oziroma dol‑
gotrajna, le nekaj odstotna apreciacija CHF napram 
evru na letni ravni lahko pripelje do znatnih nega‑
tivnih učinkov iz naslova valutnega tveganja, ki se 
odražajo na povečanju celotne kreditne obveznos‑
ti t.j. preostale glavnica, povečane za obresti in so 

praviloma bistveno večji od odstotka same višine nihanj 
tečaja CHF. To je ključno izpostaviti glede na struk‑
turo anuitet z vidika deleža razdolžnine (glavnice) 
in obrestnega deleža, ki se skozi dolgoročno obdobje 
odplačevanja kredita bistveno spreminja. Spremem‑
be tečaja, do katerih pride v zgodnji fazi izvrševan‑
ja pogodbenega razmerja, imajo namreč bistve‑
ni vpliv na preostalo glavnico z obrestmi, kar je za 
kreditojemalca v danem primeru anuitetnega nači‑
na odplačevanja povsem netransparentno. V začet-
nih letih odplačevanja kredita je delež odplačila obres-
ti v posameznih obrokih višji od deleža glavnice, kar je 
v danem primeru nesporno in izhaja iz amortizaci‑
jskega načrta, ki ga je predložila v spis Banka. Iz‑
račun skupne kreditne obveznosti v primeru spre‑
membe menjalnega tečaja za določen odstotek pred‑
stavlja precej zahtevno (še zdaleč ne preprosto ma‑
tematično operacijo), katere potrošnik sam pravilo‑
ma ni zmožen. Dejstvo anuitetnega načina odpla‑
čevanja kredita pomeni v primeru relativno majh‑
nega odstotka krepitve CHF, če do tega pride v za‑
četni fazi kreditnega razmerja, ko so v anuiteti v ve‑
čjem deležu zajete anticipativne in vnaprej obraču‑
nane pogodbene obresti za celotno obdobje kredita, 
da je izračun povečanja kreditne obveznosti izjemno 
kompleksen in potrošnik zagotovo nima orodij za to-
vrstne izračune. Treba je namreč izračunati vpliv te‑
čajne spremembe na preostalo glavnico, ob tem pa 
obračunati tudi pogodbene obresti od tako poveča‑
ne glavnice in upoštevati preostalo obdobje odpla‑
čevanja kredita z vidika preostalih mesečnih anuitet. 
To lahko izračuna praviloma samo banka na podla‑
gi ustreznih računalniških orodij. Povečanje celotne 
preostale kreditne obveznosti v takšnem primeru za 
potrošnika še zdaleč ni transparentno in je dejansko za-
vajajoče. V takšnem primeru je verjetno, da potro‑
šnik uporabi model preprostega odstotnega poveča‑
nja skupne obveznosti na podlagi preproste primer‑
jave z odstotkom ali nominalno višino krepitve teča‑
ja CHF, ki vpliva na posamezno anuiteto, pri čemer 
ne upošteva ostalih elementov, ki pa ključno vpliva‑
jo na izračun preostale kreditne obveznosti. Zato so 
bili kreditojemalci praviloma zgroženi, ko so v neki 
fazi kreditnega razmerja ob sicer rednem odplače‑
vanju anuitet, ki so sicer nihale v relativno majhnih 
zneskih, dobili podatek od banke, koliko so še dol‑
žni. Če se tečaj CHF recimo okrepi za 3 odstotke 
v prvem letu odplačevanja kredita, bi to po prepro‑
stem razumevanju laičnega potrošnika pomenilo, da 
bi se konkretna glavnica kredita povečala za 3 od‑
stotke (takšen model razumevanja uporabljajo tudi 
nekateri sodniki, ki kljub univerzitetni izobrazbi in 
dolgoletnim izkušnjam ne zmorejo osnovne mate‑
matične logike). 

V takšnem hipotetičnem primeru in ob preprostem iz‑
računu bi nepoučen potrošnik izračunal, da bi to zanj 
na letnem nivoju pomenilo sorazmerno majhno pove‑
čanje preostale kreditne obveznosti glede na poveča‑
no višino mesečne anuitete v evrih, ki pa bi bilo raz‑
porejeno v obdobju enega leta. To pa niti približno ne 
drži in ne ustreza dejanskemu povečanju skupne kre‑
ditne obveznosti v takšnem primeru ravno iz omenje‑
nega razloga spreminjajoče se strukture anuitet z vidi‑
ka deleža glavnice in obresti in dejanskega obrestova‑
nja povečane glavnice. 
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Glede dokazovanja – sodišči prve in druge 
stopnje sta popolnoma relativizirali in 
ignorirali dokaze, kar je nevredno funkcije 
sojenja in sta poteptali vse vrednote, ki so 
lastne vlogi sodnika, s čimer je bil dokazni 
postopek zreduciran na prazno deklaracijo 

Sodišče druge stopnje je odločitev oprlo na ugotovi‑
tev, da je tožena stranka »v redu izpolnila pojasnilno 
dolžnost«, pri čemer je zgolj povzelo ugotovitve so‑
dišča prve stopnje in pri tem ni dalo dodatnega vse‑
binskega odgovora na pritožbene navedbe. Pri tem sta 
sodišči prve in druge stopnje izpovedbi pritožnikov, ki 
sta bili skladni izpovedbam vseh zaslišanih prič tože‑
če stranke, kot tudi izpovedbe zaslišanih prič tožeče 
stranke, relativizirali do take mere, da sta jim dejansko 
odrekli vsakršno dokazno vrednost in uporabljivost prav 
v tistem specifičnem delu, ki se je nanašal na samo vse-
bino pojasnil Banke v zvezi s tveganji, ki so bila vezana 
na valuto CHF, in ki je za sojenje najbolj pomemben. To 
sta storili s hipotetičnimi razlogi, da spomin ni statičen 
in da s časom peša, da nanj vplivajo in ga lahko moč‑
no preobražajo človekovi nazori, čustvovanja in inte‑
resi ter temu podobnimi abstraktnimi razlogi. Ti so 
sicer v psihologiji znani, vendar v drugačnem in spe‑
cifičnem kontekstu. Na ta način je bilo dokazno sred‑
stvo z zaslišanjem strank in prič razvrednoteno, ker ta 
pristop dejansko pomeni »vnaprejšnjo dokazno oce‑
no o splošni in hipotetični nezanesljivosti spomina«. 
Zdravorazumsko gledano se s takšnim pristopom ni‑
kakor ni mogoče strinjati. Vsak potrošnik kot kredi‑
tojemalec, ki najema dolgoročni stanovanjski kredit, 
s katerim rešuje svoj stanovanjski problem, je pravilo-
ma zelo pozoren in osredotočen prav na tiste ključne in-
formacije, ki jih prejme na banki v vezi s kreditnim tvega-
njem. Gre nedvomno za usmerjeno in selektivno pozor-
nost potrošnika v okviru dogodka, ki se pri njem kot pov-
prečnem potrošniku, ko najema dolgoročni stanovanjski 
kredit, zgodi samo en krat v življenju. Takrat tudi zna‑
tno in dolgoročno obremeni svoje dohodke do maksi‑
malne mere, pri čemer zasleduje interes, da je kredit 
funkcionalen in da ga dolgoročno zmore, kar pome‑
ni, da je osredotočen na tveganja, ki jih takšen kredit 
prinaša. Zaznavni učinki so v takšnih primerih pravilo-
ma osredotočeni in skoncentrirani zgolj na eno dogajanje, 
ki je eksistenčno gledano zelo pomembno za posamezni-
ka in njegovo družino, kar praviloma izboljšuje zaznav-
ne učinke in spomin ter izključuje spominske napake. Pri 
tem je v psihologiji spomina splošno sprejeto pravilo, 
da si posameznik dražljaje, ki so vezani na pomembne 
dogodke in življenjske odločitve in ki trajajo dalj časa ter 
so intenzivnejši in vezani na razmišljanje, zapomni bo-
lje, ker se mu bolje »vkodirajo« v spomin. Priklic in‑
formacij je v takšnih primerih bolj gotov in natančen, 
ker so zaznane informacije praviloma bolj stabilno in 
jasno vkodirane v dolgoročni spomin, še posebej, če 
kreditojemalec o njih razmišlja, kar je nedvomno pra‑
viloma vedno izkazano, ko potrošnik najprej prejme do-
ločene informacije na banki, nato o njih razmišlja, in se 
šele kasneje po temeljitem premisleku odloči za kredit. 
V primeru svetovanja bančnega svetovalca potrošni‑
ku na banki pa tudi gre praviloma za urejeno okolje, 
za katerega niso značilne kaotične in stresne okolišči‑
ne, kot npr. pri očividcu kaznivega dejanja z elementi 
nasilja, ko je zaznavanje hipno in so zunanji dražljaji 
izjemno intenzivni, ko je tudi usmerjanje pozornosti v 

podrobnosti lahko zelo težavno. T. i. pogoji zaznava-
nja so eden od ključnih dejavnikov zanesljivosti spomina, 
ki vplivajo na »čistost zaznav«. V primeru svetovanja 
bančnega svetovalca kreditojemalcu ne gre za zazna‑
ve, ki so običajno problematične, kot je to pri zazna‑
vah razdalje in smeri, hitrosti in velikosti predmetov, 
osvetlitve okolja, barv, časa trajanja hipnega dogodka, 
prizorišča nekega stresnega dogodka kot kompleksne 
zaznavne scene, tki. »fokusa na orožje« in podobne‑
ga, ki lahko znatno problematizirajo spomin. Pri do‑
kazni oceni izpovedb in gotovosti pričevanja pa je bi-
stvena tudi vsebinska usklajenost pričevanj, ki je bila v 
danem primeru nedvomno izkazana na strani pritožni-
kov in zaslišanih prič tožeče stranke, kot je tudi ugoto‑
vilo sodišče prve stopnje. 

Ko sta sodišči prve in druge stopnje relativizaciji izpo‑
vedb tožnikov in zaslišanih prič tožeče stranke s hipo‑
tetičnimi in splošnimi razlogi, ki so zdravorazumsko 
gledano zgrešeni, sta kršili pravico do izjave in kon‑
tradiktornosti postopka ter temeljna ustavna proce‑
sna jamstva poštenega sodnega postopka, kar izkazu‑
je arbitrarnost in samovoljo. Jasna slika o tem izhaja 
iz selektivnosti ocene izpovedb pritožnikov in zasliša‑
nih prič tožeče stranke brez povezave z drugimi do‑
kazi in brez upoštevanja uspeha celotnega dokaznega 
postopka, in sicer: 

1. Ni bila opravljena vestna in skrbna dokazna presoja 
(in tudi ne vsebinska presoja pritožbenih navedb v 
zvezi s tem) glede  pomembnega listinskega dokaza 
tj. reklamnega materiala na letaku Banke »……« 
(v prilogi pod zap. št. 10). V navedenem reklamnem 
letaku je dano zagotovilo o »posebni ugodnosti – 
večvalutnem kreditu« s takojšnim pojasnilom, da 
so pri Banki prvi v Sloveniji, ki nudijo to možnost 
in da gre za kredit z »minimalnim valutnim tvega‑
njem«. Ta reklamni material že v uvodu vsebuje 
izrecni zapis, da »uresničitev teh sanj pomeni velik 
korak v varno prihodnost«, v nadaljevanju pa sledi 
zapis, da pri Banki »razumejo problem« in »pri 
tem želijo svetovati in finančno priskočiti na pomoč« 
ter da so »pripravili ugodne stanovanjske kredite 
z odplačilno dobo do 30 let«. Izrecno je zapisana 
tudi možnost spremembe valute »poljubno krat v 
okviru ene kreditne pogodbe«, kar bi naj zagota‑
vljajo »najnižjo možno stopnjo valutnega tveganja«. 
Navedena možnost spremembe valute »poljubno 
krat v okviru ene kreditne pogodbe« pa v tem kon‑
tekstu v letaku ni bila zapisana na način, da bi ta del 
besedila predstavljal neposredni razlog za izrecno 
prejšnje zagotovilo glede »minimalnega valutne‑
ga tveganja«, ampak v nadaljnjem kontekstu kot 
zagotovilo glede »najnižje možne stopnje valutne‑
ga tveganja«. Torej gre za samostojno zagotovilo 
o najnižji možni stopnji valutnega tveganja, ki pa 
je tudi sicer že samo po sebi minimalno zaradi 
možnosti spremembe valute. Ob tem je bistveno 
poudariti, da je ta vsebina reklamnega leta skladna 
tistemu, kar sta izpovedala pritožnika in priče tožeče 
stranke. Izvedba in dokazna ocena tega dokaza bi 
po zdravem razumu in pravilih logičnega mišljenja 
morala bistveno vplivati na dokazno oceno, da so 
bile izpovedbe pritožnikov in prič tožeče stranke 
resnične tudi v tistem specifičnem delu, da so bančni 
uslužbenci Banke zagotavljali kreditojemalcem, da je 
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kredit ugoden in varen in da se razmerje valut ne bo 
močno spremenilo v njihovo škodo. 

2. Glede omenjenega letaka Banke je sodišče prve sto‑
pnje sicer ugotovilo, da v času sklenitve Kreditne 
pogodbe še ni obstajal, pri čemer je še ugotovilo 
relativno majhen časovni razkorak med sklenitvi‑
jo Kreditne pogodbe in časom nastanka letaka. 
Pri tem ostaja nedvomno dejstvo, da je v vsebini 
omenjenega letaka izrecno navedeno zagotovilo o 
minimalnem valutnem tveganju, kar je v skladu z 
izpovedbami pritožnikov in prič tožeče stranke in 
ugotovitvami sodišča prve stopnje, da so pritožni‑
koma pri Banki kredit predstavili kot ugodnega in 
vezanega na stabilno valuto CHF ter kot kredit, za 
katerega se odločajo tudi bančni uslužbenci. Vse‑
bina letaka je bila nedvomno zavajajoča, tudi ob 
interpretaciji vsebine letaka, kot jo je po navedbah 
Banke povzelo sodišče prve stopnje, češ da se zago‑
tovilo o minimalnem valutnem tveganju nanaša na 
možnost spremembe valute (kreditnega razmerja). 
Valutno tveganje je pojmovno gledano mogoče iz‑
ničiti le preden pride do tečajnih sprememb ne pa ex 
post facto. Ker napovedovanje tečajnih sprememb 
ni mogoče z neko vsaj približno točnostjo glede 
časa in obsega teh sprememb, je tovrstno zagotovilo 
iz letaka nedvomno skrajno zavajajoče. Zagotavlja 
nekaj, kar ni uresničljivo, ker nihče ne ve, kdaj in v 
kakšni meri bo prišlo do tečajne spremembe. Ko pa 
do tečajne spremembe enkrat že pride, sprememba 
valute ne more predstavljati varnega izida iz valu‑
tnega tveganja. O teh in drugih navedbah, tudi pri‑
tožbenih, sodišči nista zavzeli nobenega stališča. 

3. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je Banka kre‑
dit v CHF »predstavila kot ugodnega« (41. točka 
obrazložitve prvostopne sodbe) in da »dopušča 
možnost, da so bančni uslužbenci povedali, da je 
CHF stabilna valuta« (50. točka obrazložitve), kar 
po zdravorazumski logiki nakazuje na zaključek, da 
že zaradi tega tveganje ni bilo ustrezno predstavlje‑
no, kot tudi, da so bile dane neposredno zavajajoče 
informacije, ki so s takšno vsebino lahko odločilno 
vplivale na oblikovanje mnenja pri pritožnikih, da 
realnega tveganja dejansko ni in da je kredit ugo‑
den. Zagotovilo, da je CHF stabilna valuta povpreč‑
ni potrošnik lahko razume na način, da tečaj ne bo 
znatno nihal.  

4. Niti sama Banka v pravdi ni zatrjevala, da bi kdaj 
spreminjala prakso predstavljanja tovrstnih kre‑
ditov kreditojemalcem in da ta praksa ne bi bila 
enotna v času, v katerem je izdala in uporabljala 
omenjeni reklamni letak. 

5. Ni nobenega logičnega razloga, da bi bilo v letu … 
…, ko je bila sklenjena Kreditna pogodba, drugače 
kot prej ali kasneje, kar zadeva način izpolnitve po‑
jasnilne dolžnosti Banke, pri čemer je priča Banke 
… … potrdil, da se način predstavitve kreditov in 
tveganj ni spreminjal v obdobju, ko je on bil zaposlen 
pri Banki (od leta 2004 dalje).

6. Da ni odločilno, kdaj in kje sta pritožnika dobila 
omenjeni letak in ali je sam letak neposredno vpli‑
val na odločitev pritožnikov ali drugih kreditoje‑
malcev, da su sklenili tovrstne kreditne pogodbe. 
Zdravorazumsko gledano in izkustveno sodeč je 

vsaj pretežno verjetno, da je Banka svetovala po‑
trošnikom tako, kot izhaja iz navedenega letaka in 
da je bila vsebina izpovedb pritožnikov in prič v 
omenjenem specifičnem segmentu, ki je za sojenje 
bistven, skladna vsebini reklamnega letaka Banke 
in zato dokazno gledano bistvena, verodostojna in 
logična. 

7. Da je način svetovanja, kot izhaja iz omenjenega 
letaka in sta ga s specifično vsebino potrdila prito‑
žnika in priče tožeče stranke, potrjen tudi z vidika 
objektivnega dejstva, da je Banka potrošnikom v 
obdobju od leta 2005 do 2008 prodala bistveno več 
stanovanjskih potrošniških kreditov v CHF kot kre-
ditov v domači valuti in je bila (tudi po splošnem 
vedenju) ena od dveh vodilnih bank v Sloveniji, 
ki je tudi prodala največ teh spornih kreditov. To 
dejstvo o masovnosti teh kreditov, ki so se sklepa‑
li pri Banki izhaja tudi iz letnih poročil Banke in 
sta to dejstvo izrecno potrdili priči Banke …… in 
……, ki je nenazadnje potrdil tudi to, da je število 
kreditov v CHF vplivalo, skupaj s številom ostalih 
prodanih bančnih produktov, na uspešnost in na‑
grajevanje zaposlenih. Slednje je lahko neposredni 
motiv za napeljevanje potrošnikov, da so sklepali 
tovrstne kredite, kaže pa tudi na možno zaintere‑
siranost bančnih uslužbencev kot prič, ki so v tem 
kontekstu v neposredni povezavi s predmetom spo‑
ra.  

8. Če krediti ne bi bili predstavljeni potrošnikom na 
način, kot sta izpovedala pritožnika in priče tožeče 
stranke, izhaja pa to tudi iz reklamnega materiala 
Banke, krediti v CHF zagotovo ne bi bili tako zelo 
privlačni za stranke Banke, da bi jih ta prodala »dosti 
več« kot drugih kreditov, kot sta izpovedala …… in 
…… pa ni potrdila, da bi kreditojemalcem bili pred-
stavljeni grafi gibanja tečaja CHF, …… pa je o tem 
izpovedal nedoločno, pri čemer je omenil obdobje, ki 
je bilo krajše od 10 let. V tem obdobju pa nesporno 
ni bilo večjih nihanja tečaja, kar je lahko pri kredi‑
tojemalcih povzročilo dodatno prepričanje, da so 
zagotovila o stabilnosti CHF točna.  

9. Priče Banke so kot njeni uslužbenci ne samo v raz‑
merju z Banko, ampak so v danem primeru tudi v 
neposrednem razmerju s predmetom tega spora kot 
tedanji bančni uslužbenci, ki so nudili zavajajoče in 
nepopolne informacije in svetovanje strankam in 
iz tega izhaja tudi njihova osebna odgovornost in 
zainteresiranost za izid te pravde.  

Sodišči prve in druge stopnje sta torej popolnoma 
relativizirali in ignorirali dokaze, kar je nevredno 
funkcije sojenja in sta poteptali vse vrednote, 
ki so lastne vlogi sodnika, s čimer je bil dokazni 
postopek zreduciran na prazno deklaracijo. 

Ob navedenem je treba zlasti poudariti in izpostaviti 
pravilo hear–say dokaza. Priče, ki so najemale enake 
kredite in v istem času kot pritožnika ter pri isti ban‑
ki (ne glede na to, ali v isti poslovalnici in pri istih 
bančnih svetovalcih) niso posredne priče ( po doktri-
ni hear–say dokazov), ampak gre za neposredne priče, 
ki imajo lastne in neposredne izkušnje in zaznave gle-
de točno določenih okoliščin, kako je konkretna banka 
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njim ponujala in predstavljala tovrstne kredite, pri če‑
mer bi v tem kontekstu za sodišča moralo biti relevan‑
tno tudi nesporno dejstvo v pravdi, da je prav Banka 
(za razliko od večine drugih bank) prodala v Sloveni‑
ji bistveno več hipotekarnih stanovanjskih kreditov 
v tuji valuti kot kreditov v domači valuti (to je sodi‑
šče prve stopnje tudi povzelo). Pri tem pa je bistve‑
no upoštevati tudi način izračuna kreditne sposob‑
nosti kreditojemalcev. To v danem primeru kot doda‑
tno kontrolno dejstvo logično gledano kaže na dolo‑
čeno politiko in prakso favoriziranja kreditov v CHF. 
Prav način izračuna kreditne sposobnosti je namreč po 
izrecnem stališču VS RS v zadevi II Ips 141/2017 po-
membna okoliščina, ki bi lahko potrdila trditev, da je to-
ženka v individualnih pogajanjih favorizirala kreditira-
nje v švicarskih frankih in s tem kršila svojo pojasnilno 
dolžnost, ker je že z izračunom kreditne sposobnosti fa-
vorizirala kredite v CHF, pri katerih je bila po nespor-
nih navedb pravdnih strank kreditna sposobnost kredi-
tojemalcev večja kot pri kreditih v domači valuti. Sodi‑
šče prve stopnje je izrecno povzelo, kaj sta o tem iz‑
povedala pritožnika in priče tožeče stranke, in je v 
41. točki obrazložitve prve delne sodbe zapisalo, da 
so lahko dobili več kredita v CHF, kot bi ga dobili v 
domači valuti, pa iz tega ni potegnilo nobenega zdra‑
vorazumskega dokaznega zaključka v smislu morebi‑
tnega favoriziranja teh kreditov. 

Sodišči prve in druge stopnje sta kot jasen dokaz pre‑
zrli in ignorirali praktično vse predložene dokaze, med 
njimi tudi »avstrijsko zloženko« (v prilogah pod zap. 
št. 9 – priloga tožbe), ki sta jo izdala avstrijska central‑
na banka (OeNB) in Finanzmarktaufsicht FMA (Av‑
strijski nadzorni organ za finančne trge) že v januarju 
2006 v nakladi 300.000 kosov z nazivom »Informa‑
cije o tveganjih pri kreditih v tujih valutah«, ki je bila 
v letu 2006 posredovana vsem poslovnim bankam, ki 
so ponujale kredite v CHF. V njej je bilo zapisano, ka‑
kšna so tveganja s kreditnimi pogodbami v CHF. Ta so 
bila opredeljena kot raznolika in visoka, celo kot oblika 
špekulacije z valutami in so bili dani tudi podatki o gi‑
banjih obrestne mere in valutnih tečajev v primerjavi 
evra z jenom in švicarskim frankom od leta 1986 da‑
lje, pri čemer je bilo iz grafov razvidno, kako pogosto, 
hitro in kako zelo se je spreminjala krajina obrestnih mer 
in tudi sami valutni tečaji. Ta nihanja so bila znatna in 
je ta informacija v osnovi izhajala iz predpostavke, da 
se preteklost lahko uresniči tudi v bodoče oz. da to ni 
in ne more biti izključeno, kar jasno kaže na mogoče 
spremembe tečajev, ki niso napovedljive. Ni šlo torej 
za predvidevanje glede gibanja tečajev, ampak za mo‑
žne tečajne spremembe. Glede tveganja nihanja valu‑
tnih tečajev je bilo izrecno zapisano, da so valutni te‑
čaji podvrženi prav tako naglim in nepredvidljivim ni‑
hanjem kot obrestne mere in so bili predstavljeni učin‑
ki hipotetičnih kreditov ob predpostavki najetja v za-
četku devetdesetih let v jenih in švicarskih frankih v vi-
šini 100.000 evrov z rokom zapadlosti 10 let, pri čemer 
je bilo navedeno preplačilo teh kreditov samo na račun 
glavnice in brez upoštevanja obresti, ki je pri kreditu v je-
nih znašalo 190.000 evrov, pri kreditu v švicarskih fran-
kih pa 125.000 evrov, prav tako brez upoštevanja obre-
sti. Obstoj znatnega neravnotežja je v danem primeru 
popolnoma očiten, če se upošteva primer, ki je temeljil 

2  Zakon o ratifikaciji Konvencije s protokoli (Ur. l. RS, št. 33/94 – MP, št. 7–41/94). 

na dejanskih parametrih najetja kredita v začetku devet-
desetih let v švicarskih frankih v višini 100.000 evrov z 
rokom zapadlosti 10 let in posledičnim povečanjem glav-
nice na 125.000 evrov brez upoštevanja obresti. 

V tem kontekstu ni bilo odgovora na navedbe prito‑
žnikov.

Takšen pristop sodišč kaže v danem primeru na kr‑
šitev ustavnih pravic iz 2., 14. in 22. člena Ustave ter 
tudi 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin.2 

Vsebina obrazložitve sodb sodišča prve in druge 
stopnje predstavlja tipičen primer dokazne 
hipokrizije, s katero se dokazni postopek zreducira 
na prazno deklaracijo, kar razgalja nepošten sodni 
postopek. Sodnik, ki ob sodnem odločanju ignorira 
temeljna procesna jamstva pravdne stranke, ki 
so ključna za pošten sodni postopek, potepta in 
pohodi vse vrednote, ki so lastne njegovi vlogi, kar 
je nevredno njegove funkcije.

Kršitve ustavnih in konvencijskih 
pravic zaradi nepričakovanih 
sprememb valutnih razmerij med CHF 
in EUR v korist CHF in nesorazmerne 
porazdelitve tveganj 

V nadaljevanju pritožnika oblikujejo ta del navedb 
ustavne pritožbe ob sklicevanju na vsebino Pravne‑
ga mnenja Inštituta za ustavno pravo z dne 6. maja 
2017, ki sta ga pripravila dr. Boštjan M. Zupančič in 
dr. Ciril Ribičič, ki naj šteje kot integralni del navedb 
te ustavne pritožbe, in sicer pravno mnenje v celoti oz. 
v celotnem besedilu in z mnenjem avtorjev citiranega 
pravnega mnenja o realni nevarnosti obsodbe Slove‑
nije pred Evropskih sodiščem za človekove pravice v 
Strasbourgu (ESČP) s pilotno sodbo. Citirano pravno 
mnenje je bilo predloženo med sojenjem na prvi sto‑
pnji. V tem kontekstu sta pritožnika vsebinsko izčrpa‑
la pravna sredstva pred vložitvijo te ustavne pritožbe. 

Glede dvoma v nepristranskost 
sojenja pred Vrhovnim sodiščem RS 

V senatu, ki je odločal s sodbo VS RS II Ips 32/2019, 
kot tudi v zadevah II Ips 195/2018 in II Ips 137/2018 
je sodeloval vrhovni sodnik ……

Vrhovni sodnik …… je skupaj z drugimi tremi vrhov‑
nimi sodniki in vrhovno sodnico ……, ki je njegova 
zakonska žena, javno izrazil politično podporo …… 
kot županskemu kandidatu »desnice« leta 2006 na 
ljubljanskih županskih volitvah, o čemer se je tedaj iz‑
rekel tudi sodni svet, ki je ocenil, da takšna politič‑
na podpora ni bila v skladu s sodniško etiko. Ta pod‑
pora je bila izražena v oglasih Zbora za Ljubljano, o 
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čemer so v tistem času obširno pisali mediji. Zadevo 
je obravnaval Sodni svet in Svet za sodniško etiko pri 
slovenskem sodniškem društvu. 

…… v je bil v obdobju od sredine leta 2006 dalje pa 
do leta 2012 predsednik uprave Banke pod tedanjim 
nazivom firme ..…., matična št.: ……, kar je razvidno 
iz javno dostopnih podatkov sodno – poslovnega regi‑
stra in je javno znano. Navedena banka je spremeni‑
la naziv firme v ……in ima še vedno isti sedež …… 
in isto matično št.: ……, kar je prav tako razvidno iz 
javno dostopnega sodno – poslovnega registra. Gre to‑
rej za isti pravni subjekt. .….. pa je bila pravdna stran-
ka na strani tožene stranke v zadevi II Ips 195/2018 in 
v zadevi II Ips 32/2019. ……. pa je bil v času, v ka-
terem je navedena banka tržila in v Republiki Sloveniji 
tudi prodala največ tovrstnih potrošniških hipotekarnih 
kreditov, ki so bili nominirani v CHF, predsednik upra-
ve te banke. To je bilo v obdobju od sredine leta …… 
pa do začetka leta …… 

..…. je tudi zastopal banko pri podelitvi pooblastila 
pooblaščencem banke za sklenitev kreditnih pogodb, 
ki so predmet sporov v številnih zadevah pred sloven‑
skimi sodišči. Navedeno pooblastilo je bilo sestavljeno 
kot splošno pooblastilo za sklepanje nedoločenega šte‑
vila potrošnikih hipotekarnih pogodb, kar pomeni, da 
je ..…. podelil upravičenje za zastopanje po lastni volji 
in v nedoločenem številu primerov sklenjenih potro‑
šnikih kreditnih pogodb iz tistega časa, ki jih je v Slo‑
veniji največ prodala v navedenem obdobju prav …….

Vrhovni sodnik ..…. glede na navedene okoliščine ne 
bi smel sodelovati v postopku odločanja v navedenih 
zadevah, ker njegovo sodelovanje predstavlja kršitev 
ustavne pravice iz 23. člena Ustave RS. 

