Poštnina plačana pri pošti
1102 Ljubljana

Leto lil., št. 4 (l2)-oktober 2001

Glasilo Odvetniške zbornice Slovenije
Uvodnik

Odvetništvo
in brezplačna pravna pomoč

vsebine:
Intervju

Peter Breznik
Članki
mag. Boštjan Tratar

Odvetnik v sistemu
brezplačne pravne
pomoči
Mnenja
Boris Grosman

Odvetniška tarifa razlog za sodne
zaostanke?
Mednarodna

srečanja

Mitja Stupan

45. Kongres UIA
Priloga
Dr. Konrad Plauštajner

Arbitražni spori z
mednarodnim
ementom
Mediji
Mag. Bojan Kukec

Zagovornik ex offo ne
migne ne s prstom ...
SSN 1408-9440

S sprejemom Zakona o brezplačni pravni pomoči (31. maja 2001, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 48/01) je Republika Slovenija na pomembnem področju zagotavljanja pravice
do sodnega varstva ustrezno združila načela pravne in socialne države. V sodobnih demokratičnih ureditvah je namreč pravno varstvo doseglo tako stopnjo razvoja in tako širino,
da ga praktično ni več mogoče zagotavljati brez kvalificirane pravne pomoči. Enakost pred
zakonom ter dostop do sodišča ostajata le formalno zagotovljeni, dejansko pa nedosegljivi
dobrini, če