Že sama politična podpora komur koli kot politične‑
mu kandidatu s strani osebe, ki v času izražanja ta‑
kšne podpore že opravlja funkcijo (vrhovnega) sodni-
ka, je sporna in ogroža videz nepristranskosti in ne‑
odvisnosti sodišča, neodvisno od morebitne povezave 
s predmetom spora v določeni konkretni zadevi. Po‑
litična podpora določenemu kandidatu na volitvah že 
sama po sebi pomeni, ne glede na hipoteze o možnih 
ali bolj oziroma manj verjetnih in/ali logičnih pove‑
zavah med posamezniki in s predmetom določenega 
konkretnega spora, da podpornik ima vsaj enaka ali 
podobna politična prepričanja, svetovnonazorske po‑
glede in vrednostni sistem ter druge preference, kot 
jih ima politični kandidat, kateremu se podpora daje, 
kar vsekakor lahko vpliva na sojenje. 

V navedenih zadevah, ki odstopajo od predhodne so‑
dne prakse Vrhovnega sodišča RS in očitno ignorirajo 
sodno prakso Sodišča EU ter presegajo jasno vsebino 
23. člena ZVPot, pa je šlo za bistveno drugačno situ‑
acijo, ko je .….. kot vrhovni sodnik, ki je takšno poli‑
tično podporo izrazil, celo odločal kot član senata, v 
kateri je bil predmet spora tudi neposredno povezan z 
osebo, kateri je ta sodnik javno izrazil svojo politično 
podporo. Odločal je v zadevi, v kateri je bila pravdna 
stranka banka, katere dolgoletni predsednik uprave je 
bil politični kandidat, ki mu je vrhovni sodnik javno 
izrazil svojo politično podporo, pri čemer je bistve‑
no poudariti, da je bil predmet spora v sojenjih vezan 

na veljavnost potrošniških hipotekarnih kreditnih po‑
godb iz obdobja, ko je bil navedeni politični kandidat 
predsednik uprave banke kot pogodbene stranke, ki 
je s potrošniki sklenila veliko število spornih kreditnih 
pogodb, pri čemer je neposredno sodeloval pri podeli‑
tvi pooblastila za njihovo sklenitev in je prav navede‑
na banka v obdobju njegove funkcije kot predsedni‑
ka uprave sklenila s slovenskimi potrošniki največ to‑
vrstnih spornih kreditnih pogodb.

Tedanja politična podpora vrhovnega sodnika ..…. in 
njegove zakonske žene, vrhovne sodnice .….., pa tudi 
treh drugih vrhovnih sodnikov, dana v konkretnem 
primeru ……, pa po logičnem in razumnem sklepa‑
nju lahko nakazuje tudi na možnosti ali celo soraz‑
merno visoke verjetnosti obstoja osebnih povezav. Ko‑
deks sodniške etike javno podporo kandidata politič‑
ne stranke ali samostojnega kandidata opredeljuje kot 
neskladno z načelom nezdružljivosti sodniške funkcije. 
Ob tem je utemeljeno sklepati, da sodniki za vsebino 
kodeksa sodniške etike vedo, saj bi za to vsebino vse‑
kakor morali vedeti, kar pomeni, da se v takšnih pri‑
merih, ko to politično podporo javno izražajo, za ta‑
kšno ravnanje zavestno odločajo, čeprav vedo ali bi 
morali vedeti, da to ni skladno kodeksu sodniške eti‑
ke. Ob tem se pojavi logično vprašanje, zakaj bi se za 
kaj takega odločali? 

Ob tem je bistveno izpostaviti, da bil predmet soje‑
nja v tovrstnih pravdah v enem od ključnih segmentov 
neposredno vezan prav na vprašanje etičnosti oziro‑
ma slabe vere banke v razmerju do potrošnikov (ena‑
ko v drugih primerih), kar pa je neposredno poveza‑
no z etičnostjo same uprave banke in s tem tudi nje‑
nega tedanjega predsednika, ki je najbolj odgovoren 
za poslovno delovanje banke v obdobju njegovega vo‑
denja poslov. Če bi se v sodnem sporu izkazalo, da je 
uprava banke ravnala neetično, v nasprotju z vestno‑
stjo in poštenjem, (kar je del bistvenega substrata, na 
katerem se utemeljujejo tožbeni zahtevki v tovrstnih 
pravdah ) in to prav v času, ko je bil njen predsednik 
uprave deležen politične podpore petih vrhovnih so‑
dnikov, bi lahko bil izkazan tudi interes tistih, ki so 
to politično podporo dali, da do tega ne pride. S tem 
bi se podporniki razbremenili očitkov, da so podprli 
političnega kandidata, ki ni ravnal v skladu z načelom 
vestnosti in poštenja. 

Očiten odstop od sodne prakse Sodišča EU in Vrhov‑
nega sodišča RS, do katerega je prišlo prvič prav v za‑
devi II Ips 195/2018 in navedenih (kot je bilo obra‑
zloženo), v katerih je bil sodnik poročevalec ……, ki 
praviloma predstavi zadevo senatu, predlaga odločitev 
in izdela sodno odločbo, logično gledano potrjuje na‑
vedene dvome. Zato je logično, da je bil sodnik ……
tudi avtor argumentacije, ki vsebuje retorične stavke 
o svetovnonazorskemu pogledu glede skrbi za posa‑
meznika, ki pa je bistveno vplivala na odločitve Vr‑
hovnega sodišča RS v uvodoma navedenih zadevah, 
s čimer je bilo očitno in grobo odstopljeno od prej‑
šnje sodne prakse Vrhovnega sodišča RS, ki pa so ne‑
dvomno v neskladju s temeljnimi izhodišči sodne pra‑
kse Sodišča EU.

Da je šlo za dvojna merila Vrhovnega sodišča RS v se‑
natih, v katerih je sodeloval prav vrhovni sodnik ……, 
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je lahko razvidno tudi iz zadeve VS RS II Ips 5/2020. 
Tudi v tej zadevi je bil vrhovni sodnik ..…. sodnik po‑
ročevalec. Vrhovno sodišče RS je v tej zadevi odnos 
med pomanjkanjem preglednosti pogodbenega pogo‑
ja, ki je posledica dejstva, da banka ni izpolnila poja‑
snilne dolžnosti, in samo nepoštenostjo tega pogodbe‑
nega pogoja, opredelilo kot odnos vzroka in posledice in 
je pozitivni in negativni komponenti pojasnilne dolžnosti 
bank, ki sta po naziranju Vrhovnega sodišča RS kvalifi-
katorna znaka nepoštenega/nedovoljenega pogoja v skla-
du s prvim odstavkom 3. člena Direktive, dalo specifično 
lastnost bistvenega vplivanja na preprečitev nedobroverne 
vzpostavitve znatnega neravnotežja v pogodbenih pravi-
cah in obveznostih strank. Podobna stališča, kot jih je 
Vrhovno sodišče RS oblikovalo v zadevi II Ips 5/2020, 
pa so bila zapisana v Smernicah v točki 3.4.6. o pome‑
nu pomanjkanja preglednosti za nepoštenost pogod‑
benih pogojev s tam citirano obsežno sodno prakso 
Sodišča EU in z izrecnim poudarkom, da ta poveza‑
va še posebej pride do izraza, ko potrošniki ne morejo 
razumeti posledic pogoja ali so zavedeni oziroma gre za 
zavajajoče pogoje. Objektivni bralec se ne more izo‑
gniti oceni o obstoju dvojnih meril. 

Pritožnika se sklicujeta na stališča, ki so povzeta v 
odločbi Ustavnega sodišča Up‑217/15 z dne 7. juli‑
ja 2016, v kateri je zapisano, da sodnik s stranko ali 
s spornim predmetom ne sme biti povezan tako, da 
bi to lahko povzročilo ali pa vsaj ustvarilo upravičen 
dvom, da sodnik v sporu ne more odločati objektiv‑
no, nepristransko in z izključnim upoštevanjem prav‑
nih kriterijev in da je eden izmed temeljnih pogo‑
jev za zagotovitev nepristranskega sojenja prepoved, 
da bi sodno funkcijo opravljala oseba, glede katere 
obstajajo okoliščine, ki vzbujajo dvom o njeni nepri‑
stranskosti oziroma objektivnosti. Ustavno sodišče 
je še zapisalo, da iz pravice do nepristranskosti so‑
jenja izhaja tudi zahteva, da sodišče pri ravnanju v 
konkretni zadevi ustvarja oziroma ohrani videz ne‑
pristranskosti in da je nepristranskost sodnikov treba 
ocenjevati ne le po njenih učinkih (npr. po odsotno‑
sti kršitev procesnih pravic ene izmed strank, po vpli‑
vu (ne)pristranskosti na odločitev o glavni stvari), 
temveč tudi po zunanjem izrazu, namreč kako lah‑
ko pristranskost oziroma nepristranskost sodnikov 
razumejo stranke v postopku in tudi kako se to razu‑
me v očeh javnosti. Stališče Ustavnega sodišča je, da 
ni dovolj, da sodišče v postopku ravna in odloča ne‑
pristransko, sodišče mora biti sestavljeno tako, da ne 
obstajajo nikakršne okoliščine, ki bi vzbujale dvom 
o videzu nepristranskosti sodnikov. Za zagotavljanje 

3  Šmarje pri Jelšah, 14. januar 2020. 

objektivnega vidika tega jamstva je poleg zagotavlja‑
nja garancij v postopku pomembno tudi odstranjeva‑
nje okoliščin, ki lahko prizadenejo videz nepristran‑
skosti sodnega odločanja v javnosti oziroma povzro‑
čijo dvom o njem. To, kar je tu posebej izpostavlje‑
no, je zaupanje, ki ga morajo vzbujati odločitve so‑
dišč v demokratični družbi v javnosti. 

V nadaljevanju je Ustavno sodišče poudarilo, da sta 
tudi po stališču ESČP za obstoj nepristranskosti soje‑
nja odločilna tako subjektivni kriterij, pri katerem gre 
za ugotavljanje osebnega prepričanja sodnika, ki od‑
loča v konkretnem primeru, kot tudi objektivni krite‑
rij, pri katerem gre za presojo, ali je sodnik v postop‑
ku zagotavljal uresničevanje procesnih jamstev tako, 
da je izključen vsak upravičen dvom o njegovi nepri‑
stranskosti. Pomembno je tudi to, da se mora nepri‑
stranskost sojenja odražati tudi navzven, t. i. videz ne‑
pristranskosti sojenja. Gre za zaupanje, ki ga morajo 
sodišča v demokratični družbi vzbujati v javnosti. Po‑
membno je, da sodišče pri ravnanju v konkretni za‑
devi ustvarja oziroma ohrani videz nepristranskosti. V 
nasprotnem primeru je lahko ogroženo tako zaupa‑
nje javnosti v nepristranskost sodnega odločanja kot 
tudi zaupanje strank v nepristranskost sojenja v kon‑
kretni zadevi.

Pritožnika po pooblaščeni odvetniški 
pisarni predlagata, 

da Ustavno sodišče RS to ustavno pritožbo sprej‑
me, ji ugodi in sklep Vrhovnega sodišča RS II DoR 
301/2020 z dne 13. novembra 2020, sodbo Višjega so‑
dišča v Ljubljani I Cp 250/2020 z dne 11. maja 2020, 
delno sodbo in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani 
P 442/2018‑I z dne 9. julija 2019 ter sklep Okrožne‑
ga sodišča v Ljubljani P 442/2018‑I z dne 14. avgu‑
sta 2020, razveljavi in vrne zadevo sodišču prve stop‑
nje v novo sojenje.3

Za konec 
Bralec si bo torej ob taki jasnosti stališč Sodišča 
EU, kakršne še ni bilo mogoče najti v posamezni 
sodbi omenjenega sodišča, lahko ustvaril vtis glede 
očitkov iz ustavne pritožbe, da so slovenski sodniki 
poteptali vso sodno prakso Sodišča EU, s tem pa 
tudi vrednote, ki so lastne njihovi vlogi sojenja. 
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Skladno z osemnajsto alinejo 1. točke prvega odstavka 
23. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstve‑
nem zavarovanju (ZZVZZ) je zavarovanim osebam z 
obveznim zavarovanjem v celoti zagotovljeno plačilo 
zdravstvenih storitev predhodnega in obdobnega zdra‑
vstvenega pregleda za športnike, ki nastopajo na ura‑
dnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez. 
Skladno z navedeno zakonsko določbo bi moral Za‑
vod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pla‑
čati strošek predhodnega in obdobnega zdravstvene‑
ga pregleda1 (zdravstveni pregled) za vse športnike, ki 
nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih pano‑
žnih športnih zvez. 

V praksi ZZZS ne ravna skladno z osemnajsto aline‑
jo prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, temveč pri fi‑
nanciranju zdravstvenega pregleda ločuje kategorizi‑
rane in registrirane športnike. ZZZS v praksi tako ne 
financira zdravstvenih pregledov vsem športnikom, 
ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih pa‑
nožnih športnih zvez, ampak zdravstvene preglede fi‑
nancira zgolj športnikom, ki nastopajo na uradnih tek‑
movanjih nacionalnih panožnih športnih zvez in ima‑
jo hkrati status kategoriziranega športnika. Če se posa‑
mezni športnik udeležuje uradnih tekmovanj nacional‑
nih panožnih športnih zvez in nima statusa kategori‑
ziranega športnika (temveč status registriranega špor‑
tnika), mu ZZZS zdravstvenega pregleda ne financira.   
ZZZS torej pri odločanju o financiranju zdravstvene‑
ga pregleda posameznemu športniku upošteva dej‑
stvo, ali se zdravstvenega pregleda udeleži registrirani 
ali kategorizirani športnik, ne glede na to, da ZZVZZ 
ne določa, da bi bilo financiranje zdravstvenih pre‑
gledov namenjeno zgolj kategoriziranim športnikom. 
ZZVZZ glede vprašanja financiranja zdravstvenih pre‑
gledov sploh ne ločuje med kategoriziranimi in regi‑
striranimi športniki. Skladno z ZZVZZ se zdravstve‑
ni pregled v celoti financira vsem športnikom, ki so 
obvezno zdravstveno zavarovani in nastopajo na ura‑
dnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.  
Tudi v primeru obstoja podzakonskega predpisa, ki 
bi izrecno določal, da je plačilo stroškov zdravstvene‑
ga pregleda zagotovljeno zgolj kategoriziranim (ne pa 

1  Zdravstvene preglede za športnike izvaja zelo omejeno število ponudnikov. Strošek tovrstnega zdravstvenega pregleda znaša približno 190 evrov. 
2  Podzakonski predpis, ki podrobneje ureja zdravstveno varstvo športnikov, je Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ur. l. RS, 
št. 19/98 in nasl.). Zadnja sprememba tega pravilnika je bila sprejeta 8. aprila 2021 (Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva 
na primarni ravni, Ur. l. RS, št. 57/21). 
3  V praksi se morajo posamezniki običajno daljše časovno obdobje intenzivno ukvarjati s športno dejavnostjo oziroma biti aktivno vključeni v trenažni proces, preden 
se udeležijo tekmovanj in posledično postanejo registrirani športniki. Če nekoliko poenostavimo: šele po tem, ko začnejo dosegati boljše rezultate, lahko postanejo tudi 
kategorizirani športniki. Do tedaj so registrirani športniki izpostavljeni popolnoma enakim zdravstvenim tveganjem kot kategorizirani športniki.   

tudi registriranim) športnikom, tak podzakonski pred‑
pis ne bi bil skladen z zakonom (ZZVZZ).2 V tem pri‑
meru bi podzakonski predpis ožil (omejil) pravice, ki 
jih daje zakon (ZZVZZ). S podzakonskim predpisom 
pa ni mogoče omejiti oziroma zoževati zakonskih pra‑
vic, temveč jih je mogoče zgolj podrobneje urediti. 

Posledice ravnanja ZZZS
Ker ZZZS v praksi krije stroške zdravstvenega pregle‑
da zgolj kategoriziranim športnikom, ne pa tudi regi‑
striranim, obstaja zgolj zanemarljivo število registrira‑
nih športnikov, ki se udeležujejo zdravstvenih pregle‑
dov. Višina stroška zdravstvenega pregleda (približno 
190 evrov) športnike odvrača, da bi se tega pregleda 
udeležili, saj ga morajo financirati sami. Tudi za mno‑
ga športna društva je strošek zdravstvenega pregleda 
previsok. Glede na to se registrirani športniki, kot je 
bilo že navedeno, večinoma dejansko ne udeležujejo 
zdravstvenih pregledov za športnike. Tako številni re‑
gistrirani športniki, čeprav so izpostavljeni popolno‑
ma enakim fizičnim obremenitvam kot kategorizirani 
športniki, zdravstvenih pregledov niso deležni, zato so 
izpostavljeni večjim zdravstvenim tveganjem kot kate‑
gorizirani športniki in v tem oziru v primerjavi njimi 
diskriminirani.3  

Sklep 
Splošna praksa ZZZS, ki razlikuje med registrirani‑
mi in kategoriziranimi športniki, nima podlage v ZZ‑
VZZ. ZZZS bi moral financirati zdravstvene pregle‑
de vsem športnikom, ki izpolnjujejo pogoje iz osem‑
najste alineje 1. točke prvega odstavka 23. člena ZZ‑
VZZ, ne glede na to, ali gre za registrirane ali kate‑
gorizirane športnike. To razlikovanje ima za registri‑
rane športnike, ki redno nastopajo na tekmovanjih, 
organiziranih s strani nacionalnih panožnih zvez, in 
so deležni enakih fizičnih obremenitev kot kategori‑
zirani športniki, škodljive posledice. Zaradi neizva‑
janja zdravstvenih pregledov so izpostavljeni večje‑
mu tveganju za nastanek poškodb oziroma negativ‑
nih zdravstvenih posledic.    

Jernej Orešek
odvetnik v Ljubljani 

Plačilo stroškov zdravstvenega pregleda za 
športnike  

Za  nemoteno  in  kakovostno  izvajanje  športne  dejavnosti  je  v  prvi  vrsti  potrebno  ustrezno  zdra-
vstveno stanje športnikov. Ker so športniki pri izvajanju športne dejavnosti izpostavljeni povečanim 
telesnim obremenitvam, včasih tudi nečloveškim telesnim naporom, in s tem povezanim tveganjem 
za zdravje, je ključno njihovo brezhibno zdravstveno stanje. Država je zato prepoznala potrebo, da 
zakonsko uredi zdravstvene preglede športnikov. S tem namenom je z zakonom uredila financiranje 
zdravstvenih pregledov za športnike v okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja.      
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Vidik kontinentalnega prava

To mnenje je lahko posledica omejene strokovne iz‑
postavljenosti navzkrižnemu zasliševanju, ki ga vodi‑
jo usposobljeni in izkušeni odvetniki. Hkrati kaže, da 
se navzkrižno zaslišana priča šteje kot resnična žrtev, 
ki bi jo lahko zmotili in odtujili s takim spraševanjem. 
Pri nekaterih pričah se to zgodi. Pri drugih pa ne. Ne‑
katere lažejo – zaradi gneva, ki ga čutijo do obdolžen‑
ca, zaradi upanja, da bi lahko tako bile upravičene do 
odškodnine, ali zato, ker so v državah, iz katerih pri‑
hajajo in v katere se morajo vrniti, pod političnim pri‑
tiskom. Priče pogosto lažejo ali prikrivajo del celotne 
resnice iz bolj vsakdanjih razlogov. Vsi kdaj izrečemo 
kakšno laž. Najpogosteje zaradi zadrege ali sramu, po‑
gosto pa tudi o denarju, spolnosti in drogah.

Priče, ki vzbujajo utemeljeno prepričanje, da morda 
pretiravajo ali ne izpovedo celotne resnice, si zasluži‑
jo vsiljivo in strogo izpraševanje, ne glede na to, ali gre 
za žrtve, nevtralne opazovalce, izvedence ali obdolžen‑
ce. Tako spraševanje je najboljši način, da se ne raz‑
krije tisto, za kar trdijo, da so, ampak to, kar dejan‑
sko so. Omenjeni avtor te možnosti sploh ne dopušča.

Kakšen je namen navzkrižnega 
zasliševanja

Vendar pa je za posameznika, ki navzkrižno zaslišu‑
je, zelo pomembno, da se zaveda, da pri navzkrižnem 
zaslišanju priče ne gre za bitko ali prepir, še manj pa 
za zlohotno viktimizacijo priče. Navzkrižno zaslišanje 
mora biti le zelo redko »agresivno in sovražno«. Me‑
nim, da je kirurška operacija boljša prispodoba kot bit‑
ka. Njen natančni cilj je okrepiti zdravje vaše zadeve. 

1  Ben Gumpert je višji pravni svetovalec na Mednarodnem kazenskem sodišču, kjer je član tožilske skupine. Je tudi odvetnik v Združenem kraljestvu, deloma tudi 
kazenski sodnik. V preteklosti je bil eden uspešnejših zagovornikov obdolžencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando. Ima bogate izkušnje, ki jih s svojimi 
kolegi redno deli na različnih mednarodnih konferencah. Kot vabljeni predavatelj naj bi predaval na Odvetniški šoli 2020, vendar zaradi epidemije covida‑19 to ni bilo 
mogoče. Članek je prevedel Dean Zagorac.
2  Oxford University Press, Oxford 2016, str. 467.

Ko je operacija končana, uspešno ali neuspešno, se 
kirurški navzkrižni zasliševalec umakne hitro in čim 
bolj elegantno.

Za navzkrižno zaslišanje priče obstajata dva glav-
na razloga:
1. da vcepite dvom v nekaj, o čemer je priča pričala, 

z ugotovitvijo nekega dejstva, kar zmanjšuje njeno 
verodostojnost, na primer pokazati, da je pričin 
vid tako slab, da dogodka morda ni videla tako 
jasno; in

2. da poskusite od pričati pridobiti dokaze, ki koristijo 
vaši zadevi, na primer od priče dobiti pričanje, da 
je bila z vašo stranko na določeni lokaciji v času, 
za katerega druge priče tožilstva trdijo, da je vaša 
stranka izvrševala kaznivo dejanje nekje drugje.

Ne glede na to, na kateri strani ste – tožilstva ali 
obrambe – se vprašajte, kako lahko posamezen do‑
kaz priče vpliva na sodnika. Tukaj pride v poštev vaša 
teorija zadeve. Ali to sploh vpliva na vašo zadevo? Če 
ne, potem bi bilo najboljše ravnanje, da sploh ne po‑
stavljate vprašanj. Če je odgovor pritrdilen, kako se ta 
vpliv najbolje zmanjša? Koliko se lahko dvomi v toč‑
nost priče? Ali njeno spominjanje dejstev v zvezi s tem 
elementom izhaja iz njenih lastnih spominov ali pa je 
na podlagi tega, kar ji je bilo rečeno? Ali je mogoče po‑
kazati, da je v svojem pričanju glede te ali druge zade‑
ve nedosledna (in s tem potencialno nepoštena)? Če 
ne, ali jo je mogoče pripeljati do tega, da svoje doka‑
ze postavi v manj škodljiv kontekst?

Priprava
Ko se boste začeli pripravljati za navzkrižno zasliševa‑
nje priče, boste seveda začeli z njeno pisno izjavo. Ob 

Ben Gumpert1

QC (kraljičin svetovalec), višji pravni svetovalec na Mednarodnem kazenskem sodišču, odvetnik v Združenem kraljestvu

Navzkrižno zasliševanje pred mednarodnimi 
kazenskimi sodišči

Mnenja glede vrednosti navzkrižnega zasliševanja v postopkih pred mednarodnimi kazenskimi sodišči 
so različna. Vodilni teoretik iz kontinentalnopravne tradicije v svojem delu Treatise on International 
Criminal Law, Volume III – International Criminal Procedure2 pravi takole:

»[D]odatno  je  treba premisliti  in  raziskati,  ali  navzkrižno  zasliševanje  žrtev  v mednarodnih 
kazenskih postopkih sploh kaj pripomore k ugotavljanju resnice – v skladu s klasičnim com-
mon law stališčem navzkrižnega zaslišanja kot 'največjega pravnega mehanizma za odkrivanje 
resnice, ki so ga kdajkoli iznašli' – ali pa, glede na njegovo agresivno in sovražno delovanje, 
precej moti in odtuji pričo, ki potem ne bo samo še enkrat viktimizirana, ampak morda tudi 
ne bo pripravljena in/ali zmožna izpovedati resnice. S tega vidika je bolj neformalno in po-
govorno  zaslišanje  prič  s  strani  sodnika,  kot  se  to  izvaja  v  sodobnih  kontinentalnopravnih 
sistemih, pravzaprav morda primernejše, saj pričo pomiri in s tem ustvari ozračje, v katerem 
lahko izpove svojo zgodbo, ki pa bolj vodi k iskanju dejstev in ugotavljanju resnice.«
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predpostavki, da je potreben kakšen ugovor, se podaj‑
te skozi ta kontrolni seznam:
–  ali izjava vsebuje očitne netočnosti glede dejanske‑

ga stanu?
–  ali je notranje skladna?
–  ali je skladna z drugimi dokazi?
–  ali karkoli razkriva o podajalcu izjave (prijatelji, 

zaposlitev, socialna/etnična/verska/politična pri‑
padnost itd.), kar bi lahko uporabili za vnos dvoma 
v njeno vsebino?

–  ali vsebuje očitne opustitve?
–  ali je razumna in v skladu z zdravo pametjo?

Glede na odgovore na ta vprašanja in druge dokaze, 
ki jih imate na voljo, presodite, kje je priča glede po‑
štenosti in zanesljivosti. Za nekatere priče (razmero‑
ma malo je takih) je mogoče reči, da dosegajo »zlati 
standard«. Take so nezmotljivo natančne pri spomi‑
njanju dogodkov in strogo poštene.

Večina prič je nekoliko pod temi visokimi standardi. 
Skoraj vsaka priča se prej ko slej ne bo spominjala stva‑
ri, ki bi bile lahko pomembne, ali se bo zmedla in ver‑
jela, da je bila priča dogodkom, ki jim dejansko ni bila. 
Skoraj vsako pričo bo zamikalo, da bi se o nečem zla‑
gala. Ljudje lahko lažejo o čemer koli, česar se sramu‑
jejo, ali pa da se zdijo v skladu z neko drugo lažjo, ki 
so jo izrekli kdaj prej.

Nekatere priče (takih je spet razmeroma malo) pri‑
dejo na sodišče, da bi lagale. Njihov namen je ogro‑
ziti pravičnost tako, da pomagajo osebi, glede katere 
so prepričane, da je kriva, vendar si želijo, da se izo‑
gne pravici, ali da lažno inkriminirajo nedolžno osebo.

Glede vseh teh prič mora navzkrižni zasliševalec s šir‑
šega vidika sprejeti odločitev, kje je posamezna priča 
v »matriki zanesljivosti«.

Matrika zanesljivosti

Priča je: povsem 
poštena

brezbrižna do
resnice

odločena
zavajati sodišče

nezmotljivo
točna
včasih
zmotljiva
povsem
nezanesljiva

Po tej odločitvi morate premisliti, ali vam bo ta pri‑
ča v pomoč pri vaši zadevi. Ali morda ve kaj koristne‑
ga, česar sicer ni v dokaznem gradivu ali kar potrebu‑
je dodatno potrditev? In če kaj takega ve, ali je verje‑
tno, da bo pokazala, da to ve?

Primer
V zadevi, v kateri sem bil zagovornik obdolženca pred 
Mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando, je bila 
ena od prič tožilstva nekdanji urednik časopisa. Moja 
stranka, vladni minister, je bila obdolžena načrtovanja 
in ukazovanja pokolov, ki jih je zagrešila ena etnična 
skupina nad drugo. Tožilstvo se je nanjo sklicevalo, 
ker je bila navzoča na kraju enega od pokolov. Moja 
stranka ni bila neposredno vpletena v pokol in morda 

bi se v običajnih okoliščinah odločil, da te priče ne 
bom navzkrižno zaslišal.

Vendar me je stranka opozorila, da je tik pred dogod‑
ki, ki so bili predmet sodnega postopka, pisala članke 
za časopis, katerega urednik je bila priča in v katerem 
je stranka izražala liberalna spravljiva mnenja in svari‑
la pred nevarnostmi medetničnega sovraštva. Pridobil 
sem izvode zadevnih izdaj tega časopisa in jih pokazal 
priči ter jo prosil za potrditev, da pozna mojo stran‑
ko in da gre v resnici za članke, ki jih je napisala moja 
stranka, in da je bila priča vesela, da je moja stranka o 
teh temah pisala v njenem časopisu.

Izbira in zaporedje
Če imate možnost postavljati vprašanja tako, da na‑
sprotnikovo pričo uporabite kot pozitiven vir doka‑
zov, ki koristijo vaši zadevi, potem boste morali zelo 
dobro premisliti, kako pristopiti k drugim vpraša‑
njem, ki jih lahko postavite. Navsezadnje bi bilo ne‑
dosledno, če bi od priče najprej pridobili dokaze, za 
katere bi želeli, da jih sodnik upošteva, nato pa bi na‑
daljevali z vprašanji, ki bi pokazala na to, da je pri‑
ča nezanesljiva ali nepoštena. Morda se boste mora‑
li odločiti za eno ali drugo. Če je priča vir dokazov, 
ki nasprotujejo vaši zadevi, vendar je hkrati tudi po‑
tencialni vir dokazov, ki bi vam lahko koristili, ni ve‑
dno taktično skladno od sodnika zahtevati, naj ene 
dokaze zavrne, druge pa sprejme.

Ob predpostavki, da se odločite za navzkrižno zasliša‑
nje priče tako s ciljem pridobiti dokaze, ki bodo ko‑
ristili vaši zadevi, kot tudi hkrati doseči, da se sodišče 
manj zanaša, na kar je priča izpovedala, ko jo je spraše‑
vala nasprotna stran, potem je najbolje od nje najprej 
pridobiti pozitivni material, preden začnete postav  ljati 
vprašanja, namenjena razkrivanju priče kot nezaneslji‑
ve ali nepoštene. Njena pripravljenost, da vam poma‑
ga, se bo verjetno zmanjšala, ko boste začeli postavlja‑
ti taka vprašanja!

Prejšnja nekonsistentna izjava
Najplodnejši vir materiala za izpodbijanje priče (in s 
tem dokazovanje, da ne ustreza »zlatemu standardu« 
celotne poštenosti in neizmerne natančnosti) so pogo‑
sto druge pisne izjave, ki jih je priča zapisala in prizna‑
la v obdobju med časom dogodkov, ki jih namerava 
opisati, in časom, v katerem jo navzkrižno zaslišujete.

V domačih kazenskih postopkih, vsaj v Angliji, je ne‑
navadno, da sodišče začne obravnavo zadeve več kot 
12 mesecev po domnevni izvršitvi kaznivega dejanja. 
Mednarodni ali pokonfliktni postopki pa običajno po‑
tekajo več let po dogodkih, ki so predmet njihovega 
obravnavanja. V obdobju med dogodkom in sojenjem 
lahko opazimo večkratno preiskavo in sprejemanje iz‑
jav v različnih oblikah. Ni nemogoče, da bodo z leti 
obdolženca ali osebo, ki trdi, da je bila priča ali žrtev 
posameznega kaznivega dejanja, intervjuvali novinarji, 
predstavniki nevladnih organizacij, preiskovalci Zdru‑
ženih narodov, policija in nacionalni preiskovalci ter 
preiskovalci mednarodnega sodišča ali podobnega or‑
gana. Posledica vseh teh pogovorov bodo bolj ali manj 
kakovostni zapisi.
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Navzkrižni zasliševalec mora poskrbeti, da pravočasno 
pridobi od svojih novinarskih virov, nevladnih organi‑
zacij in nacionalnih pristojnih organov zapise teh inter‑
vjujev oziroma pogovorov. Če taki organi nočejo sode‑
lovati, kljub verjetnemu obstoju gradiva, ki se nanaša na 
zadevno pričo, je mogoče (odvisno od procesnih pra‑
vil sodišča ali podobnega organa) zaprositi za pomoč 
sodišče, da z odredbo naloži predajo takega gradiva.

Nadaljnji vir prejšnjih izjav prič so prejšnji sodni 
postopki. Lahko gre za predhodne postopke pred 
istim sodiščem (bodisi v vlogi priče bodisi v vlogi 
obdolženca) ali za sodišča z različnimi pristojnost‑
mi v različnih državah. Dober primer so postopki 
pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruan‑
do. Pred njim je teklo približno trideset različnih 
postopkov, v katerih so bili obravnavani dogodki, 
ki so potekali v nekaj več kot treh mesecih. Neka‑
tere priče so se pred sodiščem pojavile v treh ali šti‑
rih različnih zadevah kar 18 let po teh dogodkih, v 
vmesnem obdobju pa so potekali sodni procesi tudi 
v Belgiji, Franciji, Nemčiji in Ruandi, ki so prine‑
sli pričanja, ki jih je bilo pozneje mogoče uporabiti 
pri navzkrižnem zaslišanju.

Kaj potem navzkrižni zasliševalec išče, ko primerja pri‑
čanje, ki je bilo dano na sodišču, z drugimi pričami pri‑
če, ne glede na obliko? Z eno besedo: nedoslednost.

Med pričanjem priče in njenimi podpisanimi izjava‑
mi ali njenimi prejšnjimi pričanji v drugih postopkih 
se lahko pojavi nedoslednost ali protislovje v sodob‑
nih dokumentih, katerih avtor je bila priča, ali s kate‑
rimi se je sama povezala, ali, kar je najbolj dramatič‑
no, jih je mogoče pridobiti iz ust same priče pri nav‑
zkrižnem zaslišanju.

Nekonsistentnost sama po sebi nima 
prave vrednosti

Vendar pozor! Slepo iskanje najmanjših odstopanj, 
zlasti opustitev, lahko sodnike precej hitro utrudi. Vsi 
razen najskrbnejših govorcev in piscev sami s seboj 
občasno pridejo v protislovje. Kadar se torej odkrije‑
jo nedoslednosti ali laži, je treba sprejeti odločitev o 
tem, ali so te pomembne (da lahko vplivajo na izid za‑
deve) ali gre preprosto za običajne znake človeške ne‑
popolnosti, tako da bi bilo njihovo preveliko poudar‑
janje pri navzkrižnem zaslišanju priče (in to se bo vi‑
delo) nič drugega kot preprosto nadlegovanje.

Ne pozabite, da je osnovna trditev, ki kaže, da je pri‑
ča nasprotovala sebi, ta: če je oseba resnično doživela 
konkreten dogodek in se ga je tudi natančno spomni‑
la, so njeni odgovori na vprašanja o tem, kako in kdaj 
se je zgodilo, verjetno usklajena. Vsakič, ko se priči po‑
stavi vprašanje, lahko ta preveri pri svojem resničnem 
spominu, ki ga ima, ne pa pri tem, kar je že poveda‑
la, ampak o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Po drugi 
strani pa oseba, ki si je izmislila svoje pričevanje o ne‑
kem dogodku ali je pretiravala pri obsegu svojega spo‑
minjanja, iz tega vira ne more črpati. Namesto tega se 
mora truditi in si zapomniti tisto, za kar je prej trdi‑
la, da se je zgodilo, ne pa tisto, kar se je dejansko zgo‑
dilo. To je pa težko. Taka priča verjetno dela napake.

Če lahko prepričate sodnike, da je priča morda nekon‑
sistentno pričala o konkretnem dogodku, pa naj gre za 
še tako majhen ali nepomemben dogodek v primerjavi s 
celotno zadevo, in da razlog za to neskladnost ni v tem, 
ker njen spomin razumljivo ni brezhiben, ampak ker je 
njeno pričanje o dogodku izmišljeno, je priča dejansko 
diskreditirana. Tudi če njenih dokazov o določenih za‑
devah, ki najbolj vplivajo na vašo stranko, ni mogoče iz‑
podbiti, se sodišče ali podoben sodni organ ne bo prav 
pripravljen zanašati na pričanje take priče, za katero se 
je izkazalo, da je pripravljena zavajati sodišče, razen če 
ni to njeno pričanje trdno kako drugače podkrepljeno.

Pet korakov
Torej, kako se vsega skupaj lotiti? Katera je najboljša 
tehnika dokazovanja, da je priča o dveh (ali več) do‑
godkih podala dve različni pričanji? Ni popolne me‑
tode. Izkušeni in sposobni zagovorniki se navzkri‑
žnega zasliševanja lotevajo zelo različno. To, kar sle‑
di, je le osebna izkušnja o tem, kakšni bi lahko bili 
osnovni koraki v primeru, ko je prišlo do protislov‑
ja med nečim, kar je priča izpovedala ob prejšnji pri‑
ložnosti, in pričanjem, ki ga je podala, ko jo je spra‑
ševala stranka, ki je predlagala pričo. Vse izhaja iz 
vaše domneve, da je priča v sodni dvorani lagala in 
da je resnica v prejšnji izjavi, ki jo je priča podala.

1. korak: identiteta

Ugotovite, ali priča zna brati ali ne. Če zna, ji izroči‑
te njeno prejšnjo izjavo in jo pripravite do tega, da jo 
potrdi. Če ne, ugotovite, da ji je bila prebrana v času, 
ko jo je podala. Ugotovite vsaj, da priča na dokumen‑
tu prepozna svoj podpis. Na tej stopnji ne nakazujte, 
na kateri del izjave se boste sklicevali.

Priče lahko pretiravajo glede težav pri branju. Če me‑
nite, da priča to počne, si morda vzemite nekaj časa, 
da ugotovite, da zna brati dovolj dobro pri vsakodnev‑
nih opravilih, kot sta nakupovanje in branje prometnih 
znakov. Uporaba družabnih medijev je lahko tudi do‑
ber kazalnik, da priča zna dobro brati.

Če gre za formalno izjavo policiji, priče ni težko pri‑
praviti do tega, da potrdi to predhodno izjavo. Zaple‑
te pa se lahko, če je izjava del nekega bolj neuradne‑
ga dokumenta, morda dnevnika, SMS‑a ali e‑poštnega 
sporočila. Tukaj morda lahko pomaga začeti s kakšno 
drugo, nepomembno izjavo, ki je del istega zapisa in 
ki pisca neovrgljivo postavlja za avtorja.

Izjave prič lahko najdemo tudi v zvočnih posnetkih. 
Spet je najboljši način, da pridobimo pričino potrdi‑
tev ta, da predvajamo kateri nesporen oziroma nepo‑
memben del izjave, ki je značilen za pričo ali v kate‑
rem priznava svojo identiteto.

Najtežje je uspešno uporabiti tiste izjave, o katerih ni 
zapisov iz prve roke; izjave (na primer), ki se je dru‑
ga oseba spomni, da jo je izrekla priča v pogovoru ali 
telefonskem klicu. Glede takih izjav je treba ravnati 
postopno. Najprej zagotovite, da priča prizna, da za‑
devno osebo pozna, da sta bili v kritičnem času in na 
kritičnem kraju resnično v stiku, in da sta se pogovar‑
jali o zadevi.
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Jasno morate razlikovati med nedoslednimi izjavami 
priče in izjavami drugih oseb, za katere priča ne od‑
govarja, ki nasprotujejo njenemu pričevanju. Zago‑
vorniki, ki ne razumejo namena in narave navzkrižne‑
ga zaslišanja, priče pogosto soočajo s takimi izjavami. 
»Toda gospa Smith, lastnik zadevnega avtomobila, ki je 
o tem že pričal, pravi, da je bil avto bel, ne črn, kot ste 
vi pričali. Kaj pa na to porečete?« To nima smisla in 
sodnik tega ne bi smel dopustiti. Povsem ustrezno pa 
je priči postaviti trditev v obliki vprašanja: »Želim si, 
da dobro premislite o barvi avtomobila. Bil je bel, kajne, 
ne črn?« Toda to, kar je povedala gospa Smith, (gle‑
de priče, ki jo zaslišujete) ni pomembno.

2. korak: natančnost in popolnost

Uradne izjave preiskovalnim organom se pogosto zač‑
nejo ali končajo s podpisom izjave o pričanju po resni‑
ci. Pred Mednarodnim kazenskim sodiščem taka izja‑
va pogosto glasi takole: »To izjavo sem prebral in sem 
imel možnost, da pred podpisom dodam kakršnekoli po-
pravke ali dodatne informacije. Po svoji najboljši vedno-
sti in spominu potrjujem, da je resnična. Zavedam se, da 
se lahko uporabi v sodnih postopkih pred Mednarodnim 
kazenskim sodiščem.« Če tako izjavo priči preberemo 
na glas, preden bi ta imela priložnost podati izjave o 
možnih napakah ali opustitvah, in jo prosimo, naj po‑
trdi, da je dejansko imela to priložnost, bi bila lahko 
priča manj nagnjeni k zatrjevanju, da je izjava netoč‑
na ali nepopolna.

Priča na tej stopnji pogosto spozna, da se je znašla v 
težavah in se je temu poskušala izogniti. Lahko tudi 
nakaže, da je bila razburjena ali prestrašena. Lahko po‑
skusi nakazati, da je odgovarjala le na postavljena vpra‑
šanja, ne da bi v celoti predstavila dogajanje. Morda 
bo začela uporabljati fraze, kot so »kolikor se spomi-
njam« ali »to se je zgodilo že dolgo nazaj«.

Kadar priča nakaže, da bi lahko bila ob podajanju 
izjave oblastem razburjena ali prestrašena, da bi na‑
tančno in celovito predstavila dogajanje, je dobra teh‑
nika, ki jo lahko uporabimo, ta, da jo skušamo pri‑
dobiti v strinjanje s tem, da bi se lahko kadarkoli po 
podajanju izjave vrnila k oblastem in zahtevala po‑
pravek napake ali dodatek manjkajočih podatkov. To 
je še zlasti učinkovito, kadar je imela priča v obdo‑
bju med podajo izjave in nastopom pred sodiščem 
pogoste stike (in s tem pogoste priložnosti) s poli‑
cijo ali sodišči.

Morda je najučinkovitejša tehnika, ko priča nakazuje, 
da je bila njena prejšnja izjava morda netočna ali ne‑
popolna, da jo opomnimo na resnost zadeve in jo pro‑
simo, naj pojasni, kako je dovolila, da je njena netoč‑
na ali nepopolna izjava ostala nepopravljena, vse do‑
kler ni prišel dan, ko je morala stopiti pred sodišče; 
tako na primer:

V: Vedeli ste, da ste priča v zelo resni zadevi, kajne?
O: Da.

V: Vedeli ste, da je to vaša priložnost, da se nare‑
di uradni zaznamek glede dokazov, ki jih lahko po‑
date? Ali to drži?
O: Da.

V: Zavedali ste se, da če bo vaša izjava napačna ali 
bo v njej izpuščeno kaj pomembnega, da lahko so‑
dniki sprejmejo napačno odločitev, kajne?
O: Da.

V: Ste se imeli priložnost spomniti, kaj je v vaši iz‑
javi, kajne (navedite podrobnosti kdaj)?
O: Da.

V: Ste policiji dejali, da je bilo v vaši izjavi karkoli 
narobe ali da je kaj pomembnega manjkalo?
O: Ne.

3. korak: povežite pričo z njenim pričanjem

Spomnite pričo (in sodišče) na ustrezno pričanje, ki 
ga je že podala. Uporabite enake besede. Če obstaja 
magnetogram, je smiselna taka formulacija: »Danes ste 
na strani XX magnetograma pričali, da, citiram, '[vsta-
vite pričevanje]' konec citata.« 

Če obstaja nesporen zapis, na primer magnetogram, 
ne postavljajte nobenega takega vprašanja, kot je: »Je 
to danes vaše pričevanje?«

4. korak: pričo soočite

Preberite ustrezni del tega, kar je priča že izrekla ali 
zapisala v svoji prejšnji izjavi. Ne postavljajte vprašanj, 
kot je na primer: »To ste povedali policiji, kajne?« ali 
»Se spomnite, da ste to povedali preiskovalcu?« Po dru‑
gi strani pa bi morali postaviti vprašanje. Morda je naj‑
boljše (če priča lahko bere): »Ali sem to pravilno pre-
bral?« Če priča pove, da ne zna brati, lahko poveste 
nekaj takega: »Če bom kaj napačno prebral, me bo so-
dnik ustrezno popravil.«

Če gre pri protislovju za izpust v prejšnji izjavi, je naj‑
lažja tehnika, da priči damo pisalo (morda veliko rde‑
če!) in jo prosimo, naj obkroži, kje v prejšnji izjavi 
je omenila dejstvo, o katerem je zdaj podala dokaze.

5. korak: podajte svoj primer

»Razlog, da ste policiji povedali XX, je to, da je bila to 
resnica, mar ne?« 
Tudi če ni nobenega predhodnega zapisa, s katerim bi 
lahko pričo soočili, je mogoče sprejeti ukrepe za doka‑
zovanje, da je verjeten vir pričevanja priče nekaj dru‑
gega kot resničen in natančen spomin.

Primer
Primer je lahko navzkrižno zaslišanje priče obram‑
be, ki jo je predlagala obramba za utemeljitev zago‑
vora storitve dejanja pod prisilo. Priča trdi, da se je 
z obtoženima spoprijateljila, medtem ko sta bila oba 
v zaporu zaradi nepovezanih prejšnjih kaznivih de‑
janj. Priča nato navede, da je obtoženi po izpustu na‑
vezal stik z njo in jo pozval, naj ostane z njim v nje‑
govem družinskem domu, čeprav na tem območju za‑
radi etničnih delitev divjajo večji oboroženi spopadi. 
Priča trdi, da so med bivanjem v hiši obdolženca v 
hišo prišli pripadniki oborožene skupine, katere pri‑
padnik je bil obdolženec, in grozili, da bodo pobili 
obdolženčevo družino, če obdolženi ne bo pokazal 
zadostne predanosti.
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Tožilstvo glede zadeve domneva, da obramba ni niko‑
li odšla živet z obdolžencem in da na zahtevo obdol‑
ženca laže, saj je slednji predlagal podrobnosti izmi‑
šljene zgodbe, ki naj jo priča izpove.

Spraševanje lahko poteka na naslednji način:
V: Leta 2007 ste bili obsojeni zaradi [podrobno‑
sti o kaznivem dejanju zlorabe kreditne kartice]. 
O: Da.

V: Za to nepošteno dejanje ste bili obsojeni na dve 
leti zapora?
O: Da.

V: Ko ste v zaporu srečali gospoda Smitha (ob‑
dolženca), vam je pripovedoval o svoji kriminal‑
ni zgodovini?
O: Da.

V: Torej, ko ste se odločili z njim sodelovati, ste 
vedeli, da gre za človeka z obsodbami za tatvino, 
vlom in v zadnjem času nasilje, ki je bilo tako hudo, 
da je bil zaradi njega zaprt tri leta.
O: Da.

V: Ko vas je oktobra 2008 poklical in vas pova‑
bil, da pridete živet z njim, ste vedeli, da so tam, 
kjer živi, težave?
O: Da.

V: In tam za vas ni bilo dela?
O: No …

V: Dejali ste nam, da ste čas preživljali z vrtnarje‑
njem in gospodinjskimi nakupi?
O: Da.

V: Vas je gospod Smith plačeval za to?
O: Ne.

V: Ste videli novice, da so požigali hiše?
O: No …

V: In da so Angleže prijeli in pridržali.
O: No …

V: Ste Anglež, kajne?
O: Da.

V: In vedeli ste, da to počne ena od lokalnih obo‑
roženih skupin?
O: No …

V: In vedeli ste, da je to prav tista organizacija, ka‑
tere pripadnik je bil gospod Smith?
O: Sčasoma, da.

V: In kljub temu ste bili pripravljeni živeti v njego‑
vem domu, nakupovati in urejati njegov vrt?
O: No …

V: Ali ni resnica to, da ste tukaj, ker vas je gospod 
Smith prepričal, da pridete in se zlažete o vaši pri‑
sotnosti v njegovi hiši?
O: Ne.

V: In konkretno da se zlažete o domnevnem obi‑
sku moža, ki vam je dejal, da se identificirate kot 
Hamiš?
O: Ne.

Neredko se zgodi, da s slabo izvedenim navzkrižnim 
zaslišanjem samo poslabšate položaj svoje stranke. 

Le malo je stvari, ki lahko ugled zagovorniku pred so‑
diščem okrnijo bolj kot to, da se neposredno spopade 
s pričo in pri tem izgubi. Kot sem dejal na začetku, 
je pogosto najboljše navzkrižno zasliševanje prepro‑
sto izgovoriti besede: »Za to pričo nimam vprašanj.«

Deset zlatih pravil za navzkrižne 
zasliševalce

1. Bodite vljudni

Morda boste morali biti odločni, vendar nikoli ne bo‑
dite posmehljivi ali zastrahovalni. Tudi če odmislimo 
vsa moralna vprašanja takega nastopa, vas sodišče ne 
bo maralo in bo bolj naklonjeno priči. Nekateri meni‑
jo, da je treba pri navzkrižnem zasliševanju pritožni‑
kov in žrtev uporabiti drugačen pristop v primerjavi 
s tistim, ki ga uporabimo pri posameznikih, ki so bili 
zgolj priče dogodkov, ki so se zgodili drugim. S takim 
pristopom se ne morem strinjati. Ton in način izvajanja 
navzkrižnega zasliševanja morata voditi rezultat, ki ga 
želi navzkrižni zasliševalec doseči, ne pa status priče. Še 
enkrat si poglejte zgornjo matriko zanesljivosti. Ustre‑
zen način in ton zasliševanja sta tista, ki bosta najbolje 
prepričala sodnike ali poroto, da deli mnenje z vami.

2. Začnite udarno

Če zadeva nakazuje, da je priča bodisi ravnodušna do 
resnice bodisi aktivno nepoštena, potem premislite o 
tem, da svoje zaslišanje začnete prav s tem. Na začetku 
navzkrižnega zasliševanja imate zlato obdobje, ki tra‑
ja le nekaj minut in ko je pozornost sodnikov najo‑
strejša. Takrat namreč sodnik (tudi če tega ne bi pri‑
znal) upa na kakšno dramo. Poskusite ga ne razočara‑
ti. Toda prepričajte se, da gre za dramo, ki ste jo sami 
napisali in jo sami režirate. Pogosto je najučinkovitej‑
ši začetek, da najdete vidik zadeve, iz katerega je raz‑
vidno, da je priča, če okoliščine to zahtevajo, priprav‑
ljena biti nepoštena. Prava vprašanja v zadevi morda 
niso tako zelo pomembna, toda ali dokazi kažejo, da 
je priča o nečem lagala ali da je bila vpletena v sumlji‑
ve posle. Se je obnašala oportunistično ali svoja jadra 
obračala v skladu s prevladujočim političnim vetrom? 
Glede tega jo pritisnite. Poskusite jo spraviti do tega, 
da si izkoplje še globljo luknjo. Namignite, da je resni‑
ca ta, da če se znajde v težavah, je pripravljena pove‑
dati karkoli, da se izmaže. Priča, ki je na začetku svo‑
jega pričevanja dala tak vtis, se bo le redko iz tega iz‑
vlekla, ne glede na to, kako močni ali potencialno toč‑
ni so dokazi, ki sledijo.

3. Med zaslišanjem priče ne preiskujte.

Neredko se dogaja, da neizkušeni ali nekompetentni 
navzkrižni zasliševalci postavljajo vprašanja, na katera 
ne vedo odgovora, in je njihov namen resnično prido‑
bivanje informacij. Taka vprašanja so nesprejemljivo 
tveganje. Čas za preiskavo je dolgo pred tem, ko za‑
deva prispe pred sodišče.

4. Uporabite svojo teorijo glede zadeve

Včasih vas dokazi, ki se pojavijo prvič, ko ste na nogah, 
presenetijo. Nobena priprava zagovornika ni nikoli 
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povsem vodotesna. Morda se boste morali v resnič‑
nem času brez razkošja odložitve odločiti, ali gre za 
material, ki ga morate izpodbijati, ali pa zaradi njega ne 
bo hujših posledic. Za to odločitev uporabite svojo te‑
orijo glede zadeve. Ali lahko material, ki se je na novo 
pojavil, primerjamo z vašo teorijo glede zadeve? Če je 
tako, potem je najverjetneje preudarno, da ne krenete 
v to smer zaslišanja. Če ne, potem bo treba napasti.

5. Postavljajte natančna, zaprta vprašanja

Svoja vprašanja omejite na eno samo podmeno. Ne 
dovolite, da se priča strinja z delom vašega vprašanja, 
prezre pa drugi del. Najboljši odgovori so pogosto tisti 
enobesedni – da ali ne. Priči ne dovolite, da vam poja‑
snjuje svojo teorijo, kaj se je zgodilo in zakaj.

6. Postavite vprašanje, na katero odgovor ni 
mogoč

Po drugi strani pa, če ste dobro premislili in ste pre‑
pričani, da priča ne more dati razumnega odgovora, se 
ne bojte vprašati: »Zakaj ste to storili?« Pričo stisni‑
te v položaj, v katerem se mora bodisi sprijazniti z re‑
snico ali pa odgovoriti tako nerealno, da jo bo njeno 
pričanje v očeh sodnikov diskreditiralo.

7. Zatesnite vse vhode

Ko želite pričo soočiti z dokumentom ali dejstvom, ki 
dokazuje lažnost njenih dokazov, se prepričajte, da ste 

jo s predhodnim zasliševanjem pripeljali do natančne‑
ga in neprožnega prikaza zadev. Odrežite ji vse poti za 
pobeg in zaprite manevrski prostor.

Tri stvari, ki jih nikar ne storite

8. Nobenih vprašanj o pričevanjih drugih prič

Priči ne govorite o tem, kaj so izpovedale druge priče, 
in je nato ne sprašujte, ali so lagale. Priča ne more ko‑
mentirati resničnosti pričevanja drugih prič in sodni‑
ke boste izgubili, če boste to zahtevali.

9. Nobenih vprašanj o verodostojnosti

Iz istega razloga priče ne vprašajte, ali res pričakuje, 
da bodo sodniki verjeli, kar govori.

10. Ne prepirajte se s pričo

Ko vas priča vpraša, kaj bi storili vi v danih okolišči‑
nah, ali zahteva, da jo seznanite s tem, kaj vi veste o 
zadevnih dogodkih, glede na to, da vas tam ni bilo, 
imejte za to pripravljen odgovor, na primer: »Bojim 
se, da tukaj stvari ne potekajo tako, gospa X. Moja na-
loga je, da jaz postavljam vprašanja vam. Zaprisegli ste, 
da boste odgovarjali na ta vprašanja in da bodo vaši od-
govorili izpovedani po resnici. Zato se vrnimo k moje-
mu vprašanju: glede na vašo prisego, kakšen je odgovor 
na moje vprašanje?«

Iz odvetniškega imenika – 13. september 2021
1839 odvetnikov, 176 kandidatov, 257 pripravnikov, 249 odvetniških družb in 15 civilnih odvetniških družb

Odvetnice/ki
–  vpisanih 1839 – med njimi 972 odvetnikov in 867 odvetnic
–  največ jih je v Območnem zboru odvetnikov Ljubljana (1064 odvetnikov), najmanj pa v OZO Slovenj Gradec (27 odvetnikov)
–  od 1. junija do 13. septembra 2021 se jih je vpisalo 24 – 8 odvetnikov in 16 odvetnic
–  izbrisalo se jih je 10 – 3 odvetniki in 7 odvetnic.

Odvetniške/i kandidatke/ti
–  vpisanih 176 – med njimi 57 kandidatov in 119 kandidatk
– največ jih v OZO Ljubljana (107 kandidatov), najmanj pa v OZO Novo mesto (ni kandiatov) 
– od 1. junija do 13. septembra 2021 se jih je vpisalo 23 – 10 kandidatov in 13 kandidatk
–  izbrisalo se jih je 31 – 9 kandidatov in 22 kandidatk.

Odvetniške/i pripravnice/ki
–  vpisanih 257 – med njimi 95 pripravnikov in 162 pripravnic
– največ jih je v OZO Ljubljana (181 pripravnikov), najmanj pa v OZO Ptuj (1 pripravnik)
– od 1. junija do 13. septembra 2021 se jih je vpisalo 15 – 5 pripravnikov in 10 pripravnic
–  izbrisalo se jih je 30 – 9 pripravnikov in 21 pripravnic.

Odvetniške družbe
–  aktivno posluje 249 odvetniških družb in 15 civilnih odvetniških družb.

Imenik tujih odvetnikov 
– na podlagi 34. b členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 9 – 6 odvetnikov in 3 odvetnice
– na podlagi 34. č členu Zakona o odvetništvu jih je bilo vpisanih 7 – 4 odvetniki in 3 odvetnice
– na podlagi priglasitve po 34. d členu Zakona o odvetništvu sta je vpisan 1 odvetnika.

Poslovili so se od nas: 

– Pavla Žmahar, upokojena odvetnica iz Šentjurja
– Rok Koren, odvetnik iz Ljubljane. 
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Pravo je tista sfera življenja, v kateri se najbolj poka‑
že kverulatorna narava osebe. Vsaka danes obstoječa 
družba ima vzpostavljen pravni sistem, brez katerega si 
urejenega sožitja med ljudmi ne moremo predstavlja‑
ti. Pravo je socialni regulativ, katerega jedrni del sicer 
temelji na etičnih pravilih, kljub temu pa so interesni 
konflikti povsod prisotni, zato je delujoče pravosodje 
nujno potrebno, da bi reševalo nastale konflikte.1 
Pravni odnosi so zavezujoči, za njihovo kršitev je do‑
ločena sankcija. Od prava pa se razlikuje pojem »pra‑
vičnosti«, ki izhaja iz etike in pravne teorije – to, kaj 
je pravično, je močno odvisno od subjektivnih priča‑
kovanj in ocenjevanj posameznika. Praviloma se kot 
minimalni pogoj za pravičnost v ustavni državi šteje 
predvsem enako obravnavanje vseh podobnih polo‑
žajev brez predsodkov – ta koncept pa hitro trči ob 
svoje meje. Že Aristotel (384–322 pr. n. št.) je v svo‑
jem delu Nikomahova etika razlikoval vsaj med iusti-
tia commutativa (enako obravnavanje) in iustitia di-
stributiva (izravnavajoča, distributivna pravičnost).2

Osrednja problematika pri kverulantih pa je ravno raz‑
likovanje med posameznikovo pravico (subjektivnim 
pravom) in neko pravno normo (objektivnim pravom) 
– odločitev o tem, ali nam pravica na podlagi pravne 
norme pripada, praviloma ni v naših rokah, temveč je 
o tem treba prepričati še ustrezne sodne instance. Na 
koncu sodnega spora so vedno zmagovalci in poražen‑
ci in oboji imajo svojo nevrokemijo.  Pri zmagovalcu 
se zviša raven dveh hormonov, testosterona in seroto‑
nina, v omejenem obsegu tudi raven dopamina in no‑
radrenalina, medtem ko se stresni hormon kortizol re‑
lativno hitro povrne na svojo izhodiščno vrednost. Pri 
poražencu pa praviloma nastane hipotimno ali celo 
depresivno stanje, ki naj bi osebo odvrnilo od hitrega 
novega »napada«. Pri kverulantu lahko špekulativno 

1  Glej T. Knecht: Querulanten – Grenzgänger zwischen Rechtspflege und Psyhiatrie, v: Schweizerisches Medizin‑Forum, št. 12(13)/2012, str. 287.
2  Prav tam, str. 287.
3  Prav tam.
4  Glej C. Adam Coffey, Stanley L. Brodsky, David M. Sams: I'll See You in Court … Again: Psychopatology and Hyperlitigious Litigants, v: The Journal of the 
American Academy of Psychiatry and the Law, vol. 45, št. 1, 2017, str. 63.
5  Prav tam.
6  Prav tam.

domnevamo, da sam poraza ne šteje za poraz, temveč 
za še večji izziv, naperjen zoper nasprotnike v so-
dnem sporu in domnevno nepravičnega sodnika.3

Obravnavanje kverulantov v času in 
prostoru

Kverulantstvo oziroma vztrajno pravdanje (angl. per-
sistent litigation) so različne stroke obravnavale na raz‑
lične načine: v pravni literaturi govorijo o t. i. na-
dležnem pravdanju (angl. vexatious litigation), med‑
tem ko medicinska stroka takšno ravnanje diagnosti‑
cira kot kverulantsko paranojo – querulous parano-
ia (tudi angl. litigious paranoia), obstajajo pa še druga 
poimenovanja, npr. prismojenci (angl. cranks), zbiralci 
nepravičnosti (angl. injustice collectors), serijska nadlo‑
ga (angl. serial pests) in razbijalci sodstva (angl. wrecks 
of justice).4 Na splošno ti pojmi posameznika opisujejo 
z enim ali več od teh znakov:5 sproža ducate ali stotine 
tožb; njegovo življenje se vrti okoli pravdanja; pona‑
vljajoči se negativni izidi sodnih sporov osebe ne od‑
vrnejo od novih postopkov; oseba vlaga tožbe, ki so 
nepomembne ali neutemeljene; v pravdanje investira 
ogromno časa; zaradi svoje vztrajnosti je oseba odve‑
tnikom, sodnikom in uradnikom znana.

Avtorji Coffey, Brodsky in Sams uporabljajo tudi po‑
jem hiperpravdarske osebe (angl. »hyperlitigious« 
persons), kjer gre za uporabo predpone hiper‑, ki po‑
meni preveč ali nekaj ekscesivnega, ter za besedo prav‑
darski (angl. litigious), ki je povezana z vlaganjem tožb 
oziroma pravdanjem – ta términ naj bi bil bolj nevtra‑
len od pojmov kverulantski, paranoiden in nadležen, 
ki so že sami po sebi pejorativni ter izhajajo iz psiho‑
patologije.6 Pojem hiperpravdarski naj bi bil boljši tudi 

dr. Boštjan Tratar
višji državni odvetnik na Državnem odvetništvu RS

Kverulantstvo – iz sodne prakse v umetnost
»… in za prazen nič se ni več tožil nikoli.« 

»'Čudni možje, ti pravdarski doktorji; zjutraj rohnel je moj zagovornik nad dr. Oderigom, kakor nad 
največjim sovražnikom, ko ga ni bilo zraven, zdaj pa skupaj vince pijeta in se veselita, kakor najbolj-
ša prijatelja.' Gostilničar pa, star, častitljiv mož, vzame v roke škarje, ki so  jih mati potrebovali pri 
šivanji, in reče: 'Oče, pravdarski advokati so kakor te-le škarje. V pravdarskih stvaréh so ostri, kakor 
ti dve rezali,  in zijajo ter se zaganjajo jeden nad druzega, kakor bi se hoteli končati,' potem urno 
škarje zapré, ter pristavi: 'vendar pa sami sebi ne storé najmanjše škode, kakor vidite ti dve rezali. 
Toda gorjé onemu,'  –  in pri tem zopet škarje odpré ter vtakne prst med rezali –  'kateri v te škarje 
pride, naj pravdo dobi ali izgubi, cel iz njih ne pride.' Janez si je te zlate besede vzel k srcu, plačal 
račun in odšel domu. Pravdo pustil je sosedu, s prepričanjem, da bo po smrti zanj šest črevljev zemlje 
na globoko prav dovolj. Odslej bil je zopet srečen in miren in za prazen nič se ni več tožil nikoli.«

(Navedeno po Pravdarske škarje, objavljeno v reviji Domoljub, 16. avgusta 1888, 1/4, str. 26–28).
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zato, ker je opisen in nima povezave z izvorom takšne‑
ga obnašanja posameznikov ali stopnjo posamezniko‑
vega psihološkega funkcioniranja – hiperpravdarska 
oseba (kverulant) je preprosto posameznik, pri ka-
terem gre za ekscesivno in pretirano uporabo prav-
nega sistema za primarno nepravne namene.7 Če‑
prav gre praviloma za neki pravni namen njihovih tožb, 
ta pravni namen ni najpomembnejši za potrebe klien‑
ta.8 Nekatere osebe lahko zgolj navidezno spadajo v to 
skupino, čeprav se ne kvalificirajo kot hiperpravdarske 
osebe – to je zato, ker ta opredelitev ne vključuje oseb, 
ki so zaradi svojega položaja ali poklica prisiljene vlo‑
žiti večje število tožb (torej prvenstveno iz poklicnih 
ali pravnih namenov), npr. državni pravobranilec ne 
bo označen za hiperpravdarskega, saj narava njegovega 
organa zahteva vložitev določenega števila tožb in dru‑
gih pravnih sredstev, podobno tudi veleposestnikov ne 
bomo označili za hiperpravdarske, če so vložili števil‑
ne tožbe za zaščito svoje lastnine (pri državnem odve‑
tniku ali veleposestniku gre za pomanjkanje nepravnih 
namenov, ki bi jih našli pri siceršnji ekscesivni upora‑
bi sodnega sistema v primeru hiperpravdarske osebe).9

Čeprav je kverulantstvo na različnih profesionalnih 
področjih in v različnih delih sveta različno poimeno‑
vano, je ta fenomen vendarle dobro dokumentiran v 
zgodovini; pred kratkim je ameriški psihiater Benja-
min Lévy objavil dvodelni članek o zgodovini kveru‑
lantstva, kjer obravnava zgodovinski izvor in geograf‑
ske razlike glede ekscesivnega pravdanja ter njegove 
konceptualizacije in proučevanja.10 Tako posebej raz‑
likuje nemško govoreče države, Francijo in angle-
ško govoreče države (ZDA, Združeno kraljestvo Ve‑
like Britanije in Severne Irske, Avstralija).11

Kverulantstvo pred Evropskim 
sodiščem za človekove pravice

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v 
zadevi Golder proti Združenemu kraljestvu, št. 4451/70 
(sodba z dne 21. februarja 1975), že zavzelo stališče, 
da je bila kontrola nadležnih pravdarjev v rokah so‑
dišča in je šlo za sprejemljivo obliko sodnega postop‑
ka. Določbe 42. dela angleškega Zakona o vrhovnem 
sodišču (Supreme Court Act 1981) so bile spoznane 
za skladne s 6. členom Evropske konvencije o var‑
stvu človekovih pravic (sodba z dne 13. julija 1995 
– Tolstoy Miloslavsky proti Združenemu kraljestvu,  
št. 18139/91, in že omenjena zadeva Golder).12

7  Prav tam.
8  Prav tam.
9  Prav tam. Vendar narava položaja ali poklica neke osebe le‑te ne sme izvzeti iz uporabe definicije hiperpravdarskega obnašanja, če vseeno kaže katere od zgoraj naštetih 
lastnosti na način, ki ni skladen z ustreznimi profesionalnimi standardi.
10  Prav tam.
11  Prav tam.
12  Navedeno po <https://www.cms‑lawnow.com/ealerts/2003/01/litigation‑restraining‑vexatious‑litigants?cc_lang=en> (12. 3. 2020).
13  Glej <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22x%20v.%20finland%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM
BER%22],%22itemid%22:[%22001‑111938%22]}> (19. 3. 2020).
14  Več glej še v: Carlos Pérez Vaquero: La jurisprudencia sobre el delirio querulante y otras dos psicopatologías jurídicas, v Derecho y Cambio Social, vol. 12,  
št. 40/2015, str. 1–19.
15  Glej Benjamin Lévy: From paranoia querulans to vexatious litigants: a short study on madness between psychiatry and the law. Part I, v: History of Psychiatry, 2014, 
str. 2.
16  Glej Nada Grošelj, https://pogledi.delo.si/knjiga/dramatiki‑ki‑jih‑je‑kanonizirala‑ze‑antika (18. 3. 2020): »Ose, te razdražljive in zbadajoče žuželke so pravzaprav 
zbor revnih atenskih starcev, ki so razsojali kot porotniki na atenskih sodiščih in za to dobivali honorar; kot pokaže Aristofan, je tak sodni sistem šepal na več nivojih, saj 
so se porotniki v utvari, kako pomembno nalogo opravljajo, zlahka pustili voditi demagogom Kleonovega kova. Eden od Aristofanovih dveh junakov, stari Prokleon, je s 
porotniško službo in občutkom moči, ki mu ga daje, popolnoma zasvojen; sinu Antikleonu naposled uspe, da ga te zasvojenosti ozdravi, toda s tem težav še ni konec, saj 
oče sklene, da bo odslej užival življenje z veliko žlico, in se spusti v celo vrsto izgredov.«.
17  V angleščini je označen kot trialophile, v grščini kot phileliastes – φιληλιαστής.

Obstaja še nekaj drugih primerov pred ESČP, kjer se je 
ESČP ukvarjalo s kverulantstvom: Zeidler-Kornmann 
proti Nemčiji (št. 2686/65 z dne 13. decembra 1966) 
– to je bil prvi primer, kjer je ESČP izrecno uporabilo 
izraz kverulantstvo (»tendency to be querrulus«); Her-
czegfalvy proti Avstriji (št. 10533/83 z dne 24. sep‑
tembra 1992) – pri tožniku Istvanu Herczegfalvyju, 
Madžaru, ki je živel na Dunaju, je bila prepoznana pa-
ranoia querulans; Berková proti Slovaški (št. 67149 
z dne 24. marca 2009) – pritožnica Jarmila Berková 
je bila prepričana, da delajo sodišča zgolj zoper njene 
interese, njena dejanja so šteli za zlorabo sistema, od‑
vzeta ji je bila poslovna sposobnost zaradi kverulant‑
skih blodenj; Dolenec proti Hrvaški (št. 25282/06 z 
dne 26. novembra 2009); X proti Finski (št. 34806/04 
z dne 3. julija 2012);13 Mihailo Petrović proti Srbi-
ji (št. 56551/11 z dne 18. oktobra 2011); Bekauri 
proti Gruziji (št. 14102/02 z dne 10. aprila 2012).14

Kverulantstvo v literaturi in filmski 
umetnosti

V obdobju pred 19. stoletjem sta nastali dve znani kla‑
sični literarni deli, ki omenjata kverulantstvo in pod‑
pirata idejo, da kverulantstvo, tj. patološko pravdanje 
(angl. pathological litigation), ni neki nov pojav v druž‑
bi. Gre za komedijo Ose (gr. Sphêkes) grškega dramati‑
ka Aristofana (455–385 pr. n. št.), ki je živel in umrl 
v Atenah, ter komedijo Pravdarji (fr. Les Plaideurs) 
francoskega dramatika Jeana Baptista Racina (1639–
1699), ki je velik del svojega življenja preživel v palači 
v Versaillesu. Pri obeh delih gre za zaplete, ki temelji‑
jo na bolestno pravdarskih značajih, podrobnejši po‑
gled pa pokaže, da glavna lika ne predstavljata kveru‑
lantstva na enak način.15

Komedija Ose,16 napisana leta 422 pr. n. št., upoda‑
blja starca Prokleona, ki je trpel za prav posebno od‑
visnostjo, tj. zaljubljenostjo v sodišča oziroma sodne 
postopke.17 Napravil bi vse, da bi služil kot porotnik 
pred atenskimi sodišči, saj je užival v izdajanju sodb. 
Njegov sin Antikleon ga poskuša ozdraviti te manije. S 
tem namenom ga zaklene v hišo pod nadzorom sužnja, 
vendar se ta ukrep ne izkaže za učinkovitega. Strogo 
gledano pravzaprav naj ne bi bilo s Prokleonovo »bo‑
leznijo« nič narobe, saj odvisnost od sojenja naj ne bi 
bila isto kot odvisnost od tož(b)arjenja. Prokleon ute‑
leša tipično žrtev atenske demagogije – portretiran je 
kot državljan, ki je kot sodnik porotnik ujet v sodišča 
in jih ne želi zapustiti zaradi strahu, da bi s tem izginile 
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vse pohvale pravdarjev in sodniška dnevnica kot sred‑
stvo njegovega preživetja. V Aristofanovem original‑
nem besedilu je Prokleon priznal moč, ki mu je bila 
dana s porotniško službo, in je ponosno izjavil: »Roka 
moči je na meni.« V poznejših prevodih tega dela Pro‑
kleon izraža željo, »da gre s tabo na sodišče in tam na-
pravi kolikor se da škode oziroma krivice«. Ta komedija 
je satira na politično klimo starih Aten in njenih insti‑
tucij (Kleon kot vodja demokratske stranke), za kate‑
re je Aristofan verjel, da so odgovorne za tolikšen po‑
jav kverulantov.18 Edino mogoče zdravilo ni bilo me‑
dicinske narave, temveč politične.19

V letu 1668 pa je francoski dramatik Racine napisal 
in uprizoril komedijo Pravdarji, ki temelji na Aristo‑
fanovem delu Ose. Racine je priznal, da ga je navda‑
jalo posebno veselje, ko je bral Ose, bile so mu mo‑
del za njegovo igro. Po Racinovi interpretaciji zgod‑
be je glavni lik bolj vnet za vlaganje tožb kot za služe‑
nje v funkciji porotnika. Racine je pravdarstvo oziro‑
ma v bistvu veselje do sojenja svojega glavnega prota‑
gonista, sodnika Dandina, upodobil kot hibo njegove‑
ga osebnega značaja, ne pa kot produkt politične kli‑
me.20 V komediji gre za prikaz približne ocene, kako 
naj bi bodoči učenjaki konceptualizirali vztrajno in pa‑
tološko pravdanje.21

Iz 19. stoletja poznamo roman nemškega pisatelja 
Heinricha von Kleista (1777–1811)22 z naslovom 
Michael Kohlhaas,23 ki temelji na srednjeveški le‑
gendi. Glavni junak Michael Kohlhaas, trgovec s ko‑
nji, ki živi kot časten in pobožen človek v Branden‑
burgu ob reki Havel, se nekega dne odpravi na Saško, 
in sicer s konji, da bi jih prodal. Tam ga ustavi baron 
Junker Wenzel von Tronka in od njega zahteva pre‑
pustnico. Kohlhaas mu obljubi, da si jo bo priskrbel v 
Dresdnu, kot jamstvo pa mu pusti dva vranca, vendar 
v Dresdnu izve, da je von Tronkova zahteva samovolj‑
na. Zastavljena konja sta bolna in izmučena do kosti 
in Kohlhaas zaradi teh zlorab poskuša doseči pravico, 
vendar brezuspešno (tožba v Dresdnu in Berlinu, pe‑
ticija njegove žene Lisbeth), zato proda vse svoje pre‑
moženje in celotni deželi Saški napove vojno. Začne 
nasilen maščevalni pohod in dobiva vse več privržen‑
cev. Požge velik del mest Wittenberg in Leipzig, do‑
kler Martin Luther, ki ga Kohlhaas spoštuje, nanj ne 
naslovi javnega poziva, ga obdolži storitve krivice ter 
mu zagrozi, naj se boji boga. Kohlhaas se zato odpravi 

18  Glej Coffey in drugi, naved. delo, str. 63, 64.
19  Glej Benjamin Lévy: From paranoia querulans to vexatious litigants: a short study on madness between psychiatry and the law. Part I, v: History of Psychiatry,  
2014, str. 2.
20  To je razumljivo, saj je bil Racine v službi na dvoru kralja Ludvika XIV.
21  Glej Coffey in drugi, naved. delo, str. 64. Glej tudi María Magnolia Pardo López: Justicia y poder (Les plideurs desde la perspectiva de un jurista), v: Anales de 
Derecho, št. 24, 2006, str. 177–197; Claude Witz, Martin Hlawon: On Racine's the Litigants, v: Oñati Socio‑Legal Series, vol. 4, št. 6/2014, str. 1–13; Nathan Gross: 
Racine's Debt to Aristophanes, v: Comparative Literature, vol. 17, št. 3/1965, str. 209–224; Nathan Gross: Les Plaideurs and the Racinian Canon, v: Modern Language 
Notes, vol. 80, št. 3, 1965, str. 318–335; Benjamin Lévy: From paranoia querulans to vexatious litigants: a short study on madness between psychiatry and the law.  
Part I, v: History of Psychiatry, 2014, str. 2.
22  Romanopisec in dramatik Heinrich von Kleist (1771–1811), ena od izjemnih osebnosti nemškega romantičnega literarnega gibanja, se je rodil v ugledni plemiški 
pruski družini z dolgo vojaško tradicijo. Njegov občutek za »morbidno, histerično, občutek nezdravega, ogromno popuščanje v trpljenju« dela njega in njegova dela 
zanimiva za psihiatrijo. Kakor življenje njegovih junakov tudi Kleistova biografija prikazuje niz neuspehov in katastrof. Kleistu namreč ni uspelo slediti stopinjam svojih 
prednikov, da bi postal častnik v pruski vojski, njegova kariera v državni službi se je klavrno končala, prav tako ni uspel doseči svojega cilja, da bi postal »največji dramatik 
svoje dobe«, s čimer bi ta naziv odvzel Goetheju. V starosti 34 let je Kleist osiromašen in hudo bolan storil samomor – podoben je torej glavnim junakom, ki jih je ustvaril 
in ki so tudi sami imeli skrajno nerealne načrte. Navedeno po József Gerevich, Gabor S. Ungvari: The Description of the Litigous Querulant: Heinrich von Kleist's 
Novella Michael Kohlhaas, v: Psychopatology, 2014, str. 2–3.
23  Več v J. Gerevich, G. S. Ungvari, naved. delo, str. 1–5. Naj omenimo, da so to zgodbo v letu 2014 uprizorili v Mestnem gledališču Ptuj, ob čemer je bilo med drugim 
zapisano, da je »glavni motiv romana korupcija v vrhu izvršilne oblasti, še posebej pa kolaboracija vlade in sodstva, kjer so družinske in prijateljske vezi pomembnejše 
od človeških pravic in resnice. Po tej človeški plati je glavni lik – Kohlhaas – ki je zaradi nesramnosti in namernih birokratskih zavlačevanj svojih pravic prisiljen, da s 
silo vzame tisto, kar mu oblast in zakon ne omogočata, predstavnik svobode in človekovega dostojanstva.« Glej <http://veza.sigledal.org/prispevki/michael‑kohlhaas‑
zadnja‑letosnja‑premiera‑ptujskega‑gledalisca> (21. 3. 2020).
24  Glej Rupert Gaderer: Litigous Paranoia: Sense of Justice, Bureaucracy, and Media, v: Zeitschrift für Verwaltungsgeschichte, št. 3, 2018, str. 210.

na pogovor z Luthrom in na njegovo priprošnjo pri sa‑
škem volilnem knezu ter iz političnih razlogov se Ko‑
hlhaasu, potem ko razpusti svojo četo, dodeli svobo‑
dno spremstvo do mesta Dresden, kjer naj bi potekala 
sodna obravnava zoper von Tronko. Toda kljub oblju‑
bljeni amnestiji Kohlhaas pristane v ujetništvu. V upa‑
nju, da bo temu ušel, pusti, da ga oblast zvabi v past – 
odzove se na navidezno ponudbo plenilskega hlapca, 
ki naj bi mu pomagal pobegniti, zaradi česar je obso‑
jen na smrt. Kohlhaasov deželni gospod, volilni knez 
dežele Brandenburg, se sicer vmeša v zadevo in zah‑
teva, da se Kohlhaasu omogoči pošteno sojenje pred 
sodiščem v Berlinu, kjer pa je ravno tako obsojen na 
smrt. Na pobudo saškega volilnega kneza pa je pred 
cesarskim sodiščem na Dunaju tudi že vložena tožba 
zoper Kohlhaasa, vendar  knez izve, da Kohlhaas pose‑
duje amulet, ki ga je na začetku svoje maščevalne poti 
prejel od skrivnostne ciganke. Amulet vsebuje napo‑
ved glede prihodnosti saške volilne družine, zato želi 
knez narediti vse, da bi prišel do te prerokbe – posku‑
ša celo umakniti tožbo na Dunaju in Kohlhaasa spet 
postaviti pod svojo zaščito, kar pa ta zavrne. Kohlha‑
as se namreč odloči za maščevanje saškemu volilnemu 
knezu in pred njegovimi očmi pogoltne košček papir‑
ja, zato ga obglavijo. Še prej pa v svoji pravni zadevi, 
ki je v bistvu sprožila celotno dejanje, Kohlhaas dobi 
svojo pravico – izve namreč, da je von Tronka obso‑
jen na dve leti zapora in da mu je naloženo, da po‑
novno vzpostavi zdravje dveh vrancev, zato se mirno 
prepusti smrti in umre z zadovoljstvom, da je končno 
dosegel svojo pravico.

Roman Michael Kohlhaas in njegov glavni junak sta v 
kasnejši  pravni in psihiatrični literaturi pustila velik 
pečat, saj ima zgodba pri povezovanju psihiatričnih in 
pravnih znanj še vedno poseben pomen; Michael Ko-
hlhaas je od konca 19. stoletja in vse do danes sestav‑
ni del psihiatričnoforenzične razprave o kverulantstvu. 
Kohlhaas, ki ga je Kleist sprva označil za priprošnika 
(ponižnega prositelja), je v sodobni psihiatrični litera‑
turi opisan kot pravni paranoik (angl. legal paranoic).24 
Za psihiatra Saßa je roman zgled ali natančneje »lite-
rarni primer pretirane kverulantnosti«. Z oceno iz‑
mišljenih dejanj in premislekov konjskega trgovca se li‑
terarnemu liku pripisuje »fanatičen kverulantski razvoj 
v […] klasični obliki«. Ob prebiranju psihiatrične li‑
terature sta razvidna življenjska pot literarne osebe in 
opis bolezni, ki jo učbeniki v zadnjih letih imenujejo 
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sindrom Michaela Kohlhaasa, kar ustreza paranoi-
dni osebnostni motnji (F 60.0 po MKB‑10).25 Zgod‑
ba Michaela Kohlhaasa služi za zgled v psihiatričnih in 
pravnih študijah, ki kažejo, koliko lahko zakoni in ko-
lizija z birokratskimi oblikami prispevajo k prehodu 
v norost in kako hitro se lahko prej zgolj latentna 
nevarnost spremeni v nasilje. Kohlhaas ni le trgovec 
s konji, ki skupaj s svojimi privrženci požiga mesta na 
Saškem in v deželi Brandenburg, temveč tudi literarni 
človek, ki predvsem počne eno stvar – piše.26 Številni 
pisni dokumenti so bili v konkretnem primeru poslani, 
sprejeti in shranjeni v vedno večjih datotekah – vključ‑
no s (pri)tožbami, peticijami in protestnimi pismi. V 
vseh teh dejavnostih, ki so bile zajete v postopku vla‑
ganja in prejemanja uradnih dokumentov, je Kleist opi‑
sal institucionalni refleks moči pruske birokracije okrog 
leta 1800, ki je želela ustaviti in zatreti trdovratne zahte‑
ve konjskega trgovca.27 Prav zaradi ekscesivnega pisarje‑
nja je roman Michael Kohlhaas v središču pravnobiro‑
kratskih razprav o zakonitem dostopu, nadzoru nad pi‑
sanjem in občutku pravičnosti, in to velja tako za prav‑
nofilozofske kot za pravnoteoretične razprave, ne le v 
preteklosti, temveč tudi danes, v sodobnih polemikah, 
ki zadevajo odločanje najvišjih sodišč v državi.28 

Ta roman je vsaj za Horsta Sendlerja, predsednika 
nemškega Zveznega upravnega sodišča med leti 1980 in 
1991, izhodišče za njegova razmišljanja o tako imenova‑
nem Kohlhaasovem tipu (nem. Kohlhaas-Typ, angl. Ko-
hlhaas figure). Kohlhaasov lik predstavlja pritožnika, 
pri katerem je mogoče opaziti obsedenost (fixe idee); po 
Sendlerju tak pritožnik napačno domneva, da so mu 
nenehno odvzete pravice, njegov občutek za pravič-
nost kaže psihopatske značilnosti.29 Kohlhaasov lik 
je opisan kot nekaj parazitskega, za upravne in sodne 

25  Prav tam.
26  Prav tam.
27  Prav tam.
28  Prav tam. Glej tudi Andreas Voßkuhle, Johannes Geberding: Michael Kohlhaas und der Kampf ums Recht, v: Juristen Zeitung, vol. 67, 2012, str. 917–925;  
Horst Sendler: Michael Kohlhaas, gestern und heute, Berlin, 1985.
29  Glej R. Gaderer, naved. delo, str. 210.
30  Glej R. Gaderer, naved. delo, str. 210. »Leta 1952, kmalu po ustanovitvi nemškega Zveznega ustavnega sodišča, je njegov podpredsednik Rudolf Katz sporočil, da je 
štiri petine od do zdaj vloženih več kot 1500 zahtevkov delo očitnih kverulantov (nem. notorische Querulanten) in duševno bolnih (nem. Geisteskranker).«
31  Glej R. Gaderer: »… mein Recht muss mir werden!« Herman Bahr's tragicomedy Der Querulant (1914), 2014.
32  Glej <https://www.contextoteatral.es/ordenenlasala.html> (26. 3. 2020).
33  Glej Benjamin Lévy: From paranoia querulans to vexatious litigants: a short study on madness between psychiatry and the law. Part II, v: History of Psychiatry, vol. 
26, št. 1, 2015, str. 42.
34  Prav tam.
35  Prav tam.

organe njegova čustva pomenijo težavo, saj sicer dopu‑
stna pravna sredstva uporablja pretirano – razlog za ta‑
kšno vedenje je mogoče najti izključno v čustveni eko‑
nomiji osebe, zaradi težke oblike osebnostnih motenj 
pa ta literarni lik postane predstavnik kverulantske para‑
noje. Taki pritožniki so problematični za delo sodišč.30

Mojster viktorijanske dobe Charles Dickens (1812–
1870) je v svojem pravnem romanu (angl. juridic novel) 
Pusta hiša (1853) izpostavil nesrečne psihološke, soci‑
alne, družinske in ekonomske učinke kverulanstva ju‑
naka Bouythorna, inspiracijo za to pa naj bi dobil v bri‑
tanskem pisatelju Walterju Savageu Landorju (1775–
1864). Avstrijski dramatik Herman Bahr (1863–1934) 
je leta 1914 uprizoril svojo tragikomedijo Kverulant 
(Der Querulant), ki prav tako obravnava problematiko 
pravdanja.31 Iz 21. stoletja se v tem kontekstu omenja 
delo Red v dvorani (Orden en la sala!), ki ga je napisal 
igralec in dramaturg Rafael Negrete-Portillo.32

Dolgotrajni postopki so bili navdih tudi za pisce 
scenarijev in ustvarjalce filmov, vendar se ti skrbno 
izogibajo upodobitvi svojih likov kot patoloških 
primerov.33 Svetovni uspeh sta doživela npr. filma 
Kramer proti Kramerju (Kramer vs. Kramer, 1979) 
in Erin Brokovich (Erin Brokovich, 2000).34 V teh 
in še drugih filmih iz angleško govorečega sveta 
gre za poseben odnos državljanov do sodišč in  
dolgotrajnih postopkov, zato na anglosaškem 
območju na psihiatričnem področju kverulantstvo 
ni dobilo označbe nečesa patološkega, kot se je 
zgodilo v Evropi.35

Osebna asistenca  
Osebna asistenca – Priročnik za razumevanje neodvisnega življenja (Katrin Modic, Elena Pečarič in 
Domen Retelj) je nastal v YHD – društvu za teorijo in kulturo hendikepa. 

Kot poudarjajo v YHD, je bilo potrebnih skoraj 
20 let, da je parlament sprejel Zakon o osebni asi‑
stenci (ZOA, 2017). Osebna asistenca je zakonsko 
zagotovljena storitev za osebe, ki zaradi svojega 
hendikepa potrebujejo vsaj 30 ur pomoči na te‑
den. Priročnik je obvezno čtivo za vse, ki so vklju‑
čeni v procese osebne asistence, koordinatorje na 
centrih za socialno delo, uporabnice in uporabni‑
ke osebne asistence, svojce …  

Na obravnavo v Državnem zboru čaka pred log no‑
vele ZOA‑B, ki bi po mnenju YHD morala dolo‑
čiti, da ima uporabnik za asistenta lahko zaposle‑
nega največ enega družinskega člana (in ne naj‑
več dva, kot je predlagano). V praksi se je izkazalo, 
da če ima uporabnik za asistenta zaposlenega naj‑
več enega družinskega člana, doseže najvišjo stop‑
njo neodvisnosti. 

I. V. 
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Tvoja izjemno uspešna športna kariera se je zače-
la pri 12 letih (leta 1952), ko si postal pionirski pr-
vak mesta Ljubljane v telovadbi. Čez tri leta si bil že 
mladinski prvak Jugoslavije … Ali je za doseganje 
takih  izjemnih športnih rezultatov poleg izjemne-
ga talenta, pridnosti in vztrajnosti potrebno še kaj?
Zagotovo ustrezni pogoji, ki pa jih v mojih časih nismo 
imeli. Spomnim se, da so odlični sovjetski in japonski 
telovadci po tekmovanjih spraševali, ali si lahko ogle‑
dajo telovadnico, v kateri treniram. Seveda so bili ve‑
dno močno presenečeni nad tem, v kako majhni telo‑
vadnici s skromnimi pripomočki in napravami trenira‑
mo. Zdi se mi, da so potem vsi še bolj cenili moje vr‑
hunske rezultate. 
Pri meni sta bila ključna pridnost in izjemno veselje, ki 
sem ga imel do telovadbe. Telovadba me je res pritegni‑
la in mi hkrati dala osnovo za vse druge športne pano‑
ge; tedaj smo imeli v programu tudi atletiko, plavanje, 
met na koš, plezanjem, saj so mi osnovne spretnosti, 
ki mi jih je dala telovadba koristile pri tem. 
K telovadbi sem rad hodil že od zelo rosnih let, saj 
sem imel tam odlično družbo, prijatelje, ki so to osta‑
li vse življenje. 

Verjetno je poleg vsega naštetega treba v življenju 
imeti tudi malo sreče. Ti in tvoja družina ste imeli 

veliko srečo, saj se 1. decembra 1981 niste vkrcali 
na let 1308 Inex-Adria Aviopromet na Korziko. Ali 
lahko opišeš, kaj se je takrat zgodilo? 
Najmlajša hčerka Vesna, ki je bila takrat stara komaj 
leto dni, se je dan pred odhodom močno prehladila in 
zaradi nje smo prebedeli noč. Zdenka, ki je vedno daja‑
la prednost družini, je odločila, da ne gremo ... 
Če nadaljujem: štiri dni pred letom na Korziko sem 
srečal kolega pravnika iz Kompasa. Kar tam na cesti 
je beseda stekla o marsičem, med drugim sem mu po‑
tarnal, da mi Zdenka večkrat očita, da zdaj, odkar ima‑
va otroke, nikamor ne greva. Ker je Kompas ravno or‑
ganiziral izlet na Korziko, mi je predlagal, da stopim v 
agencijo in ženo Zdenko presenetim. 
No, 1. decembra sem navsezgodaj zjutraj klical vodič‑
ko in ji povedal, da zaradi Vesnine bolezni ne gremo 
na Korziko. Vodička je celo predlagala, naj gresta z nji‑
mi vsaj Miro in Alenka, vendar se mi je za tako odlo‑
čitev zdelo že malo pozno. Hvala bogu, da sem se ta‑
krat tako odločil. Res smo imeli srečo!

Leta 1973 si po kratkem izletu v gospodarstvo vsto-
pil v odvetniške vrste. V času socializma je bilo od-
vetništvo obroben in deficitaren poklic. Prepričan 
sem, da bi glede na svoj ugled in pomanjkanje prav-
nikov z lahkoto dobil službo kjerkoli. Kako to, da 

Kot vodja slovenske olimpijske odprave v Tokiu sem 
se vrnil na prizorišče, kjer sem osvojil svoje prvo 

olimpijsko zlato 
Miroslav Cerar 

nekdanji odvetnik, najuspešnejši slovenski telovadec in eden najuspešnejših 
slovenskih športnikov vseh časov

Miroslav Cerar se je rodil 28. oktobra 1939 v Ljubljani in odraščal v težkih medvojnih časih. Že kot 
pionir  je pokazal  izreden talent za  telovadbo  in  takoj začel zmagovati  ter osvajati  lovorike: bil  je 
mladinski  prvak  Jugoslavije  (1955),  večkratni  članski  državni  prvak  SFRJ  v  mnogoboju,  večkratni 
evropski in sredozemski prvak, osvojil je zlato medaljo na svetovnem prvenstvu (SP) v Pragi (1962), 
zlato medaljo na konju na olimpijskih igrah (OI) v Tokiu (1964) in Ciudadu de Mexicu (1968), zlato 
medaljo na SP v Ljubljani (1970), če naštejemo le najpomembnejše.
Za svoje uspehe je prejel veliko priznanj: osemkrat je postal najboljši športnik Jugoslavije, prejel je 
najvišje jugoslovanske državne nagrade, kot so nagrada  Avnoja (1969), red zasluge za narod z zlato 
zvezdo (1964), Bloudkova nagrada, nadalje priznanje Mednarodne gimnastične zveze (FIG), najvišje 
priznanje Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK; l'Ordre Olimpique, 1985) ter državno odliko-
vanje Republike Slovenije, zlati red zaslug za velik prispevek na področju športa in izjemne dosežke v 
gimnastiki (2009). Leta 1999 so ga uvrstili v Mednarodni hram slavnih telovadcev v Oklahoma Cityju 
(ZDA), z Leonom Štukljem pa sta bila prva, ki so ju izbrali v Hram slavnih slovenskih športnikov (2011).
Po osamosvojitvi Slovenije in ustanovitvi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na področju športa 
prevzel več funkcij, med drugim je ob ustanovitvi postal član Evropskega gibanja za fair play, kasneje 
njegov podpredsednik, od ustanovitve 1995 pa predseduje tudi Slovenski olimpijski akademiji.
O Miru Cerarju je bilo v člankih in knjigah ogromno napisano, vendar se nekako pozablja, da je bil 
po poklicu odvetnik in da je v odvetništvu preživel praktično celotno delovno kariero. Za ta poklic 
se je odločil v časih, ki odvetništvu niso bili posebej naklonjeni, ker je ustrezal njegovemu značaju, 
ki ga odlikujejo samostojnost, odkritost, poštenost, odgovornost in samozavest.
Miroslav Cerar je tako izjemen član odvetniške skupnosti, da bi si že zdavnaj zaslužil tudi priznanje 
dr. Danila Majarona, najvišje priznanje Odvetniške zbornice Slovenije.
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si se odločil za samostojno pot, ki je bila v socializ-
mu bistveno bolj negotova kot varna redna služba?
Kot telovadec sem bil po svoje vedno individualist. Si‑
cer moram reči, da smo v tistih časih nastopali tudi kot 
ekipa, si medsebojno pomagali pri postavljanju orodij, 
pri varovanju, saj nismo imeli na voljo varoval in si se 
moral pri padcih zanesti na sotekmovalce, da te bodo 
ujeli. Med nami je vedno vladala vzajemna kolegial‑
nost. Po naravi pa sem vendarle individualist, morda 
celo malce tudi inovator, saj sem se nenehno ukvarjal s 

tem, kako bi kakšno stvar pri izvedbi izboljšal. Pri odlo‑
čanju za poklicno pot je bil ta moj individualizem klju‑
čen, in pa svoboda, ki mi jo je odvetništvo omogočilo. 
Po naravi sem tak, da če me kdo kaj lepo prosi, takoj 
naredim in celo dvakrat hitreje, kot če mi nekdo reče, 
da nekaj moram narediti! In tako sem postal odvetnik. 
Moram pa reči, da sem se na začetku svoje odvetniške 
kariere pošteno namatral, v treh letih si nisem vzel niti 
dneva dopusta. Čeprav je bilo v našem telovadnem dru‑
štvo veliko profesorjev, gospodarstvenikov, inženirjev, 
zagotovo pomembnih ljudi, mi ni nihče nič pomagal. 
Sam sem iskal prostore za svoje delovanje, stranke … 
Moram tudi povedati, da so me vabili tudi Srbi in mi 
pošiljali stranke iz drugih jugoslovanskih republik. Srbi 
veliko dajo na ime – in moje je takrat nekaj pomenilo 
– Slovenci pa smo popolnoma drugačni. 
A zagotovo mi ni žal, da sem se takrat tako odločil in 
se podal v odvetništvo. 

Kakšno je bilo v tistih časih odvetništvo in pravo-
sodje nasploh? S katerimi zadevami si se pretežno 
ukvarjal? Ali se spomniš kakšne anekdote iz svojih 
odvetniških časov?
Z enim stavkom: bilo je drugače. Če pa govoriva o po‑
dročjih, na katerih sem deloval, lahko rečem, da sem se 
ukvarjal z vsemi vejami prava, s kazenskim, gospodar‑
skim in civilnim pravom. Danes je to skoraj nepredsta‑
vljivo; časi so se močno spremenili, tako kot se je moč‑
no spremenilo tudi odvetništvo.  

Odlična pravnica je bila tudi soproga Zdenka, sin 
Miro pa je profesor na Pravni fakulteti Univerze 
v Ljubljani. Oba sta v času svoje kariere zaplula 
tudi v politične vode. Nekaj časa si bil tudi ti član 

Državnega sveta RS, vendar se mi zdi, da te pravo 
politično udejstvovanje ni zanimalo.
Pet let v Državnem svetu RS, in sicer v prvi sesta‑
vi, je bilo zelo zanimivih in pestrih, omogočilo mi je 
vpogled od znotraj, kako sistem deluje. Kandidiral pa 
sem bolj na željo drugih, da bi imeli tudi na špor‑
tnem področju svojega predstavnika. Vendar me po‑
litično udejstvovanje ni pritegnilo, zato se pozneje ni‑
sem odzval na različna vabila, naj se bolj aktivno po‑
dam v politične vode. 

Po koncu športne kariere in osamosvo-
jitvi Slovenije si začel kariero športnega 
delavca. Skupaj z Leonom Štukljem si bil 
med (so)ustanovitelji Olimpijskega ko-
miteja Slovenije (OKS), bil si predsednik 
Slovenske olimpijske akademije in do ne-
davnega tudi predsednik Odbora za pode-
ljevanje Bloudkove nagrade na področju 
športa, najvišjega državnega priznanja za 
športne dosežke v Sloveniji, ki se podelju-
je od leta 1965. Seveda si tudi med preje-
mniki te nagrade. Katera od teh funkcij ti 
je bila najljubša?
Težko bi se odločil, če pa se že moram, mi 
morda največ pomeni to, da sem (so)usta‑
novitelj OKS. Zagotovo je šlo tudi za »izko‑
ristek« najinih imen, saj so bile takrat, leta 
1992, pred vrati zimske olimpijske igre (OI) 
v Albertvillu v Franciji in nato še poletne OI 
v Barceloni, in če je Slovenija kot samostoj‑
na država želela nastopiti na njih, je mora‑

la postali članica Mednarodnega olimpijskega komite‑
ja (MOK). Vodil sem našo delegacijo v Lozano, na se‑
dež MOK, ki mu je takrat predsedoval Juan Antonio 
Samaranch. Uspelo nam je doseči, da je bil OKS s stra‑
ni MOK 17. januarja 1992 začasno priznan, kar nam 
je omogočilo udeležbo na zimskih OI, polnopravno pa 
smo bili vključeni 5. februarja 1992. 
Poleg tega sem bil kar štiri mandate, tj. 16 let, predse‑
dnik Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za 
dosežke na področju športa. Čeprav so me vabili, naj 
vnovič kandidiram, sem se odločil, da je čas za zame‑
njavo, za osvežitev. 
Sem tudi član Svetovnega gibanja za fair play ter pod‑
predsednik Evropskega gibanja za fair play s sedežem 
na Dunaju, in to vse od njegove ustanovitve v letu 1994. 
Pred kratkim sem jim sporočil, da sem se odločil, da 
ne mislim več kandidirati za ta položaj, ker odstopam 
mesto mlajšim s svežimi idejami in energijo. 
Kot (so)ustanovitelj OKS imam v njem častno, do‑
smrtno funkcijo, tako da ostajam v njem aktiven kot 
prostovoljec, predsedujem namreč Olimpijski akade‑
miji, ki spodbuja fair play. Skrbimo za to, da se špor‑
tne vrednote širijo v širšo družbo, med šolarje, dijake, 
študente, klube itd. 

Ali si Leona Štuklja (1898–1999) poznal že prej, že 
takrat, ko si bil še vpet v tekmovalni šport?
V času svoje športne kariere sem veliko slišal o Štuklju, 
saj so o njem veliko pripovedovali stari vaditelji, nek‑
danji Sokoli, na primer Josip Primožič – Tošo, trener 
Boris Gregorka in drugi. Leon je izhajal iz revne kmeč‑
ke družine, zelo je bil aktiven v sokolskem gibanju, ki 
se je v njegovem času zelo razbohotilo in v Kraljevi‑
ni Jugoslaviji postalo zelo močno. Bil je ljubljenec dr. 
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Viktorja Murnika, ustanovitelja sokolske organizacije 
in pravnika. Ko je postal pravnik in se poročil (s hčer‑
ko opernega pevca, skladatelja in pedagoga Julija Be‑
tetta), mu je ugled zelo zrasel in tega se je zavedal, hi‑
tro so ga sprejeli med rotarijance. Štukelj se ni pogo‑
varjal kar s komerkoli, bil je precej zadržan po znača‑
ju, pravi gospod. Ko je bil sodnik v Črnomlju, so ve‑
deli povedati, da je svinčnike šilil v rokavicah, da si ne 
bi umazal rok. 
Dejstvo, da sva bila oba pravnika, da sva bila oba uspe‑
šna v svojih športnih karierah, je zagotovo pripomoglo 
k temu, da sva navezala stike in se večkrat, ob različ‑
nih priložnostih, družila. Z Leonom sva se pogovarja‑
la o marsičem, zato vem, da so ga velikokrat vabili, naj 
prevzame kakšno funkcijo v športu. Sam mi je večkrat 
povedal, da ni ne za športnega sodnika, ne za trener‑
ja, ne za funkcionarja. Prepričan je bil, da je svoje od‑
delal kot telovadec, in ni imel prav nobenih želja niti 
ambicij za še kaj več. Naj povem, da sem ga popolno‑
ma razumel! 

Bil si vodja naše ekipe na letošnjih olimpijskih 
igrah v Tokiu, ko je Slovenija dosegla odlične re-
zultate – kar tri zlate medalje. Kaj te je na teh olim-
pijskih igrah najbolj navdušilo? 
Ko so me povabili, naj postanem vodja slovenske olim‑
pijske odprave v Tokiu, sem bil zelo počaščen. Moram 
reči, da so bile igre zaradi epidemije covida‑19 skrče‑
ne na minimum; zaradi vseh omejitev, ki so jih uvedli 
Japonci in se jih tudi dosledno držali, je odpadlo mar‑

sikaj, kar se je običajno dogajalo izven športnih prizo‑
rišč. Brez vseh teh omejitev bi bile – vsaj zame – te 
igre bolj naporne. Na teh neobičajnih igrah pa je bilo 
vse omejeno na pot med hotelom in prizoriščem, kot 
vodja olimpijske odprave nisem imel dostopa niti do 
olimpijske vasi … Kljub temu smo bili vsi v odpravi 
zelo aktivni in se trudili po svojih najboljših močeh. 
Čeprav Japonci slovijo po  natančnosti, je na začetku 
pri prevozih vendarle »škripalo«, a to je najbrž razu‑
mljivo. Želel bi si le, da bi imeli Japonci v sebi malo 
balkanske improvizacije, ker bi potem nekatere stva‑
ri lažje potekale. Če povem primer: kljub temu, da so 
bila prizorišča brez gledalcev, smo se morali funkcio‑
narji in preostali z akreditacijami usesti na točno dolo‑

čeno mesto, bog ne daj, da bi se usedli 20 metro levo 
ali desno (smeh). 
Kljub vsem omejitvam pa se mi zdi dobro, da so orga‑
nizatorji igre sploh izpeljali; te OI so kot nekakšen opo‑
min človeštvu, da se da tudi v nenormalnih, izjemnih 
okoliščinah ohranjati človečnost. V Tokiu smo veliko‑
krat doživeli, da so bili športniki korektni med sabo, 
spoštovali so pravila organizatorjev v zvezi z omejitva‑
mi, ki jih je prinesla epidemija. Je pa res, da so OI ve‑
dno igre veselja in razočaranja ter da ne zmaga nujno 
tisti, ki je v neki disciplini najboljši … 

Slovenija se seveda po športnih uspehih glede na 
število prebivalcev in glede na število medalj na mi-
lijon prebivalcev uvršča v svetovni vrh. Kaj je po 
tvojem mnenju razlog za to uspešnost Slovencev 
in Slovenije?
To se sprašujemo mnogi, a tudi sam nimam prave‑
ga odgovora. Menim, da je na šport treba gledati šir‑
še. V dvomilijonski državi je uvrstitev v ekipo ali pa 
to, da postaneš državni prvak, bistveno lažje doseči 
kot v 20‑milijonski državi. To je za športnike zago‑
tovo dejstvo, zaradi katerega so bolj motivirani, saj 
hitreje uresničijo svoje cilje in želje, dokažejo svo‑
je sposobnosti. 
Je pa tudi res, da so se razmere za treninge spremeni‑
le, metode treningov so bolj znanstvene, pogoji za tre‑
niranje so nepredstavljivo boljši, kot so bili v naših ča‑
sih, mobilnost nam omogoča, da se športniki neneh‑
no udeležujejo tekmovanj, itd. Če je v mojih časih pre‑
vladoval amaterizem, je danes na prvem mestu profesi‑
onalizem. Vse to zagotovo pripomore k boljšim špor‑
tnim rezultatom v vseh športnih panogah. 

Mnogi politiki, novinarji in drugi vplivneži tožijo 
nad t. i. razdeljenostjo našega naroda. Zdi se, da v 
športu te razdeljenosti ni. Kaj je po tvojem mne-
nju vzrok, da smo na športnem področju bolj eno-
tni, in kako bi lahko to »vzdušje« prenesli na ce-
lotno slovensko družbo?
Strinjam se, da je vprašanje zelo aktualno, in žalosti me 
dejstvo, da je tako. Ne razumem, da kot narod ne zmo‑
remo preseči in sprejeti realnosti v zvezi z dogajanjem 
med drugo svetovno vojno in po vojni. Nič ni črno‑belo 
in vojna je vojna. V branje bi priporočal knjigo britan‑
skega zgodovinarja Keitha Lowa Podivjana celina: Evro-
pa po drugi svetovni vojni. Kljub vsemu slavju ob koncu 
vojne je bila Evropa pravzaprav domovina razdejanja, 
anarhije, maščevanja, praznine in žalovanja.  

Slišal sem, da si ljubitelj hitre vožnje … 
Po tem, ko se je Dušan Plut enkrat peljal z mano iz Ce‑
lja, mi je dejal, da me je nameraval prositi, naj ustavim 
avto, da bo raje šel peš … Spomnim se, da sem že kot 
otrok dirkal s svojim kolesom in da sem imel neneh‑
no potolčena kolena in komolce, saj sem večkrat pa‑
del na ovinkih makadamske ceste, ker sem si predsta‑
vljal, da dirkam. Ko sem prvič postal lastnik avta, sem 
res rad hitro vozil. Nekoč sem peljal tri vrhovne sodni‑
ke iz izobraževanja v Portorožu domov in  sem vozil 
krepko preko 160 km/h, pri čemer so oni zelo uživa‑
li, me je pa pozneje žena enega od njih pošteno oka‑
rala zaradi tega. 

Andrej Razdrih
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1

Pritožnik Julien Sanchez je francoski državljan, rojen 
leta 1983. Danes je župan mesta Beaucaire in predse‑
dnik poslanske skupine v regionalnem svetu Occita‑
nie, v času spornih dogodkov pa je bil lokalni svetnik, 
ki je kandidiral za poslanca Nacionalne fronte (NF) v 
volilni enoti v Nîmesu. F. P., tedanji član Evropskega 
parlamenta in prvi namestnik župana Nîmesa, je bil 
eden od njegovih političnih nasprotnikov. 

Gospod Sanchez je 24. oktobra 2011 o F. P. na zidu 
svojega javno dostopnega računa na Facebooku, ki ga 
je upravljal osebno, objavil naslednje sporočilo: 

»Medtem ko je NF [tj. Nacionalna fronta] pravo-
časno lansirala svojo novo nacionalno spletno stran, 
ne pozabite na poslanca Nîmes-a UMP [tj. Zveze za 
ljudsko gibanje] [F. P.], čigar spletna stran, ki naj 
bi bila predstavljena danes, na domači strani prika-
zuje zloveščo trojno ničlo.« 

Uporabnik S. B. je ob tej objavi napisal naslednji ko‑
mentar: 

»Ta veliki mož je Nîmes spremenil v Alžir, ni več uli-
ce brez kebaba in mošeje; preprodajalci drog in pro-
stitutke kraljujejo, ni presenetljivo, da je izbral Bru-
selj, prestolnico novega svetovnega reda šeriata. Hvala 
UMPS [združitev kratic UMP in PS ‒ Socialistične 
partije], to nas vsaj rešuje poletov in hotelov. Všeč mi 
je ta brezplačna različica Club Med ... Hvala [F.] in 
poljubi Leilo [L. T.].«

Uporabnik L. R. je dodal še tri komentarje, usmerje‑
ne proti muslimanom, med drugim, da so »bari s ši-
šami povsod v središču mesta in zastrti. UMP in PS sta 
zaveznika muslimanov«, nadalje da je »trgovina z ma-
mili, ki jo vodijo muslimani in traja že leta ... s kamera-
mi na ulici ..., še ena trgovina z mamili vsem na očeh, 
kjer izmečki ves dan prodajajo svojo drogo brez posre-
dovanja policije«.

L. T. (»Leila«), partnerica F. P., je 25. oktobra 2011 
izvedela za spletne komentarje. Ker se je zaradi izjav, 
ki so bile po njenem mnenju rasistične, počutila nepo‑
sredno in osebno užaljeno, je odšla v frizerski salon, ki 
ga je vodil S. B. Po njenem posredovanju je S. B. svoj 
komentar takoj izbrisal. L. T. je nato 26. oktobra 2011 
pisala tožilcu mesta Nîmes, da bi vložil kazensko ovad‑
bo zoper gospoda Sancheza, S. B. in L. R. zaradi žaljivih 
komentarjev, ki so bili objavljeni na Sanchezovem zidu 
na Facebooku. Gospod Sanchez je 27. oktobra 2011 na 
zidu svojega Facebookovega profila  uporabnike po‑
zval, naj »nadzorujejo vsebino [svojih] komentarjev«, 
vendar ni ukrepal v zvezi z že objavljenimi komentarji.

Stališča avtorice niso nujno stališča organa, pri katerem je zaposlena.
1  Sodba senata bo postala dokončna po poteku treh mesecev od datuma sodbe, če v tem času nobena od strank ne bo zahtevala, da se zadeva predloži v ponovno 
obravnavo velikemu senatu (43. in 44. člen Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic ‒ EKČP).

Zaradi objave spornih komentarjev so bili gospod San‑
chez, S. B. in L. R. pozvani pred kazensko sodišče v 
Nîmesu, da bi se zagovarjali pred obtožbami o spod‑
bujanju sovraštva ali nasilja nad skupino ljudi, ki te‑
melji na njihovem izvoru ali (ne)pripadnosti določe‑
ni etnični skupini, narodu, rasi ali veri. Kazensko so‑
dišče je 28. februarja 2013 vse tri obsodilo in vsake‑
mu naložilo plačilo denarne kazni v višini 4000 evrov. 
Hkrati je sodišče S. B. in gospodu Sanchezu naložilo, 
da oškodovanki L. T. solidarno plačata 1000 evrov od‑
škodnine za nepremoženjsko škodo. Sodišče je preso‑
dilo, da je gospod Sanchez na lastno pobudo vzpostavil 
javno dostopno komunikacijsko storitev za izmenjavo 
mnenj in nato pustil žaljive komentarje vidne še pribli‑
žno šest tednov po njihovi objavi (najmanj do 6. de‑
cembra 2011), ne da bi ukrepal in skušal ustaviti nji‑
hovo razširjanje. Presodilo je, da je zato odgovoren 
kot »ustvarjalec« javnega spletnega komunikacijske‑
ga mesta in posledično kot glavni storilec.

Zoper sodbo sta se pritožila gospod Sanchez in S. B., 
ki je pritožbo naknadno umaknil. Pritožbeno sodišče v 
Nîmesu je potrdilo obsodbo gospoda Sancheza, pri če‑
mer je denarno kazen znižalo na 3000 evrov. Naložilo 
mu je, da mora L. T. povrniti 1000 evrov stroškov. Po 
mnenju pritožbenega sodišča je prvostopenjsko sodi‑
šče pravilno ugotovilo, da so se komentarji jasno nana‑
šali na določeno skupino ljudi, in sicer pripadnike mu‑
slimanske vere, ter da je povezovanje muslimanske sku‑
pnosti s kriminalom in nevarnimi razmerami v mestu 
Nîmes zmožno vzbuditi močne občutke zavračanja in 
sovražnosti do te skupine. Pritožnik je v vlogi izvolje‑
nega predstavnika ljudstva in javne osebnosti zid svo‑
jega profila na Facebooku zavestno naredil javno do‑
stopen, s čimer je svojim prijateljem omogočil, da na 
njem objavljajo komentarje, ter s tem prevzel odgovor‑
nost za vsebino objavljenih izjav. Ugotovilo je, da pri‑
tožnik ni nemudoma ukrepal, da bi ustavil razširjanje 
spornih komentarjev, in da je svoje ravnanje utemeljil 
z besedami, da so po njegovem mnenju takšne pripom‑
be združljive s svobodo izražanja, zato jih je nameno‑
ma pustil na zidu svojega profila na Facebooku. Polo‑
žaj politične osebnosti je od njega terjal večjo skrbnost.

Kasacijsko sodišče je v sodbi s 17. marca 2015 pritož‑
bo gospoda Sancheza zavrnilo.

O postopku pred ESČP
Pritožnik je v postopku pred ESČP trdil, da je ka‑
zenska obsodba zaradi komentarjev, ki so jih na zidu 

Mojca Mlinarič
pravosodna svetnica, Vrhovno sodišče RS

Odgovornost politika za sovražne komentarje
Sodba ESČP, Sanchez proti Franciji, 2. september 2021 

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je v zadevi Sanchez proti Franciji (pritožba št. 45581/15) 
z 2. septembra 20211 presojalo, ali je bila politiku zaradi obsodbe, ker z zidu svojega profila na Fa-
cebooku ni izbrisal žaljivih komentarjev, ki so jih zapisali drugi, kršena svoboda izražanja. 
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njegovega profila na Facebooku objavile druge osebe, 
pomenila nedopusten poseg v njegovo pravico do svo‑
bode izražanja, ki jo varuje 10. člen EKČP.

O utemeljenosti pritožbe
Poseg v svobodo izražanja je v skladu z 10. členom 
EKČP, če je predpisan z zakonom, sledi legitimnemu 
cilju in je v skladu z načelom sorazmernosti. Sodišče 
je uvodoma pojasnilo, da pritožnik ni konkretizirano 
grajal predpostavke, da je bilo kaznivo dejanje predpi‑
sano z zakonom. Sodišče ni dvomilo niti o drugi pred‑
postavki, namreč da je ukrep »sledil legitimnemu ci‑
lju«, tj. varovanju ugleda in pravic drugih. Bistvena je 
bila tako presoja, ali je bil ukrep skladen z načelom so‑
razmernosti oziroma ali je poseg mogoče šteti za nu‑
jen v demokratični družbi.

Sodišče je ponovilo, da svoboda izražanja pomeni ene‑
ga od temeljev demokratične družbe ter enega od nuj‑
nih pogojev za njen napredek in razvoj, kot tudi za ra‑
zvoj vsakega posameznika. Ne zajema le informacij in 
idej, ki so sprejete z odobravanjem, so nežaljive ali in‑
diferentne, ampak se razteza tudi na takšne ideje in in‑
formacije, ki žalijo in šokirajo; to terja zahteva po plu‑
ralizmu, tolerantnosti in širini duha, brez katerih ni de‑
mokratične družbe.

1. Ozadje spornih komentarjev

Narava komentarjev
Sodišče je ugotovilo, da so bili komentarji, objavljeni 
na zidu pritožnikovega profila na Facebooku, očitno 
nezakoniti. Nacionalna sodišča so ugotovila, da so ko‑
mentarji jasno opredelili skupino ljudi, na katere se na‑
našajo, in sicer pripadnike muslimanske vere. Povezo‑
vanje muslimanske skupnosti s kriminalom in nevarni‑
mi razmerami v mestu Nîmes, enačenje zadevne skupi‑
ne s »preprodajalci drog in prostitutkami«, ki »kraljuje-
jo«, z »izmečki, ki cele dneve preprodajajo droge«, ozi‑
roma tistimi, ki so odgovorni za »metanje kamenja na 
avtomobile belih ljudi«, je bilo glede na vsebino spor‑
nih izjav in njihovo razsežnost zmožno vzbuditi mo‑
čan občutek zavračanja ali sovražnosti do ljudi musli‑
manske veroizpovedi in tistih, ki bi jih kot take doje‑
mali. Po drugi strani je zapis »Poljubi Leilo« (ta se je 
nanašal na partnerico F. P.‑ja, ki je bil namestnik župa‑
na Nîmesa in v komentarjih prikazan kot ključna oseba 
pri predaji mesta muslimanom ter s tem pri nastanku 
nevarnih razmer) slednjo zaradi njene domnevne pri‑
padnosti muslimanski skupnosti (o čemer je mogoče 
sklepati na podlagi njenega imena) povezoval s preo‑
blikovanjem mesta in tako vzbujal sovraštvo in nasi‑
lje tudi do nje.

Kar zadeva volilni kontekst, na katerega se je skliceval 
pritožnik, je sodišče poudarilo, da je v demokratični 
družbi svobodna politična razprava bistvenega pome‑
na. Političnega diskurza ni mogoče omejiti brez pre‑
pričljivih razlogov. Hkrati pa je poudarilo, da sta str‑
pnost in spoštovanje dostojanstva vseh ljudi temelj de‑
mokratične in pluralistične družbe. Zato v demokra‑
tičnih družbah lahko nastane potreba po tem, da se 
kaznuje ali celo prepreči vse oblike izražanja, ki širijo, 
spodbujajo ali upravičujejo sovraštvo, ki temelji na ne‑
strpnosti. Pri tem pa morajo biti ukrepi sorazmerni z 
legitimnim ciljem, ki mu sledijo.

Sodišče je nadalje poseben pomen pripisalo dejstvu, 
da so bili komentarji objavljeni na zidu na Faceboo‑
ku, ki je bil javno dostopen in uporabljen v okviru vo‑
lilne kampanje. Tovrstna oblika izražanja je bila na‑
menjena doseganju volilcev v širšem smislu in posle‑
dično celotnega prebivalstva. V času volitev politične 
stranke sicer uživajo široko svobodo izražanja, ki pa 
ne zajema rasističnega ali ksenofobnega diskurza, ki 
prispeva k spodbujanju sovraštva in nestrpnosti. So‑
dišče je poudarilo, da sta tako Odbor ministrov Sveta 
Evrope v Priporočilu R (97) 20 o sovražnem govoru 
kot tudi Evropska komisija zoper rasizem in netole‑
ranco (ECRI) v Priporočilu št. 15 poudarila posebno 
odgovornost politikov pri boju zoper sovražni govor.

Po pregledu žaljivih komentarjev S. B. in L.R., ki nista 
bila ne politika ne aktivna člana politične stranke, je 
sodišče sklenilo, da so bili zaključki nacionalnih sodišč 
glede njiju povsem upravičeni. Uporabljen jezik je po‑
menil jasno spodbujanje k sovraštvu in nasilju nad do‑
ločeno skupino prebivalcev zaradi njihove vere, česar 
ni mogoče prikriti ali minimizirati s tedanjim volilnim 
kontekstom ali željo po naslavljanju lokalnih vprašanj. 
Pozivanje k nasilju ne pomeni nujno samo poziva k do‑
ločenemu aktu nasilja ali kriminalnemu dejanju. Napa‑
di na posameznike oziroma določene skupine prebival‑
stva so lahko storjeni tudi z uporabo žaljivk, posmeha 
ali obrekovanja. V takih primerih si oblasti smejo kot 
prioriteto določiti boj proti sovražnemu govoru, zlasti 
kadar so soočene z neodgovornim uresničevanjem svo‑
bode izražanja, ki ogroža dostojanstvo – ali celo varnost 
–  nekaterih skupin prebivalstva.

Pritožnikova odgovornost za komentarje, ki so 
jih objavile tretje osebe
Čeprav je treba upoštevati, da so bili komentarji poda‑
ni v lokalni politični debati v času pred volitvami in na 
zidu Facebookovega profila volilnega kandidata, je od‑
ločilno, da je bila njihova narava očitno nezakonita. Po‑
ložaja pritožnika kot izvoljenega predstavnika ljudstva 
ni mogoče šteti za olajševalno okoliščino, ki bi omili‑
la njegovo odgovornost. Sodišče je v preteklosti že po‑
jasnilo, da se morajo politiki v svojih govorih izogiba‑
ti razširjanju izjav, ki bi lahko spodbujale nestrpnost, 
saj tudi zanje veljajo določene dolžnosti in odgovorno‑
sti, ter da bi morali posebno pozornost nameniti var‑
stvu demokracije in njenih načel. Poleg tega pritožnik 
ni bil kritiziran zaradi uresničevanja svobode izražanja 
v okviru politične razprave, ampak zaradi neskrbnosti 
in neodzivnosti v zvezi z določenimi komentarji, ki so 
bili objavljeni na zidu njegovega profila na Facebooku.

ESČP je sklenilo, da so nacionalne oblasti načeloma v 
boljšem položaju za razumevanje in presojo specifič‑
nih družbenih problemov v določenih skupnostih ter 
za presojo konteksta objavljenih komentarjev. Zaklju‑
čilo je, da so z vidika 10. člena EKČP nacionalna so‑
dišča pritožnikovo odgovornost utemeljila z ustrezni‑
mi in zadostnimi razlogi.

2. Pritožnikovi ukrepi
Ker ni bilo ugotovljeno, da bi bil pritožnik vnaprej ob‑
veščen o vsebini komentarjev, so sodišča proučila zgolj 
njegovo ravnanje po objavi komentarjev. ESČP je ugo‑
tovilo, da so nacionalna sodišča pritožnikovo odgovor‑
nost vzpostavila na podlagi več dejavnikov. Poudarila so, 
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da je pritožnik zid na svojem profilu na Facebooku za‑
vestno naredil javno dostopen, s čimer je svojim prijate‑
ljem, skupno 1829 ljudem, omogočil objavo komentar‑
jev. Posledično je bil dolžan spremljati vsebino objavlje‑
nih izjav. Poleg tega se je pritožnik moral zavedati, da bo 
njegov račun na Facebooku morebiti pritegnil pripombe 
politične narave, ki so že po definiciji polemične, zato 
bi moral objave spremljati še toliko bolj pozorno. Prito‑
žnikov status politika je od njega terjal večjo skrbnost.

S. B. je komentarje, usmerjene zoper L. T., po njenem 
posredovanju nemudoma izbrisal, tj. manj kot 24 ur 
po objavi. Tudi ob predpostavki, da se je imel prito‑
žnik pred izbrisom z njimi možnost seznaniti, bi zah‑
teva, da bi posredoval še hitreje (ob odsotnosti poseb‑
nih okoliščin), pomenila zahtevo po pretirani in nere‑
alni stopnji odzivnosti. Komentarji L. R. pa so bili vi‑
dni še približno šest tednov po njihovi objavi. Prito‑
žnik je javni dostop do zidu na svojem profilu na Fa‑
cebooku onemogočil šele približno tri mesece po spor‑
nih objavah, tik pred zaslišanjem. Drži, da je dva dni 
po spornih objavah na svojem zidu objavil sporočilo, 
ki uporabnike poziva, naj »nadzirajo vsebino [svojih] 
komentarjev«, vendar žaljivih komentarjev ni izbrisal.

Sodišče je tako menilo, da je brez dvoma podana de‑
ljena odgovornost med imetnikom Facebookovega ra‑
čuna in upravljalcem družbenih omrežij. Facebookovi 
pogoji uporabe so določali, da je sovražna vsebina pre‑
povedana, z dostopom do tega družbenega omrežja pa 
so vsi uporabniki sprejeli to pravilo. Tako so tudi v tem 
pogledu razlogi nacionalnih sodišč zadostni in ustrezni.

3. Možnost ugotoviti odgovornost avtorjev 
komentarjev
Kar zadeva odgovornost avtorjev komentarjev, je 
ESČP ugotovilo, da so bili ti identificirani. Prito‑
žnik ni bil preganjan namesto S. B. in L. R. – ki sta 
bila ravno tako obsojena – temveč zaradi posebne‑
ga ravnanja, ki je neposredno povezano z njegovim 
statusom imetnika zidu na Facebooku. Za odgovor‑
nega je bil spoznan kot »ustvarjalec« javne spletne 
komunikacijske strani, na kateri so bila sporočila, ki 
so jih objavili uporabniki, dostopna javnosti. Njego‑
va odgovornost je bila vzpostavljena zlasti zato, ker 
po seznanitvi z njimi ni nemudoma izbrisal nezako‑
nitih objav. Četudi ga je pravo obravnavalo kot »av-
torja«, je bilo pritožniku dejansko očitano drugačno 
ravnanje kot avtorjem spornih komentarjev, ki so bili 
ravno tako obsojeni. Po mnenju ESČP je upravičeno 
šteti, da imetništvo Facebookovega računa prinaša s 
seboj specifične dolžnosti, zlasti kadar se imetnik od‑
loči, da ne bo izkoristil možnosti omejitve dostopa do 
zidu, temveč bo dostop omogočil vsem. Ta ugotovi‑
tev je pomembna zlasti v obravnavanem kontekstu, 
ko je bilo precej verjetno, da bodo na zidu objavlje‑
ni nezakoniti zapisi.

Res je, da bi morali nacionalna zakonodaja in sodna 
praksa jasno razlikovati med odgovornostjo avtorjev 
izjav, ki vsebujejo sovražni govor, in potencialno od‑
govornostjo medijev ter medijskih strokovnjakov, od‑
govornih za njihovo širjenje v okviru posredovanja in‑
formacij in idej o zadevah javnega pomena. Vendar 
so bili v danem primeru komentarji očitno nezakoni‑
ti in so nasprotovali Facebookovim pogojem uporabe.

4. Posledice nacionalnega postopka za 
pritožnika
Pritožniku je bilo naloženo plačilo denarne kazni v vi‑
šini 3000 evrov, ki ni bila nesorazmerna, glede na ka‑
zen, ki bi je lahko bil deležen, in odsotnost kakršnih‑
koli drugih posledic za pritožnika.

ESČP je tako glede na okoliščine primera zaključilo, 
da je odločitev nacionalnih sodišč o obsodbi pritožni‑
ka temeljila na ustreznih in zadostnih razlogih, pri če‑
mer je upoštevalo, da je glede teh vprašanj državam 
priznano določeno polje proste presoje. Poseg v svo‑
bodo izražanja je v konkretni zadevi tako mogoče šte‑
ti za »nujen v demokratični družbi«.

Odločitev, da 10. člen EKČP ni bil kršen, je bila spre‑
jeta s šestimi glasovi proti enemu.

Sklep 
ESČP je v zadevi Delfi AS proti Estoniji (št. 64569/09) 
prvič obravnavalo odgovornost spletnih medijev za 
vsebino, ki jo ustvarijo uporabniki. Tedaj je presodi‑
lo, da je bila vzpostavitev odgovornosti spletnega por‑
tala za žaljive anonimne komentarje, ki so jih uporab‑
niki objavili pod člankom, upravičena in sorazmerna, 
zlasti ker so bili komentarji uporabnikov skrajni in ob‑
javljeni na komercialni spletni strani. 

V zadevi MTE in Index.hu zoper Madžarsko (št. 
22947/13) je nato oblikovalo pet kriterijev, ki se upo‑
rabljajo za presojo sorazmernosti posegov, in sicer: 
1.  ozadje in vsebina spornih komentarjev, 
2.  odgovornost avtorjev za komentarje, 
3.  ukrepi, ki so jih sprejeli spletni upravljalci, in obna‑

šanje oškodovancev, 
4.  posledice komentarjev za oškodovance ter 
5.  posledice, ki so nastale za pritožnika. 

V sodbi Magyar Jeti Zrt proti Madžarski (št. 11257/16) 
pa je denimo pojasnilo, da je vzpostavitev odgovorno‑
sti medijske družbe za žaljivo vsebino, ki je bila do‑
stopna s hiperlinkom, kršila njeno svobodo izražanja, 
saj je temeljni namen hiperlinkov, da se uporabnikom 
omogoči usmerjanje k drugim spletnim mestom, s či‑
mer se zagotavlja nemoteno delovanje interneta.

V predstavljeni zadevi se je ESČP znova znašlo pred 
iskanjem zahtevnega ravnovesja med svobodo izraža‑
nja na eni strani in pravicami drugih oseb, ki bi lah‑
ko bile zaradi izjav razžaljene ali ustrahovane. Sodišče 
je poudarilo, da gre pri iskanju ravnotežja izrazito za 
presojo od primera do primera, saj se tehtanje vselej 
opravi glede na vse relevantne okoliščine posamične 
zadeve. Ključna v obravnavani zadevi je bila že na prvi 
pogled očitno žaljiva narava komentarjev, ki so vsebo‑
vali sovražni govor in so tehtnico izrazito prevesili na 
stran varovanja pravic drugih oseb. 

V bližnji prihodnosti bo ESČP glede na porast 
lažnih novic, dezinformacij in tudi sovražnega 
govora na spletu zagotovo soočeno z novimi izzivi 
pri razvoju standardov glede spletne svobode 
izražanja.
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Ljubljana, 28. september 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-21 

v zvezi z izvajanjem Odloka smo na Ministrstvo za pravosodje prejeli pisanja predsednika Okrožnega sodi‑
šča v Ljubljani, predsednika OZS in Sodnega sveta. Vsa navajajo konkretne težave, ki jih izpolnjevanje pogo‑
jev PCT v praksi pomeni za udeležence sodnih postopkov in uresničevanje ustavne pravice do sodnega var‑
stva. Kot ključno izpostavljajo nujnost, da se strankam sodnih postopkov zagotovita ustavni pravici do sodne‑
ga varstva in do pravnega sredstva. Med drugim neizpolnjevanje pogoja PCT lahko predstavlja izgovor za ne‑
udeležbo v sodnem postopku tistih strank, ki za tek postopka na sodišču niso zainteresirane (osumljenci in ob‑
dolženci v kazenskih postopkih, tožene stranke v civilnih postopkih, vabljene priče itd.). Že sicer je zaradi epi‑
demije prišlo do določenega zastoja v sodnih postopkih in njihovega časovnega podaljšanja, zaradi dosledne‑
ga izvajanja odloka in neizpolnjevanja pogoja PCT morda samo pri eni stranki, pa se morajo glavne obravna‑
ve prelagati ali zaradi zamenjave senatov celo začenjati znova. Vse to lahko v skrajni posledici privede celo do 
onemogočanja izvajanja sodne oblasti.

V namen razjasnitve odprtih vprašanj v zvezi z razlago in izvajanjem odloka je bil 27. septembra 2021 na tu‑
kajšnjem ministrstvu sklican sestanek ministra za pravosodje s predsednikom Vrhovnega sodišča RS in Mini‑
strom za zdravje s sodelavci. Na sestanku in tudi še potem v pogovorih z Ministrstvom za zdravje je bilo ugo‑
tovljeno, da je treba 5. člen veljavnega Odloka razlagati na način, da stranke, udeležence in druge sodelu-
joče v sodnih postopkih ni mogoče obravnavati kot uporabnike storitev ali udeležene ali prisotne pri 
izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji – gre namreč za izvajanje oblastnih nalog države. 

Drugače seveda velja za sodnike in sodno osebje, zaposleno na sodišču. Pri poslovanju sodišč je pomemben 
tudi drugi odstavek 6. člena veljavnega odloka, ki določa, da osebe, ki pridejo na sodišče v funkciji izvrševanja 
svojega dela ali poklica (npr. odvetniki, pravosodni policisti), pogoj PCT izpolnjujejo, če se presejalno testi‑
rajo s testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih presledkih.

Marjan Dikaučič 
minister za pravosodje 

1  Ur. l. RS, št. 147/21, 149/21 in 151/21.

1 2

Uvodoma sta dogodek prek spleta predstavila predse‑
dnik OZS Janez Starman in Alenka Košorok Hu-
mar, direktorica Odvetniške akademije OZS in čla‑
nica Upravnega odbora OZS. Oba sta poudarila po‑
trebo po takem izobraževanju odvetnikov, ki bo pri‑
lagojeno njihovim potrebam. »Odvetniki bi mora-
li biti prepoznani po svoji široki splošni razgledanosti, 
izobrazbi v najširšem pomenu besede in bogatem stro-
kovnem znanju, ki ga vse svoje poklicno življenje delijo 
s kolegi odvetniki in prenašajo na mlajše generacije, na 
odvetniške kandidate in pripravnike,« je dejala Košo‑
rok‑Humarjeva.

Sodnik Ustavnega sodišča RS dr. Rok Čeferin je 
udeležence tečaja seznanil s ključnimi vidiki svobo‑
de izražanja in izzivi, s katerimi se na tem podro‑
čju soočamo v Sloveniji. Katarina Zidar, pravnica na 
Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), pa 
je predstavila svobodo izražanja skozi prizmo ESČP 
v Strasbourgu.

1  <www.coe.int/help>.
2  Slovenian lawyers to learn more on Freedom of Expression, <https://www.coe.int/en/web/help/‑/slovenian‑lawyers‑to‑learn‑more‑on‑freedom‑of‑expression>,  
20. september 2021.

Uvodnemu dogodki bo v naslednjih tednih sledilo iz‑
obraževanje, ki bo potekalo pred spletne platforme 
HELP. Izobraževanje bo vodila Maša Butenko, so‑
dnica na Višjem sodišču v Celju in državna mento‑
rica HELP. 

Uspešne udeležence izobraževanja bosta skupaj 
potrdila Svet Evrope in Odvetniška akademija 
OZS.

Posodobljena izobraževanja HELP Sveta Evrope o 
svobodi izražanja je v letu 2020 razvil Oddelek za in‑
formacijsko družbo Sveta Evrope v sodelovanju s pro‑
gramom HELP. Prvotno je izobraževanje o svobodi 
izražanja nastalo v okviru programa »Svoboda izra‑
žanja in neodvisnost medijev v jugovzhodni Evropi 
(JUFREX)«, ki se izvaja v okviru skupnega programa 
Evropske unije in Sveta Evrope »Horizontalni instru‑
ment za zahodni Balkan in Turčijo II (2019–2022)«.

Irena Vovk

Prvo skupno izobraževanje  
V Ljubljani se je 20. septembra 2021 prek spletne platforme Sveta Evrope HELP (Human Rights Educa-
tion for Legal Professionals)1 začelo prvo skupno izobraževanje Sveta Evrope ter Odvetniške zbornice 
Slovenije (OZS) in Odvetniške akademije OZS o svobodi izražanja.2
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Ministrstvo za pravosodje RS
minister Marjan Dikaučič 

  
Ljubljana, 22.  september 2021

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev 
širjenja okužb z virusom sars-cov-2 

Spoštovani minister Marjan Dikaučič,  

v zvezi z dopisom Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) z dne 14. septembra 2021 o spremembi sedanje ure‑
ditve, po kateri zahteva za izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) od 15. septembra 
dalje velja tudi za stranke, odvetnike in druge udeležence v postopkih ter za obiskovalce sodišč, znova predla‑
gamo, da kot resorno ministrstvo poskrbite za spremembo spornega odloka. 

Pri tem ponavljamo že izraženo stališče OZS, da je področje dostopa in s tem možnosti uveljavljanja ter za‑
ščite pravic v sodnih postopkih tako pomembno, da bi ga bilo treba izvzeti iz siceršnjih omejitev PCT, ki lah‑
ko utemeljeno veljajo za druga področja. 

Od uveljavitve novih omejitev pri dostopu do sodišč se je že izkazalo, da nekaterim, ki se že tako ne želijo ude‑
leževati postopkov, pogoji PCT pomenijo dodatno možnost izogibanja in zavlačevanja postopka, drugim, ki si 
želijo rešiti spor ali urediti nevzdržno življenjsko situacijo, pa povzročajo velike težave. 

V priponki vam, kot nazoren prikaz posledic, pošiljamo nekaj zapisnikov, ki so nam jih, anonimizirane, posre‑
dovali kolegi odvetniki. Kot je razvidno, gre za dokaj različne situacije, celo za situacijo, ko se obravnava ni 
opravila, ker niso bili izpolnjeni vsi predpisani pogoji za sojenje v nenavzočnosti obtoženega. Zavod za presta‑
janje kazni zapora (ZPKZ) Maribor je sodišče namreč obvestil, da ne morejo realizirati privedbe obtoženca 
zaradi kadrovskih težav. Na narok prav tako ni prišel nobeden od državnih tožilcev iz ODT Maribor. Obrav‑
nave se prelagajo tudi zato, ker porotniki ne izpolnjujejo pogojev PCT. Vse navedeno ima za udeležence po‑
stopka in proračun seveda tudi finančne posledice.

Odvetnica iz Žalca opisuje konkreten primer: 

»Stranka je starejša gospa z nizkimi prihodki, invalidka, ki živi sama. Za izpolnjevanje pogoja PCT bi se mo‑
rala testirati, ker ni cepljena, niti ni prebolevnica. Ker v kraju, kjer živi, ni možnosti za testiranje, bi se mora‑
la najprej z avtobusom odpeljati do Žalca, kjer je najbližje mesto za izvedbo testiranja, česar pa ni mogla sto‑
riti, ker brez izpolnjevanja pogoja PCT ni mogla uporabiti javnega prevoza (pri tem je še pojasnila, da se niti 
s kolesom ni mogla peljati, ker je deževalo). Težava je tudi v tem, da si glede na njeno premoženjsko stanje 
stroškov testiranja ne more privoščiti. Ker tako ni izpolnjevala pogojev PCT, moja stranka, kot oškodovanka 
v kazenskem postopku, ni prišla na obravnavo. Sodnica je njen izostanek, glede na okoliščine, opravičila. Do‑
dala bi še, da je dodaten problem pri testiranju, v smislu izpolnjevanja pogoja PCT za prihod na sodišče, tudi 
čas veljavnosti hitrega testa, tj. 48 ur, kar še posebej velja za obravnave, razpisane za ponedeljke v dopoldan‑
skih urah, saj se morajo udeleženci oziroma stranke pred tem še istega dne testirati (čez konec tedna se, vsaj 
v Žalcu, testiranje namreč ne izvaja).«

Prilagamo tudi zapisnik v zadevi, ki jo je kolega odvetnik opisal z naslednjimi besedami: 

»Pošiljam zapisnik naroka Okrožnega sodišča v Celju v zadevi III N 629/2020 z dne 20. septembra 2021, v 
katerem so prekriti podatki o strankah postopka, kjer zastopam predlagateljico, zaradi ureditve spremembe sti‑
kov z otrokom. Iz zapisnika izhaja, da je nasprotni udeleženec na sodišče sicer prišel, a ker ni izpolnjeval pogo‑
ja PCT, mu udeležba na naroku ni bila dovoljena, sodišče pa naroka ni izvedlo, temveč ga je preložilo za dalj‑
še obdobje. Zadeva po zakonu sicer ne spada med nujne zadeve, je pa glede na vse okoliščine za mojo stran‑
ko nujna. Predvidoma bi bil narok 20. septembra 2021 tudi zaključen, če za dostop strank do sodišča ne bi 
obstajala omenjena ovira. Na razpis naroka se je sicer čakalo več mesecev.« 

Za ponazoritev težav predstavljamo še naslednje pisanje kolegov.
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»Težave v zvezi z izvajanjem odloka, ki določa izpolnjevanje pogojev PCT tudi pri prihodu na sodišče:

1. Težave so se pojavile že prvi dan, tj. 15. septembra 2021, saj je bilo šele 14. septembra 2021 zvečer objavljeno, 
da velja odlok tudi za prihod na sodišče. Odvetnik, ki se zaradi zdravstvenega stanja ni smel drugič cepiti, 
je imel 15. septembra 2021 obravnavo ob 9. uri. Zaradi gneče na točkah za testiranje ni bilo možnosti, da 
izpolni pogoje za prihod na sodišče in pridobi ustrezno potrdilo. 

 (Opomba: K sreči posledic v konkretnem primeru ni bilo, saj se je varnostnik zadovoljil s potrdilom o prvem 
cepljenju.)

2. Administrativno osebje ne more dostopati do vložišča na sodišču, prav tako ne more dostopati do pošte, 
zato pri oddajanju priporočenih pošiljk nastajajo velike težave. Vse to onemogoča normalno poslovanje 
pisarne, stanje je celo hujše kot v času, ko je bila razglašena epidemija.

 (Opomba: Te težave za zdaj rešuje kolegialnost odvetnikov, ki nudijo pomoč pri oddajanju pošte.)
3. Dne 22. septembra 2021 imamo narok v kazenski zadevi; obdolženi si noče vtikati palčke v nos in najver‑

jetneje ne bo imel potrdila PCT. Kako se bo v tem primeru odločila sodnica, še ni jasno. Ali bo njegovo 
nezmožnost prihoda v stavbo sodišča štela za razlog za odreditev pripora?

4. Odvetnik ima ob ponedeljkih zjutraj težave s prihodom na sodišče, saj testi veljajo zgolj 48 ur. Možnost 
testiranja je zožena, na rezultate testiranja oziroma vpis v evidenco, da se pridobi ustrezna koda, ki jo zah‑
tevajo na vhodu v sodišče, je treba čakati. 

5. Tako je delo odvetnika, namesto da bi se ukvarjal z vsebino, velikokrat  osredotočeno na to, ali bo skupaj 
s stranko sploh lahko prišel do sodne dvorane. Taka situacija je nedopustna in onemogoča strokovno ter 
kakovostno delo odvetnikov, na stranke pa ustvarja še dodaten pritisk, ki ga nekatere ne zmorejo.

 V času, ko je bila razglašena epidemija, je delo na sodišču potekalo bolj normalno kot zdaj, ko se umetno 
ustvarjajo stresne situacije, ki so brez ustrezne pravne podlage in tudi nimajo nobenega učinka. Kot primer 
naj navedem, da smo 29. decembra 2020 v majhni sodni dvorani brez izpolnjevanja pogojev PCT sedeli trije 
zagovorniki, trije obdolženi, dva paznika, zapisnikar in sodnik ter je obravnava lahko nemoteno potekala. 
Zdaj pa so udeleženci na sodišču, tudi sodniki, v neenaki situaciji.

 Taka situacija brezvladja uničuje pravni sistem in pravno državo; ljudje izgubljajo zaupanje tudi v sodišča. 
 Breme izpolnjevanja pogojev PCT tako konec koncev prevalimo na pleča sodnika in na koncu na Ustavno 

sodišče RS, ki bo moralo presojati o tem, kako opredeliti okoliščino, da je stranka prišla na sodišče in ji niso 
omogočili vstopa v stavbo sodišča.  Pravna varnost vseh je tako izbrisana.«

Izpostavili smo le nekaj primerov, ki dodatno in zelo praktično utemeljujejo naš predlog za ureditev skrajno 
negotove, nevzdržne in ustavno sporne situacije. Nenazadnje sta se glede te problematike zelo nazorno opre‑
delila tudi Slovensko sodniško društvo in Sodni svet RS. 

Naj še poudarimo, da po poizvedbah OZS nikjer v sosednjih državah – v Avstriji, Italiji in na Madžarskem – 
za dostop do sodišča niso določene tovrstne omejitve.

Kot smo že poudarili, se OZS zaveda stanja v družbi. Skrb za zdravje in življenje ljudi je razumljivo najpomemb‑
nejša javna dobrina, za njo pa temeljna pravica človeka, da ima  dostop do pravnega varstva, le malenkostno za‑
ostaja, saj je zapisana v našem najvišjem pravnem aktu (ustavi) ter v vseh temeljnih dokumentih Evropske unije.

Upoštevaje dejstvo, da so sodišča izvajala svojo sodno oblast in opravljala procesna dejanja tudi v času, ko ni‑
smo imeli cepiva za boj proti epidemiji covida‑19, ter so ob tem vzpostavila pravila in opremo, ki so omogoča‑
li varno okolje, smo prepričani, da je tudi v času, ko cepivo imamo, mogoče izvajati sodno oblast s sorazmer‑
nimi posegi in omejitvami, ki ne bodo pomenili posega v učinkovit dostop do sodnega varstva.

OZS je vselej na voljo za aktivno sodelovanje pri pripravi morebitnih drugačnih in novih načinov ter oblik za 
izvajanje sodne veje oblasti, zato Ministrstvo za pravosodje ponovno vljudno pozivamo, da nemudoma obrav‑
nava predlog za ustrezno spremembo odloka o izpolnjevanju pogojev PCT, z določitvijo izvajanja sodne obla‑
sti kot izjeme. 

Janez Starman 
predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

V vednost: 
-	 Rado Fele, vršilec dolžnosti generalnega direktorja 

Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo,
-	 mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča RS.
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Dne 8. junija 2021 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli:

Ana Budimir                                           
odobren vpis: 8. 6. 2021
sedež: Tavčarjeva ulica 4,  

1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški pisarni 

Kosmač d.o.o.)

Maja Ivanović                                       
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Dunajska cesta 167, 
1000 Ljubljana

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

Urška KUPEC                                            
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Titova cesta 8,  
2000 Maribor

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Tičar d.o.o.)

Brina Murnik                                          
odobren vpis: 8. 6. 2021
sedež: Tivolska cesta 48,  

1000 Ljubljana
(zaposlena v Odvetniški družbi 

Rojs, Peljhan, Prelesnik in 
partnerji o.p., d.o.o.)

Nina Perkovič                                         
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Kolodvorska ulica 8, 
2310 Slovenska Bistrica

(zaposlena pri odvetniku  
Alenu Vidonji)

Maja Skočir                                             
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Ulica Heroja Lacka 10, 
2250 Ptuj

(zaposlena pri odvetniku  
Ivanu Mohorku)

Miha Biderman                                      
odobren vpis: 8. 6. 2021
sedež: Tavčarjeva ulica 4,  

1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški pisarni 

Kosmač d.o.o.)

Aljaž Cankar                                            
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Tavčarjeva 6,  
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški pisarni 
Jadek & Pensa d.o.o.)

Urban Kropivšek                                   
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Slovenska cesta 47, 
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Andrić o.p. – d.o.o.)

Alen Kurtiš                                             
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Trg celjskih knezov 6, 
3000 Celje

(zaposlen pri odvetniku  
Dušanu Korošcu)

Jure Praprotnik                                 
odobren vpis: 8. 6. 2021

sedež: Slovenska cesta 58, 
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški pisarni 
Markovič Aljoša, o.p., d.o.o.)

Tilen Šućur                                           
odobren vpis: 8. 6. 2021
sedež: Tavčarjeva ulica 2, 

1000 Ljubljana
(zaposlen v Odvetniški družbi 

Brecelj Korošec Mate,  
d.o.o.- o.p.)
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Dne 6. julija 2021 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli:

Dne 23. julija 2021 so pred predsednikom OZS 
Janezom Starmanom prisegli:

Katja Jošar                                              
odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Nazorjeva ulica 12, 
1000 Ljubljana

(zaposlena pri odvetniku  
Roku Petriču)

Maja Ločniškar                                     
odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Pražakova 7,  
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Vladimir Bilić d.o.o.)

Mateja Marolt                                         
odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Dunajska cesta 151, 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški 
pisarni Zagorc & partnerji 

d.o.o.)

Aleša Mercina                                          
odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Slovenska cesta 47, 
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški družbi 
Andrić o.p. – d.o.o.)

Neli Okretič                                               
odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Tavčarjeva 6,  
1000 Ljubljana

(zaposlena v Odvetniški pisarni 
Jadek & Pensa d.o.o.)

Nataša Rola                                                
odobren vpis: 6. 7. 2021 

sedež: Partizanska cesta 11, 
2000 Maribor

(zaposlena v Odvetniški družbi 
Kac in odvetniki o.p. d.o.o.)

Tomaž Čež                                                  
 odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Vanganelska cesta 5, 
6000 Koper

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Nina Cek o.p., d.o.o.)

Gregor Škulj                                                
odobren vpis: 6. 7. 2021

sedež: Tržaška cesta 216 a, 
1000 Ljubljana

(zaposlen v Odvetniški družbi 
Krapenc in odvetniki, o.p., 

d.o.o.)

Petra Eržen                                                        
odobren vpis: 23. 7. 2021

sedež: Koroška cesta 21,  
4000 Kranj

Marjetka Kenda                                                 
odobren vpis: 23. 7. 2021

sedež: Dunajska cesta 9,  
1000 Ljubljana

(zaposlena v Brulc,  
Gaberščik in partnerji, 

odvetniška družba, o.p., 
d.o.o.)

Nina Kranjc                                                       
odobren vpis: 23. 7. 2021

sedež: Barjanska cesta 3, 
1000 Ljubljana

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

Danaja Rožmarin                                             
odobren vpis: 23. 7. 2021
sedež: Mariborska cesta 2, 

2360 Radlje ob Dravi
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Spremembe Statuta CCBE 

Dirk van Gerven je v nadaljevanju seje podal obširne 
komentarje v zvezi s predlaganimi spremembami Sta‑
tuta CCBE, ki jih je pripravil Odbor za spremembo 
statuta, predvsem pa je odgovarjal na pripombe dele‑
gacij. Le redke delegacije smo doslej podale pripom‑
be k predlaganim spremembam. 

Van Gerven je poudaril tiste segmente, ki so še nedo‑
rečeni in so povezani s članstvom ter pravili volitev – 
v zvezi z belgijsko zakonodajo, ki se nanaša na volitve. 
Pri tem smo se dotaknili predvsem elektronskih voli‑
tev, kakor jih ureja belgijska zakonodaja. Sicer obsta‑
ja tudi možnost, da bi bile elektronske volitve opcija, 
vendar morajo biti za to izpolnjeni ustrezni pogoji in 
določena pravila, pri čemer se ta možnost ne uporabi 
brez ustrezne pravne podlage. Glede opredelitve vzdr‑
žanih glasov prevladuje stališče, da se ti glasovi ne šteje‑
jo, razen če bi se morda dogovorili drugače (kvorum bi 
še določili). V zvezi z mandatom predsedstva obstajajo 
različna stališča, nekateri podpirajo sedanji sistem, tudi 
predsednica in nekaj delegacij, predlaga pa se še dvele‑
tni mandat celotnega predsedstva ali pa le predsednika. 

Fundacija evropskih odvetnikov 
Alonso Hernández-Pinzón in Péter Szabó sta pred‑
stavila zelo natančno poročilo v zvezi z aktivnostmi 
Fundacije evropskih odvetnikov (European Lawyers 
Foundation – ELF). Povedala sta, da je to organizaci‑
ja vseh delegacij, in ne zgolj donatorjev. V okviru fun‑
dacije poteka kar nekaj projektov EU, nekaj je še pri‑
čakovanih. ELF se je leta 2020 dogovoril za izvedbo 
dveh novih projektov, in sicer projekta za usposablja‑
nje odvetnikov o varstvu podatkov (TRADATA 2) ter 
projekta o družinskem pravu in pravu o insolventno‑
sti (CiviLAW). Prvi se bo začel izvajati 1. novembra 
2021, drugi pa se izvaja od 15. septembra 2021. Izva‑
jajo tudi nekaj zunanjih projektov, trenutno v Indo‑
neziji in Venezueli. 

Posebna gostja – generalna sekretarka 
Sveta Evrope 

Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović 
Burić je bila posebna gostja in govornica na Stalnem 
odboru CCBE. Spregovorila je o Memorandumu o so‑
glasju, ki je bil podpisan 18. junija 2021, ter poudarila 
pomembnost CCBE in tudi dolgotrajnost sodelovanja 

s Svetom Evrope. CCBE je predstavila kot pomemb‑
nega partnerja, tudi z vidika pravne države in člove‑
kovih pravic, večkrat je izpostavila, da bi morali od‑
vetniki delovati brez ovir in pritiskov, brez napadov s 
strani tretjih in posameznih vlad. Disciplinski in dru‑
gi postopki zoper odvetnike ne bi smeli biti namenje‑
ni temu, da odvetnike ovirajo pri njihovem delu. Po 
mnenju generalne sekretarke skupno sodelovanje pri‑
nese odlične rezultate. 

Različne teme v okviru točk za 
potrditev 

Odbor za boj proti pranju denarja je pripravil stra-
tegijo CCBE v zvezi z nadzorom EU nad opravlja-
njem odvetniškega poklica. Predlogi, o katerih naj bi 
vsaka posamezna delegacija sprejela stališča in v zvezi z 
njimi določila svoje aktivnosti, so: vzpostavitev meha‑
nizma za ozaveščanje o obstoječih in nastajajočih tve‑
ganjih pranja denarja in financiranja terorizma ter za 
izmenjavo informacij, zbiranje in opredelitev najbolj‑
ših praks in ustanovitev skupine za stike s Parlamen‑
tom in Komisijo. Dokument smo soglasno potrdili.

Zagotavljanje kakovosti v pravni stroki – namen 
tega dokumenta je prikazati izkušnje in znanje prav‑
ne stroke v zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo kakovost, ter 
služiti kot navdih. Delovna skupina si prizadeva, da bi 
imel izraz »kakovost pravne stroke« različne definici‑
je, in sicer tako z etičnega kot pravnega vidika. Namen 
dokumenta je tudi opozoriti, da je pri Evropski komi‑
siji mogoče opaziti pomanjkanje razumevanja glavnih 
značilnosti pravnega poklica in mehanizmov za zaščito 
strank, kar je bilo na primer razvidno iz ene od nedav‑
nih študij, ki jo je naročila Evropska komisija. Nadalj‑
nji pritiski Evropske komisije, ki postavljajo pod vpra‑
šaj deontološka pravila ter vlogo odvetniških zbornic 
in odvetniških združenj, se lahko izkažejo kot nevarni 
za interese strank in pravno državo. Zato CCBE ko‑
misijo poziva, naj ponovno prouči svoj pristop. Doku‑
ment je bil soglasno sprejet.

Odbor za družinsko pravo je pripravil odgovor na 
Pobudo o priznavanju starševstva med državami 
članicami. Družine so vse bolj mobilne, selijo se iz ene 
države članice v drugo. Vendar je zaradi razlik med za‑
konodajami držav članic glede ugotavljanja starševstva 
pri tem kar nekaj težav. Družine lahko naletijo na te‑
žave pri priznavanju oziroma ugotavljanju starševstva. 

Klavdija Kerin 
odvetnica v Krškem in članica Upravnega odbora OZS

mag. Roman Završek 
odvetnik v Ljubljani in predsednik Odbora PECO (CCBE) 

Virtualna seja Stalnega odbora CCBE 
Na seji Stalnega odbora CCBE (Svet evropskih odvetniških zbornic in pravniških organi-
zacij), ki je 25. junija 2021 potekala virtualno, nas je uvodoma pozdravila predsednica 
CCBE Margarete von Galen. 
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Odbor zato meni, da bi bil velik korak naprej že raz‑
mislek o priznavanju starševstva tudi v odnosu do tre‑
tjih držav, in ne le med državami članicami. Poleg tega 
bi bilo koristno, da bi EU sodelovala pri Haaški kon‑
venciji o družinskem pravu. Dokument je bil sprejet 
brez razprave.

Aktivnosti odborov in delovnih skupin 
•	 Odbor za mednarodnopravne storitve, ki ga vodi 

Carlo Forte, je razpravljal o tem, ali bi moral CCBE 
razmisliti o pripravi različnih vzorčnih pravil v 
okviru EU, nanašajoč se na mednarodnopravne 
storitve. Podana je bila ideja, da se organizira manjša 
skupina, ki bi proučila minimalne skupne standarde. 
Vendar so na sestanku sklenili, da odbor te odločitve 
ne bo sprejel. Morda jo bo sprejel kdaj v prihodnosti, 
zlasti če bi delegacije za to pokazale interes.

•	 Predsedstvo je Evropski komisiji posredovalo pisne 
pripombe v zvezi z dvema študijama, ki ju je ko‑
misija objavila, in sicer sta bili to študija o poklic-
nem izobraževanju ter študija o oceni pravnih in 
upravnih ovir v storitvenem sektorju.

•	 Predsednik Odbora za deontologijo Bertrand 
Debosque je deloma predstavil dopolnjen osnutek 
Vzorčnega kodeksa ravnanja in nam povedal, da se 
bo odbor sestal v začetku septembra ter pripravil pre‑
dlog glede člena o pristojbinah za napotitev. Tako 
se bo lahko na naslednjem sestanku Stalnega odbora 
CCBE glasovalo o tem členu, preden bo decembra 
dokončno potrjen na plenarnem zasedanju. Odbor 
je tudi ustanovil podskupino za pripravo preambule 
Vzorčnega kodeksa. Ta je soglasno sklenila, da bi 
morala biti preambula Vzorčnega kodeksa jasna, 
preprosta in jedrnata. Cilj preambule je vztrajati pri 
pomenu pravnega poklica, preden se jasno razloži 
namen vzorčnega zakonika. Podskupina vztraja pri 
pomenu odvetnikov za obrambo pravic državljanov 
in pri njihovem osrednjem položaju v pravosodju. 

•	 Nemška delegacija pri CCBE je predlagala, da 
CCBE v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih 
pravicah in Poslovnikom Sodišča EU posreduje kot 
tretja stranka v postopku pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice (ESČP), pri čemer je CCBE 
tudi interveniral v postopku pred ESČP.

Druge aktivnosti v okviru CCBE
•	 Tematika sestanka Odbora za prihodnost, ki je 

potekal 18. junija 2021, se je nanašala predvsem na 
vpliv umetne inteligence na zagotavljanje pravnih 
storitev. Umetna inteligenca lahko namreč spreme‑
ni način zagotavljanja pravnih storitev, zlasti prav‑
nega svetovanja. V študiji, ki jo je pripravil odbor, 
so opisane in analizirane nekatere možne posledice 
uporabe umetne inteligence za zagotavljanje pravnih 
storitev. Predvsem grška delegacija je imela kar nekaj 
pripomb, ki so bile upoštevane le v manjšem delu.

•	 V Odboru za informacijsko tehnologijo, katerega 
sestanek je potekal 23. junija 2021, smo razpravlja‑
li predvsem o vprašanju obvezne elektronske ko‑
munikacije s sodišči in drugimi pristojnimi organi 
držav članic ter o strategiji CCBE glede uporabe 
storitev v oblaku s strani odvetnikov.

•	 Mag. Roman Završek se je po pooblastilu pred‑
sednice CCBE Margarete von Galen in kot pred-
sednik Odbora PECO 6. julija 2021 udeležil stro‑
kovnega srečanja, ki ga je v okviru EU organiziral 
Svet Evrope in katerega tematika se je nanašala na 
razvoj konceptualnega dokumenta ter časovnega 
načrta za podporo mladim v pravnih poklicih, in 
sicer v Armeniji, Belorusiji, Gruziji, Moldaviji in 
Ukrajini. Teme, ki so jih obravnavali, so bile na‑
slednje: stanje povezovanja z mladimi odvetniki in 
njihovimi združenji iz Armenije, Belorusije, Gruzi‑
je, Moldavije in Ukrajine, obstoječi projekti, katerih 
cilj sta razvoj in krepitev obstoječih regionalnih in 
mednarodnih odvetniških združenj, potrebe po ve‑
čji vključenosti mladih odvetnikov v nacionalna in 
mednarodna združenja, vprašanja o vrsti podpore, 
ki bi bila potrebna za povečanje sodelovanja med 
odvetniškimi združenji na nacionalni, regionalni in 
mednarodni ravni, analiza koristi ustanovitve regi‑
onalne platforme združenj mladih odvetnikov iz 
držav vzhodnega partnerstva. 

•	 Mag. Roman Završek se je udeležil e‑sestanka 
stalne delegacije v Strasbourgu (povedati je treba, 
da so bili vsi sestanki in srečanja, omenjeni v poro‑
čilu, videokonferenčni), na katerem so razpravljali 
o organizaciji dogodka ESČP ter CCBE, in sicer s 
predstavniki ESČP ter predstavniki 47 odvetniških 
zbornic, članic Sveta Evrope.

•	 CCBE in Odvetniška zbornica Azerbajdžana 
(ABA) sta organizirala webinar z naslovom »Vloga 
Evropskega sodišča za človekove pravice in merila 
dopustnosti pritožbe v teoriji in praksi«. Predava‑
telja sta bila Stefan von Raumer in mag. Roman 
Završek, ki se je posvetil predvsem vlogi ESČP pri 
varstvu človekovih pravic, načelu subsidiarnosti in 
postopku pred ESČP. Govornika sta podala tudi 
praktične napotke za izpolnjevanje vloge in pred‑
stavila primere iz osebnih izkušenj. Oba sta požela 
veliko pohval za njun prispevek, webinar pa je za‑
radi števila  vprašanj, postavljenih predavateljema, 
potekal kar nekaj časa dlje, kot je bilo načrtovano.

•	 Odbor PECO je pripravil osnutek pisma glede 
davčnih blagajn v Črni gori, tematiko smo obrav‑
navali tudi v Upravnem odboru Odvetniške zborni‑
ce Slovenije. Odvetniška zbornica Črne gore je iz‑
razila zaskrbljenost glede neodvisnosti odvetnikov 
v Črni gori, in sicer zaradi Zakona o fiskalizaciji, v 
delu, ki se nanaša na pravne storitve, ki jih opravlja‑
jo odvetniki. V pismu CCBE izraža odločno pod‑
poro učinkovitemu varstvu temeljnih in zakonskih 
pravic ter interesov državljanov, vključno s pravico 
do dostopa do pravnega varstva, pravico do kakovo‑
sti pravne pomoči in obrambe ter pravico do pošte‑
nega sojenja za vsakega državljana. CCBE poziva k 
zagotovitvi odprtega dialoga med Ministrstvom za 
finance, Ministrstvom za pravosodje, človekove in 
manjšinske pravice ter Odvetniško zbornico Črne 
gore, da bi uredili položaj, ki je nastal zaradi upo‑
rabe Zakona o fiskalizaciji za pravne storitve, ki jih 
opravljajo odvetniki. 

•	 V začetku avgusta je med predsedstvom CCBE in 
predsednikom Odbora PECO mag. Romanom 
Završkom potekal sestanek v zvezi s postopkom 
pristopa Azerbajdžana k CCBE.
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1

V dveh dneh so se zvrstila predavanja o različnih temah, 
ki so bila organizirana tako, da je vsako trajalo deset mi‑
nut, udeleženci pa so lahko zastavljali vprašanja po po‑
sebej za ta namen odprtem kanalu. Vsi prispevki so bili 
tudi snemani, tako da si jih bo mogoče ogledati preko 
spletne strani DMS. Konferenca je potekala s pomočjo 
strokovne tehnične podpore, ki je zagotovila visoko stro‑
kovnost pri organizaciji konference. 

Vloga mediacije v družbi in njen 
pozitivni vpliv
Dogodek se je začel s pozdravnim nagovorom predse‑
dnice DMS mag. Gordane Ristin, ki je udeleženem 
predstavila potek konference. Predsednica je imela na 
konferenci tudi glavno povezovalno vlogo. 

Prvi predavatelj, dr. Srđan Šimac, predsednik hrvaškega 
društva za mediacijo, je poudaril pomembno vlogo me‑
diacije ne samo ožje pri reševanju konkretnih sporov, 
ampak tudi širše, vlogo mediacijo v družbi in pozitiven 
vpliv, ki ga lahko ima na splošno stanje v družbi. Me‑
diatorji niso samo odgovorni za reševanje sporov, tem‑
več tudi skrbijo za prihodnost mediacije in njeno vlogo 
v družbi. Predavatelj se je vprašal, ali so mediatorji do‑
segli raven kakovosti, na kateri bi mediatorjem zaupali 
tudi lastne spore. 

Sledilo je predavanje predsednice DMS, ki je predstavila 
vlogo mediacije na sodišču in to, kako je mediacija vpli‑
vala na sodišče. Poudarila je, da se razvija tudi mediaci‑
ja pred sojenjem, in pri tem izpostavila primer mediaci‑
je po novem Družinskem zakoniku pri centrih za soci‑
alno delo ter druge primere izvensodnih mediacij, prav 
tako je opozorila na s tem povezano izobraževalno vlo‑
go DMS. Del predavanja je bil posvečen pomenu me‑
diacije na občinski ravni, široki izobrazbi mediatorja in 
razliki med mediacijo v šolah ter šolsko mediacijo. Po‑
seben poudarek je bil na vlogi mediatorjevih veščin, ki 
so pri različnih izzivih družbe širše uporabljive in niso 
namenjene izključno  postopku mediacije. 

Kot tretji govorec na prvem dnevu konference je na‑
stopil podpredsednik DMS Aleksander Jakobčič, ki 
se je osredotočil na temo prihodnosti mediacije. Pred‑
stavil je pomen razumevanja dolge zgodovine reševanja 
sporov in pomembno vlogo, ki je prepoznana že širše 

1  Imena dobitnikov priznanj so objavljena na spletni strani društva (<https://www.slo‑med.si/aktualno/dobitniki‑priznanj‑drustva‑mediatorjev‑slovenije‑od‑15‑
obletnici‑ustanovitve‑drustva>).

v družbi, tudi s strani zakonodajalca. V ta namen je iz‑
postavil mnoge pravne akte Organizacije združenih na‑
rodov, Evropske unije, Slovenije ter Sveta Evrope, ki 
obravnavajo mirno reševanje sporov in tudi bolj kon‑
kretno mediacijo. Posledično so splošni dvomi o pome‑
nu in smiselnosti mediacije neutemeljeni, saj govorimo 
o nečem, kar je že zgodovinsko in družbeno utemelje‑
no. S tem zavedanjem in odgovornostjo moramo gle‑
dati tudi v prihodnost. Predavatelj je izpostavil pomen 
visokih standardov izobraževanja, strokovnosti in etike 
mediatorjev. Zaključil je z mislijo o smiselnosti še bolj‑
šega organiziranja mediatorjev v Sloveniji, tudi poveza‑
nosti v zbornico, ki bi sledila omenjenim visokim stan‑
dardom, in  pomembni vlogi DMS pri tem. 

Sledilo je predavanje mag. Vida Pavlice, člana Uprav‑
nega odbora DMS, ki je predstavil 15 let delovanja 
DMS. Pripravil je zanimiv pregled bogatega delovanja 
DMS in njegove vloge pri razširjanju vedenja o mediaci‑
ji, izobraževanju ter razvoju kakovosti reševanja sporov. 
V teh letih se je zelo povečalo članstvo v DMS, na skoraj 
400 članov, ki imajo različna ozadja, od pravnih pokli‑
cev prek gospodarstva in psihologije do drugih strokov‑
nih področij, in prav člani ter njihova strokovna razno‑
likost so največje bogastvo DMS. V vseh teh letih delo‑
vanja je DMS utrdil svojo vlogo v Sloveniji in širše v re‑
giji ter po svetu, kjer sodeluje z mnogimi sorodnimi or‑
ganizacijami. Poleg mnogih uspešnih konferenc je dru‑
štvo organiziralo kopico izobraževanj in sodelovalo pri 
mnogih z reševanjem sporov povezanih projektih, tako 
na državni kot na mednarodni ravni. Nedvomno ima na 
področju mediacij DMS v Sloveniji poglavitno vlogo.

Konferenca se je nadaljevala s predavanjem predsednika 
Odvetniške zbornice Slovenije in člana Upravnega od‑
bora DMS Janeza Starmana, ki se je posvetil razmerju 
med odvetnikom in mediacijo. Izpostavil je pomemb‑
nost odvetnikove preventivne vloge, ko se prvič sreča s 
stranko v sporu. V povezavi s tem je izpostavil 54. člen 
Kodeksa odvetniške poklicne etike. Odvetniki so ključ‑
ni pri uspešnosti mediacij in so lahko tisti, ki mediator‑
ju in posledično strankam konstruktivno ter strokovno 
pomagajo pri dosegi najboljše rešitve. Tudi za odvetni‑
ke je pomembno, da poznajo veščine in tehnike medi‑
iranja ter postopek mediacije, četudi odvetnik sam ak‑
tivno ne mediira. Odvetniški poklic se nenehno razvija 
in pridobivanje novih veščin je nujnost. 

Aleksander Jakobčič
podpredsednik Društva mediatorjev Slovenije, pravnik in strokovnjak na področju mednarodnih odnosov

Mediacija danes 
15 let delovanja Društva mediatorjev Slovenije 

Društvo mediatorjev  Slovenije  (DMS)  letos  zaznamuje  15  let  delovanja  na  področju  promocije  in 
razvoja mediacije ter izobraževanja bodočih mediatorjev. S tem namenom je DMS organiziral dvo-
dnevno spletno konferenco z naslovom Mediacija danes, na kateri so sodelovali mnogi priznani tuji 
in domači strokovnjaki. Na konferenci so bila podeljena tudi priznanja, ki so jih dobitniki prejeli za 
svoje delo pri promociji in razvoju mediacije ter pri delu DMS.1 
Velika  udeležba na  dogodku priča  o  aktualnosti  vprašanj  reševanja  sporov  in  vlogi mediacije  pri 
reševanju in upravljanju sporov. 
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Sledila je predstavitev Katje Modic, članice Upravne‑
ga odbora DMS in sekretarke mediacijskega centra pri 
DMS, ki se je osredotočila na opis delovanja tega cen‑
tra. Predavateljica je predstavila postopke na centru in 
bistvene točke pravilnika. Stranke, ki želijo rešiti spor, 
imajo torej možnost to narediti v tem centru. V njem 
delujejo s strani društva licencirani in izkušeni media‑
torji, zato stranke dobijo kvalitetno in strokovno me‑
diatorsko pomoč. Katja Modic je izpostavila še željo, 
da bi bilo v prihodnosti več povpraševanja po reševa‑
nju sporov na centru.

Prvi dan konference je zaključila Simona Frumen, tre‑
nerka mediatorjev in mediatorka, s predavanjem, ki je 
bilo osredotočeno na mediacijo prek platforme Zoom. 
V času epidemije se mediacije večinoma niso izvajale 
v živo. Prenos informacij je delno potekal prek spletne 
pošte ali telefona, kjer pa je prisotnih kar nekaj komu‑
nikacijskih pasti. Sodišča so med trajanjem epidemije 
dopuščala tudi izvajanje mediacij prek spleta. Global‑
no gledano je reševanje sporov na daljavo, prek sple‑
ta, že ustaljena praksa. Še vedno pa obstaja nekaj za‑
držkov, saj je za to potrebnega kar nekaj tehničnega 
znanja, izpolnjevati je treba določene tehnične pogo‑
je in obvladati veščine upravljanja sporov. Vsekakor pa 
gre za učinkovito in dobrodošlo sredstvo pri reševanju 
sporov, saj so se mediacije prek spleta izkazale za pre‑
cej uspešne. Poleg nekaterih pasti, na katere mora biti 
mediator pri mediiranju prek spleta pozoren, je tudi 
kar nekaj prednosti, ki so prisotne prav pri takšni iz‑
vedbi mediacij.

Pomembno vlogo pri mediaciji na 
sodišču igrajo sodniki in njihovo 
poznavanje mediacije
Drugi dan dobro obiskane konference je mag. Nina 
Betetto, vrhovna sodnica in članica DMS, predstavila 
smernice Sveta Evrope o mediaciji in treningih. Osre‑
dotočila se je na bistvene značilnosti priporočila delov‑
ne skupine za mediacijo v zvezi z izobraževanjem me‑
diatorjev. Priporočila kakovosti izobraževanj morajo biti 
z določeno strukturo organizirana v primeren program. 
Glede na standarde izobraževanj DMS izpolnjuje vsa 
pričakovanja.

Sledilo je predavanje mag. Petra Petriča, odvetnika in 
mediatorja, ki je obravnaval tematiko odvetnika medi‑
atorja. Ponovno je bila poudarjena pomembnost odve‑
tnikove vloge tako pri konkretnih mediacijskih postop‑
kih kot na splošno pri promociji mediacije. Predavatelj 
je opisal nekaj uspešnih mednarodnih primerov, v kate‑
rih je potekala mediacija, in to pospremil s trditvijo, da 
se ni treba bati za prihodnost mediacije, še posebej za‑
radi razvoja novih poklicev, tehnologij in mnogih izzi‑
vov, ki jih prinaša prihodnost našega sveta. 

V nadaljevanju je nastopila Marina Lutovac, direkto‑
rica državnega centra za alternativno reševanje sporov 
Črne gore, ki je predstavila mediacijo v Črni gori. Za‑
hvalila se je kolegom iz Slovenije, zlasti DMS, ki so bi‑
stveno pomagali pri razvoju mediacije v Črni gori vse 
od leta 2006. Po sprejetju novega črnogorskega zako‑
na o alternativnem reševanju sporov, ki predvideva ob‑
vezno prvo srečanje z mediatorjem, je bilo samo v le‑
tošnjem letu v reševanje na omenjeni center napote‑
nih več kot 5000 primerov. Približno 70 odstotkov 

primerov je takšnih, kjer se sodni postopek še ni za‑
čel. Zakonsko rešitev je predavateljica ocenila kot do‑
bro in uspešno za razvoj mediacije v Črni gori. Pouda‑
rila je tudi velik pomen odgovornosti mediatorjev in 
sistematičnega pregleda nad potekom mediacij ter ka‑
kovostjo mediatorjev. 

Sledila je prav tako zanimiva predstavitev osebnega vi‑
dika pri strokovnem delu odvetnika in mediatorja mag. 
Zorana Hajtnika. Poslušalce je govorec seznanil z vlo‑
go izkušenj iz svojega otroštva, ki so pomembno prispe‑
vale k odločitvi za odvetniško kariero oziroma delova‑
nje pri reševanju sporov. Opisal je tudi svojo prvo izku‑
šnjo v mediaciji, v kateri je nastopal v vlogi odvetnika, 
in prav ta izkušnja je imela močan vpliv na njegovo na‑
daljnjo osebno in karierno pot. Poleg strokovnega zna‑
nja in poklicnih veščin sta za kakovostnega mediator‑
ja izredno pomembna tudi osebna zrelost in nenehen 
osebni razvoj. Poleg tega je mag. Hajtnik izpostavil še 
nekatere druge prednosti mediacije in mediacijskih ve‑
ščin, ki so pomembne širše v življenju, predvsem pri ra‑
zvoju družbe, ki lahko poteka le na podlagi kulture di‑
aloga in sodelovanja.

Malo bolj kritičen je bil pogled odvetnika Andreja 
Razdriha, ki se je posvetil temi mediacija danes. Iz‑
postavil je pomembno vlogo, ki so jo igrala sodišča pri 
vzpostavitvi mediacije v Sloveniji. Na začetku je bilo 
navdušenje nad mediacijo ogromno, v fazi, ki jo Raz‑
drih poimenuje zlata doba mediacije v Sloveniji. Zna‑
čilnost tega obdobja je predvsem hiter razcvet medi‑
acije. Prva velika ovira, na katero so mediatorji nale‑
teli na sodišču, je bila predvsem posledica ekonomske 
krize leta 2009, saj je bilo mediaciji namenjenih ve‑
dno manj  sredstev in mnogi mediatorji so mediira‑
li tudi zastonj, zato, da bi se mediacija ohranila. To je 
bilo delno seveda uspešno, žal pa se razvoju mediacij 
na sodišču še vedno namenja mnogo premalo sredstev. 
Pomembno vlogo pri mediaciji na sodišču igrajo tudi 
sodniki in njihovo poznavanje mediacije ter odnos do 
mediacij, ki ni vedno upravičeno odklonilen. Mediaci‑
ja je po Razdrihovih besedah majhen strošek za drža‑
vo in velik prihranek za družbo. Zaključil je s pozitiv‑
nim spoznanjem, in sicer da so mediacije zdaj organi‑
zirane tudi pri centrih za socialno delo ter da mediaci‑
jo vse bolj poznajo tudi sodniki, predvsem tisti, ki pri‑
padajo mlajši generaciji. 

V nadaljevanju je mag. Jana Morela, višja državna od‑
vetnica, udeležencem predstavila postopek intervizije na 
konkretnem primeru. Seveda je bilo poskrbljeno za za‑
upnost, zato bistveni podatki niso bili razkriti, temveč 
le tisti, ki pričajo o naravi primera, za namen ponazori‑
tve postopka in cilja intervizije. Predavateljica je pove‑
dala, da podpira intervizijo, saj ta omogoča, da media‑
tor v zaupnem okolju svoj primer predstavi kolegom, ki 
nato mediatorju svetujejo, kako postopek izboljšati in 
preprečiti morebitne napake v prihodnosti.

Sledil je nastop mag. Barbare Levstik Šega, vodje služ‑
be za alternativno reševanje sporov. Govornica je izpo‑
stavila podatek, da je bilo do avgusta 2021 za tovrstno 
reševanje predlaganih okoli 16.237 mediacij, od katerih 
je bilo uspešno rešenih okoli 8400. Pri tem je poudari‑
la, da tudi mediacije, ki se ne zaključijo s sporazumom, 
niso nujno neuspešne, saj lahko sam postopek igra po‑
membno vlogo pri kasnejšem poravnavanju. Epidemi‑
ja je bila za mediacije pri sodišču velik izziv, saj je bilo 
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kar nekaj odpora do mediacij, ki bi lahko potekale prek 
spleta. Predavateljica je predstavila tudi nekaj analitič‑
nih podatkov oziroma razlogov za to, da se stranke od‑
ločajo za mediacije, in med najpogostejše tri sodijo: hi‑
trost rešitve spora, možnost sooblikovanja spora ter reši‑
tev, prilagojena željam in potrebam stranke. Kar 80 od‑
stotkov strank je zadovoljnih in zelo zadovoljnih s po‑
stopkom mediacije, kar je zelo visoka številka, ki govo‑
ri v prid mediaciji, pridruženi sodišču. 

Mediacije so pomembne tudi pri delu centrov za social‑
no delo in temu je bilo posvečeno predavanje mag. Na-
taše Cankar, članice Upravnega odbora DMS in zasto‑
pnice otrokovih pravic v najtežjih primerih pri centrih 
za socialno delo. Predavateljica je udeležence seznanila 
tudi s podatkom, da je večina predvsem mlajših strank 
že seznanjena s postopkom mediacije. 

V zadnjem delu dvodnevne konference je odvetnica, 
mediatorka in profesorica dr. Sara Ahlin Doljak pred‑
stavila pogled na mediacijo skozi oči profesorice. Izpo‑
stavila je unikatnost posameznega mediatorja, saj ima 
vsak mediator deloma svoj pristop in lahko zaradi svo‑
jih osebnih življenjskih izkušenj na postopku media‑
cije pusti močan pečat, kar je lahko velika prednost. 
Povedala je, da svojo vlogo mediatorke vidi kot gonil‑
no energijo, ki strankam pomaga stopiti iz slepe ulice 
in jih spodbudi, da aktivno sooblikujejo rešitev spo‑
ra. Predavateljica je poudarila, da v družinskem pravu 

dolgi sodni postopki nimajo smisla, prav tako ni bi‑
stveno, kdo bo zmagal.

Nadaljevala je mag. Valerija Jelen Kosi, višja sodni‑
ca svetnica, ki je izpostavila pogled trenerja na medi‑
acijo danes. Po mnenju predavateljice ima mediacija v 
današnjem času vse pomembnejšo vlogo, kar je treba 
negovati. 

Konferenco je zaključilo predavanje Rudija Tavčarja s 
temo vzpostavitve zasebne prakse. Kot psiholog in psi‑
hoterapevt je opozoril na razliko med mediacijo in psi‑
hoterapevtskim procesom, predstavil pa je tudi tipe me‑
diacije, pri katerih sodeluje.

Mediacija ima svetlo prihodnost 
Konferenca ob 15-letnici delovanja DMS je bila 
uspešna in zanimiva. Jasno je, da ima mediacija 
svetlo prihodnost in že izoblikovano mesto v 
družbi. Hkrati pa ta prihodnost ni samoumevna 
in si bodo zanjo morali aktivno prizadevati tako 
mediatorji kot pravniki in vsi, ki vidijo koristi 
mediacije tako pri reševanju sporov kot tudi širše v 
družbi. DMS si bo še naprej aktivno prizadeval za 
kakovost mediacij, izobraževanje mediatorjev in 
razvoj mediacije v Sloveniji.
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LEXPERA d.  o.  o. (GV Založba) 
Tivolska cesta 50, Ljubljana, telefon: 01 30 91 820, e-pošta: prodaja@gvzalozba.si

www.gvzalozba.si

Kazenski zakonik (KZ-1)
s komentarjem, splošni del
Urednik: Miha Šepec
Avtorji komentarja: M. Šepec, 
M. Ambrož, K. Bergant, Z. Dežman, 
A. Erbežnik, Zvonko Fišer, D. Florjančič, 
K. Jaklič, A. Karakaš, M. Mihelj 
Plesničar, B. Nerat, P. Novoselec, 
B. Polegek, J. Stajnko, M. Šorli, M. Šošić, 
L. Martin Tomažič, V. Verdel Kokol

Cena z DDV: 331,10 EUR 
Število strani: 1184 / Leto izdaje: 2021

Zakon o 
gospodarskih 
družbah
z uvodnimi pojasnili 
z novelo ZGD-1K
Avtor: dr. Marijan Kocbek,  
dr. Saša Prelič

Cena z DDV: 146,00 EUR 
Število strani: 792 / Leto izdaje: 2021

Temeljne pravice 
v Evropski uniji
Listina EU o temeljnih pravicah 
z uvodnimi pojasnili, komentarjem 
in sodno prakso Sodišča EU

Avtorica: dr. Verica Trstenjak
Kazalo sodne prakse, seznam predpisov 
in stvarno kazalo: dr. Petra Weingerl

Cena z DDV: 116,00 EUR 
Število strani: 320 / Leto izdaje: 2021

Razumevanje prava
Nova oporna mesta iz zadnjih let

Avtor: dr. Marijan Pavčnik

Cena z DDV: 38,00 EUR 
Število strani: 268 / Leto izdaje: 2021

Zavarovalno pravo
Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: Marko Pavliha, Jernej Veberič, 
Dejan Srše, Milan Gobec

Cena z DDV: 88,00 EUR 
Število strani: 460 / Leto izdaje: 2021

Ko delavca ni na delu
Dopust, regres in druge odsotnosti z dela

Avtorica: dr. Nana Weber

Cena z DDV: 87,00 EUR 
Število strani: 308 / Leto izdaje: 2021

Veliki komentar 
Zakona o pokojninskem 
in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2) 
2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Urednika: M. Papež, dr. A. Rangus
Avtorji komentarja: M. Papež, 
dr. A. Rangus, mag. M. Žiher, 
I. Štrumbelj Trontelj, J. Kuhelj, 
A. Dobrina

Cena z DDV: 331,00 EUR 
Število strani: 1068 / Leto izdaje: 2021

Instituti javnega 
naročanja
Urednica: Miriam Ravnikar Šurk

Cena z DDV: 52,00 EUR 
Število strani: 312 / Leto izdaje: 2021

Ne spreglejte najnovejših 
izdaj GV Založbe
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64 Odvetnik 101  /  jesen 2021Zavite zgodbe

1

In ko sem šel s spominom nazaj, sem se spomnil brh‑
kega dekleta, ki je k meni – 40‑letnemu odvetniku – 
privedlo svojega zaročenca, morda že tudi moža (kar 
za zgodbo pravzaprav ni pomembno), ki je potrebo‑
val pravno pomoč. Potreboval pa jo je zaradi prome‑
tne nezgode, ki se je zgodila ravno pod Motelom Med‑
no, na takrat glavni gorenjski cestni magistrali, ki je 
zdaj regionalna cesta Jesenice–Lesce–Kranj–Medvo‑
de–Ljubljana. 

Mladi mož po pripovedovanju menda sploh ni ma‑
ral alkohola, a takrat se je zgodila smrt v njegovi ožji 
družini, ki ga je zelo prizadela. Tako je naneslo, da je 
nekaj malega popil, ne vedoč, da bo prav zaradi smr‑
ti moral še istega dne voziti. Ni popil mnogo, a ravno 
čez zakonsko mejo.

In tako je s svojim fičkom2 po gorenjski cesti vozil 
proti Ljubljani prav takrat, ko je v nasprotni smeri 
vozil službeni Mercedes z zelo visokim republiškim 
funkcionarjem,3 ki je bil namenjen na Brdo k pred‑
sedniku Titu. Fičo je nemoteno prevozil nadvoz nad 
gorenjsko železnico, ovinka pod Motelom Medno pa 
kljub precej zmerni hitrosti ni več zvozil, marveč ga 
je zaneslo v nasproti vozeč Mercedes. Resneje poško‑
dovanih v nobenem vozilu ni bilo, pri obeh pa je na‑
stala premoženjska škoda. Pri Mercedesu najbrž kar 
precejšnja, sicer se zadeva ne bi obravnavala kot ka‑
znivo dejanje.

Obdolženčevega fička so odvlekli na izredni tehnični 
pregled, prometna milica4 je opravila svoje delo, kot je 
bila vajena. Morda celo temeljiteje. Ali in kako je viso‑
ki funkcionar nadaljeval svojo pot na Brdo, se ne spo‑
minjam. Če sem sploh kdaj vedel, saj ga v postopku, 
ki je sledil, nisem videl. Pojavil pa se je njegov šofer.

Tehnični pregled fička ni pokazal ničesar nenavadne‑
ga, razen neke majhne luknjice v enem od sprednjih 

1  Karel Štrekelj (1859–1912), jezikoslovec in folklorist, avtor najpopolnejše zbirke slovenskih narodnih pesmi.
2  Fičko, fičo, fičak … se je po domače reklo osebnemu avtomobilu Zastava 750, ki so ga proizvajali v Kragujevcu po italijanski licenci za Fiat 600D.
3 »Zelo visok republiški funkcionar« je bil Milan Kučan.
4  Milica (tudi ljudska milica) se je v nekdanji Jugoslaviji reklo policiji.

koles. Seveda se javni tožilec s tem detajlom ni pose‑
bej ukvarjal, marveč je zoper obdolženca vložil obto‑
žni predlog zaradi kaznivega dejanja ogrožanja javne‑
ga prometa, ki mu je za dobro mero pritaknil še rahlo 
vinjenost. K sreči mu zaradi vinjenosti ni pritaknil še 
eventualnega naklepa, kar je bilo v sosednji republiki 
tedaj zelo uveljavljena praksa.

A pri vinjenosti je bilo pač tako, da se je vzročna 
zveza med njo in nastankom prometne nezgode kar 
domnevala, če ni bilo okoliščin, ki bi izključevale 
vzročno zvezo. Zanikati je ni bilo mogoče, saj je bila 
potrjena z analizo krvi. Sklicevanje na posebne oko‑
liščine pitja pa ne bi prineslo razbremenitve, temveč 
kvečjemu milejše kaznovanje. Pa še to ni bilo čisto 
zanesljivo, glede na to, koga je obdolženec ogrozil. 
S tako lahkotnimi očitki, kot so kontaminacija po‑
stopka, nedopustni dokazi, pristranskost sodnika, 
pa se takrat nisi smel igrati, če nisi hotel povzroči‑
ti še večje škode.

Edino upanje je bila torej tista majhna luknjica, o ka‑
teri se ni vedelo, ali je obstajala že pred trčenjem, ali 
pa je bila posledica trčenja. K delu sem uspel prite‑
gniti sodnega izvedenca, ki je potem preračunaval, ali 
naj bi glede na vrtenje kolesa nastala pred trčenjem 
ali po njem, ali naj bi glede na vožnjo skozi ovinek in 
posledično spremembo obremenitve zračnica pušča‑
la manj ali več in ali bi to lahko v usodnem trenutku 
povzročilo zanašanje.

Izvedenec je res dopustil možnost, da bi do zanaša‑
nja lahko prišlo zaradi tiste luknjice, in ne zaradi vo‑
žnje pod vplivom alkohola ali kakšnega drugega vzro‑
ka, zaradi katerega bi bil obdolženec kazensko odgo‑
voren. Obdolženec je bil zaradi pomanjkanja dokazov 
oproščen, v zahvalo pa mi je podaril Štrekljevo zbirko 
z vpisanima datumoma.

Stanislav Fortuna
upokojeni odvetnik v Ljubljani 

Štrekljeva zbirka 
Pred nedavnim  sem brskal  po  Štrekljevi1  zbirki  slovenskih narodnih pesmi  in na prvem  listu prve 
knjige opazil nenavadno posvetilo: »7. 5. 1979–25. 5. 1982«, datum zapisa posvetila in podpis. Takoj 
sem  se  spomnil,  kaj  posvetilo  pomeni.  Prvi  datum označuje  datum prometne  nezgode,  drugi  pa 
datum sodne zmage.
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Zdajle nas gledaš, poslušaš s svojim znanim hudomu-
šnim nasmeškom, muzajoč se našim nemajhnim nela-
godnostim, knedlu v grlu in orošenim pogledom. Pa 
ne ga vendar lomit, blago sočno rečeš in zamahneš z 
roko, da preženeš naše solze in neizdahnjen stok. (Mi-
mogrede, kar predstavljam si te, kako nas boš še okrcal, 
ko ga bomo lomili v Upravnem odboru OZS …). 

Nikoli nisi maral pogrebnih povork, saj so ti bili mno-
go bližje žurke, razposajenost in prostodušno veselje. 
Paziti moram, kaj zapišem, da se ne boš rogal moji 
baročni patetiki. A vse to boš počel blago in lahko-
tno, nič kaj jezno in ležerno, brez slabe misli, kaj šele 
slabe besede. Ker tak si vedno bil. Blagih, dobroho-
tnih misli in lahkotnega nasmeha, ki poboža še tako 
mrk, zamišljen obraz in ga spravi v smeh. Ne pomnim, 
da bi te kdaj videla jeznega, razen morda enkrat sam-
krat, nedavno, pa takrat več kot upravičeno. A kma-
lu si spet zasijal, poln razumevanja človeških nravi in 
sveta, pravnega in realnega, vsem daljavam bližnji zna-
nec. Vedrina in plemenita preprostost sta bili tvoji la-
stnosti. V svetlobo si odšel, ker si bil Svetloba. Dopu-
stil, popustil in odpustil si in se spustil v večno spa-
nje. Ker iz take smo snovi kot sanje. Naj bo blag tvoj 
sen, kot si bil blag sam. 

Blag, a močan karakter in pronicljiv um, obogaten z 
intuicijo in inspiracijami, ki si jih nesebično delil, brez 
kančka samopomembnosti in zahteve po slavi ali ča-
steh. Ker si imel odvetništvo nadvse rad, vse male in 
velike odvetnice in odvetnike, našo zbornico, brez po-
sebnih ambicij po njenih funkcijah, a z veliko ljubezni-
jo do te častitljive, 153 let stare dame – Odvetniške 
zbornice Slovenije. Nekaj mandatov si bil njen pod-
predsednik in vodil naš območni zbor in o zbornici 
ter njenem ustroju si vedel mnogo več od nas, saj si 
napisal celo vrsto naših pravilnikov in pravil. Rečemo 
lahko, da za tabo, izjemnim pravnikom, ostaja monu-
mentalen opus. 

Na prelep jesenski dan si za vedno zaspal in pustil ne-
izmerno praznino v srcih vseh svojih dragih, družine, 
prijateljev, kolegov in naše zbornice ter našega zbora, 
katerih neizmerno velik podporni steber si bil,  z bi-
strino svojega uma in duha, konstruktivnostjo in vizijo, 
ki ne bi bila popolna brez tvojega zgodovinskega spo-
mina in afinitete do vseh. Da imamo nove, sodobne –
brez pretiravanja monumentalne – zbornične prosto-
re, gre zahvala tebi in tvoji viziji. So svojevrsten spo-
menik, poseben in večen spomin nate.   

Tako za vedno na prav poseben na-
čin ostajaš z nami, mnogim mentor 
in prijatelj. Predan, a neizprosen, s 
svojim nagajivim in radoživim na-
smehom, odprtim v neskončni 
svet. Odličnost ni dejanje, temveč 
lastnost, pri tebi je bila pravzaprav 
navada, polna tolerance, plemeni-
tosti, širokogrudnosti, poštenja in 
poguma. Ko mislimo nate, vidimo 
svetlobo, ki jo puščaš za seboj, ki 
ostaja. 

V imenu vseh prijateljic in prijate-
ljev, kolegic in kolegov odvetnic in 
odvetnikov, naše zbornice in nje-
nih ljudi, našega območnega zbora, 
nenazadnje tudi Odvetniške aka-
demije, izrekam srčno in globo-
ko sožalje družini, sopotnici Dar-
ji, mami Marjani Pečenko in oče-
tu Janku Korenu, otrokom Jonu, 
Saški, Mihu, njuni mami Nadi ter 
vsem sorodnikom in  prijateljem. 

Alenka Košorok Humar,  
direktorica Odvetniške akademije 
OZS

Slika »Jesenske svetlobe in sence« je 
delo nemškega ekspresionista Maxa 
Pechsteina. 

»Zlata jesen, zlati kolega Rok Koren …«
(1962–2021)
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naj se ti najprej zahvalim za vse, kar si storil za slo-
venske odvetnice in odvetnike. Ko sem pregledal po-
datke, s katerimi razpolagamo na Odvetniški zbornici 
Slovenije (OZS), sem ugotovil, da si se v imenik od-
vetnikov vpisal 15. maja 1990, odvetništvu si bil torej 
predan več kot 31 let!   

Tako kot druga stanovska združenja se tudi v odvetni-
ški zbornici vselej in preveč ukvarjamo s člani in člani-
cami, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti in nam pov-
zročajo težave. Ob tem pozabljamo na take, kot si bil 
ti, ki si neumorno delal in sodeloval v praktično vseh 
delovnih telesih naše zbornice. Ker sva sodelovala dol-
ga leta, lahko z gotovostjo zapišem, da nikdar nisi ni-
česar zahteval ali pričakoval.

In če se vrnem k vsem tvojim zadolžitvam v preteklih 
31 letih, si sledijo nekako takole: 
– predsednik ljubljanskega območnega zbora odve-

tnikov si bil od leta 1999 do leta 2005, 
– podpredsednik OZS si bil od 8. aprila 2006 do  

20. aprila 2012,  
– član upravnega odbora OZS si bil od 15. aprila 2000, 
– bil si tudi predsednik Sveta Odvetniške akademije 

OZS, in sicer vse od ustanovitve akademije v letu 

Rok Koren (1962–2021).

2005, ter član komisije za permanentno usposablja-
nje odvetnikov,

– bil si dejaven član Odbora CCBE za informacijsko 
tehnologijo,

– bil si član Častnega razsodišča OZS,
– bil si član izpitne komisije,
– bil si tudi koordinator, ki je odločal o ponudbah 

v zvezi z višino plačila za posamezni oglas v reviji 
Odvetnik,

– bil si član komisije za ugotavljanje pogojev za vpis 
v imenik odvetnikov ali izbris iz njega,

– ves čas si deloval še v številnih drugih zborničnih 
komisijah in delovnih skupinah: v komisiji za izo-
braževanje, v komisiji za ureditev vprašanj v zvezi z 
zavarovanjem odvetniške odgovornosti, v komisiji za 
preprečevanje pranja denarja in financiranja teroriz-
ma, v komisiji za poslovanje in informatiko, v komisiji 
za finance, v komisiji za obravnavo problema vroča-
nja, v komisiji za ponudbo programske opreme za 
odvetniške pisarne, v komisiji za pripravo programa 
Odvetniške šole, v komisiji za spremembe in dopolni-
tve Statuta OZS, v komisija za mediacije, v komisiji za 
celostno prenovo podobe OZS, v komisiji za podeli-
tev plakete dr. Danila Majarona, v delovni komisiji za 
zemljiško knjigo in stvarno pravo, v delovni komisiji 
za pripravo novega zakona o odvetništvu, v delovni 
skupini za pripravo Odvetniške tarife.

Zagotovo gre tebi, Rok, največja zasluga za to, da smo 
se v preteklem letu vselili v nove prostore OZS na Slo-
venski cesti 58 v Ljubljani, saj si bil ves čas gonilna sila 
komisije za nakup novih poslovnih prostorov in celo-
stno prenovo prostorov. Naj povem, da smo ob pro-
daji starih prostorov, nakupu novih in njihovi obnovi 
bili tako uspešni, da nam je nekaj denarnih sredstev 
še ostalo. Da, tudi to si znal, Rok.

Premalokrat smo te pohvalili in nikoli se ti nismo na 
pravi način zahvalili. Že lani smo ti želeli podeliti pla-
keto dr. Danila Majarona, najvišje priznanje OZS za 
posebne zasluge pri razvoju odvetništva, a je priložnost 
izpuhtela zaradi epidemije covida-19, saj je slovesna 
prireditev odpadla. 

Člani Upravnega odbora OZS smo tako 11. maja 
2021 sprejeli sklep, da ti bomo plaketo dr. Danila 
Majarona podelili letos, žal ne na način, kot smo 
si želeli, a vendarle te bomo s tem za vedno vpisali 
med najpomembnejše slovenske odvetnike in 
odvetnice.

Bil si pronicljiv sogovornik, vrhunski odvetnik in kra-
sen človek, zato, Rok, bodi dobro in še enkrat hvala v 
imenu celotnega slovenskega odvetništva.   

Janez Starman,  
predsednik Odvetniške zbornice Slovenije 

Dragi Rok, 
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Igor Vuksanović

Ključni odločitvi Ustavnega sodišča RS 
v zvezi s pravnim odzivom države na 
epidemijo covida-19
Članek se posveča dvema pomembnima odločbama Ustavnega sodišča RS, ki obravnava‑
ta regulatorni odziv države na epidemijo covid‑19. To sta odločba št. U‑I‑79/20 in od‑
ločba št. U‑I‑50/21. 
Prva odločba je je postavila jasne ustavnopravne meje t. i. vladavini odlokov, ki jo je med 
epidemijo covida‑19 uvedla slovenska vlada. Ustavno sodišče je z njo   ugotovilo,   da 2. 
in 3. točka prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih nista v skladu z Usta‑
vo, ker je zakonodajalec s preveč ohlapnima in nedoločnima zakonskima določbama vla‑
do pooblastil, da zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni poseže v pravici do svobode  gi‑
banja ter do svobode zbiranja in združevanja. Zakonodajalec v zakonu ni določil zadostne 
vsebinske podlage za izvrševanje tega pooblastila.   
Z drugo odločbo, št. U‑I‑50/21, je Ustavno sodišče ugotovilo, da je bila vrsta presojanih 
odlokov vlade (o omejitvah oziroma prepovedih zbiranja) v neskladju z Ustavo, in sicer v 
delu, v katerem so prepovedovali shode oziroma jih omejevali na največ deset udeležen‑
cev. Ključni element te odločbe je stališče Ustavnega sodišča, da ima pravica do mirnega 
zbiranja in javnih zborovanj v svobodni družbi poseben pomen in je v bistvu konstitutiv‑
ni element svobodne demokratične družbe.  

Igor Vuksanović

The Two Key Decisions of the Constitutional 
Court of the Republic of Slovenia Regarding 
the State’s Regulatory Response to the 
COVID-19 Epidemic
The article focuses on two important decisions of the Constitutional Court of the Repu‑
blic of Slovenia, which deal with the state’s regulatory response to the COVID‑19 epide‑
mic. These are decisions no. U‑I‑79/20 and U‑I‑50/21. 
The first decision sets clear constitutional boundaries for the so‑called rule of ordinances, 
which the Slovenian Government introduced during the COVID‑19 epidemic. With it, 
the Constitutional Court found that items 2 and 3 of Article 39(1) of the Communica‑
ble Diseases Act are not in accordance with the Constitution because the legislator with 
too loose and indefinite statutory provisions authorised the Government to interfere with 
the right to freedom of movement and to freedom of assembly and association to prevent 
communicable diseases. The legislator failed to provide a sufficient substantive basis in the 
law for the exercise of such power.   
By the second decision, no. U‑I‑50/21, the Constitutional Court found that several as‑
sessed government ordinances (on restrictions or prohibitions on assembly) were incon‑
sistent with the Constitution, namely in the part in which they prohibited rallies or limi‑
ted them to a maximum of ten participants. A vital element of this decision is the posi‑
tion of the Constitutional Court that the right to peaceful assembly and public assem‑
bly in a free society has a special significance and is essentially a constitutive element of 
a free democratic society.  

Ben Gumpert 

Navzkrižno zasliševanje pred mednarodnimi 
kazenskimi sodišči
Mnenja glede vrednosti navzkrižnega zasliševanja v postopkih pred mednarodnimi kazen‑
skimi sodišči so različna. 
Za posameznika, ki navzkrižno zaslišuje, je zelo pomembno, da se zaveda, da pri navzkri‑
žnem zaslišanju priče ne gre za bitko ali prepir, še manj pa za zlohotno viktimizacijo pri‑
če. Navzkrižno zaslišanje mora biti le zelo redko »agresivno in sovražno«. Menim, da je 
kirurška operacija boljša prispodoba kot bitka. Njen natančni cilj je okrepiti zdravje vaše 
zadeve. Ko je operacija končana, uspešno ali neuspešno, se kirurški navzkrižni zasliševa‑
lec umakne hitro in čim bolj elegantno.
Ne glede na to, na kateri strani ste – tožilstva ali obrambe – se vprašajte, kako lahko po‑
samezen dokaz priče vpliva na sodnika.

Ben Gumpert QC

Cross Examination at International Criminal 
Courts and Tribunals 
The Civil Law perspective Opinions are not uniform on the value of cross examination in 
international criminal proceedings.
However, it is vitally important for the cross examiner to realise that cross‑examining a wi‑
tness is not a battle or an argument, still less a wanton victimisation of the witness. Only 
very rarely should it be ‘aggressive and hostile’. A better metaphor than a battle, in my 
opinion, is the surgical operation. It has a precise aim: to improve the health of your case. 
Once the operation has been concluded, successful or unsuccessful, the surgical cross exa‑
miner gets out, fast and as neatly as possible. 
Whichever side you are on, prosecution or defence, ask yourself what result the evidence 
of a particular witness may have on the judges. This is where your case theory comes in.

mag. Miha Šipec

Talibani sredi Evrope 
Sodba ESČP, P. in S. proti Poljski, 30. oktober 2012
Leta 2012 je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) izdalo sodbo v zadevi P. in 
S. proti Poljski (pritožba št. 57375/08). S sodbo je bilo ugotovljeno kršenje človekovih 
pravic 14‑letne deklice, noseče v posledici posilstva s strani enako starega fanta. Njena 
pot do – v takem primeru tudi po Poljskih zakonih v principu legalnega – splava je ob‑
segala izsiljevanje izjave, da ne želi splava od nje s strani zdravstvenih oblasti in celo ka‑
toliškega duhovnika, kazenski pregon zaradi spolnega odnosa z mlajšo mladoletno osebo 
deklice in ne posiljevalca, ki nikoli ni bil kazensko preganjan, prisilni odvzem prostosti za 
deklico, odvzem roditeljskih pravic njeni materi, ki je uveljavljala pravico do hčerkinega 
abortusa, ter še vrsto drugih ravnanj Poljskih oblasti, ki bolj kot v Evropo sodijo v pravo 
kakršnih talibanskih oblasti. 
V Sloveniji navedena sodba proti Poljski kljub njeni očitni »grozljivosti« ni imela odme‑
va, verjetno zato, ker je bila v Sloveniji, kjer je splav na zahtevo nosečnice nesporen že pol 
stoletja, očitno šteta za sodbo o nekem čudaškem in obskurnem nam povsem tujem prav‑
nem sistemu. Članek obravnava izrazito v prid čaščenja katoliških vrednot in korenin ter 
zoper abortus orientirano pravo in mentaliteto na Poljskem in v zadnjem času podobno 
orientacijo oblasti tudi na Madžarskem in na Slovaškem. Ker je trenutna slovenska oblast 
zelo usklajena z oblastmi v navedenih državah, bi bilo v tem novem kontekstu treba brati 
tudi sodbo P. in S. proti Poljski – ne več kot nekaj obskurnega in čudaškega, temveč kot 
morebitno bodočo realnost, nastalo v kontekstu neke radikalne konservativno katoliške 
rekonkviste, ki se iz navedenih držav očitno širi tudi k nam.

Miha Šipec, LL.M.

The Taliban in the Middle of Europe 
Judgment of the ECtHR in P. and S. v. Poland, 30 October 2012
In 2012, the European Court of Human Rights (ECtHR) delivered a judgment in P. and 
S. v. Poland (Application No. 57375/08). The Court found a violation of the human ri‑
ghts of a 14‑year‑old girl who became pregnant as a result of rape by an equally old boy. 
Her path to—in this case also according to Polish law in principle legal—abortion inclu‑
ded extortion of a statement from her that she did not want an abortion by the medical 
authorities and even a Catholic priest, prosecution for having sex with a minor, while the 
rapist has never been prosecuted, forcible deprivation of the girl’s liberty, deprivation of 
her mother’s parental rights, who exercised her daughter’s right to abortion, and several 
other actions by the Polish authorities that are aligned more with Taliban law than a Eu‑
ropean legal system. 
In Slovenia, the judgement against Poland, despite its apparent “horror”, failed to reso‑
nate, probably because, in Slovenia, where abortion at the request of a pregnant woman 
has remained undisputed for half a century, it was considered a judgement on a bizar‑
re and obscure legal system. The article deals with law and mentality in Poland, which 
explicitly favours the worship of Catholic values and roots and which is anti‑abortion‑
‑oriented, and, more recently, a similar orientation of the authorities in Hungary and 
Slovakia. As the current Slovenian government is very much in line with the authori‑
ties in these countries, the judgment in P. and S. v. Poland should also be read in this 
new context—no more as something obscure and bizarre, but as a possible future re‑
ality, created in the context of a radical conservative Catholic Reconquista, which is 
spreading to us from these countries.
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Dictation

Poenostavite 
delo od doma.
Naša orodja pomagajo Vam in 
Vašemu timu ostati produktivni.

Ne glede na to, ali delate doma ali v pisarni, tehnologija 
»smart voice« izboljša učinkovitost sodelovanja ter 
pomaga pravnikom in njihovi ekipi ostani produktivni. S 
tem prihranijo čas, da se lahko osredotočijo na tisto, kar je 
še posebej pomembno v negotovih časih - zagotavljanje 
najboljše storitve za svoje stranke.

Za vse dodatne informacije obiščite www.diktafoni.si 
oziroma nam pišite na prodaja@billy.si
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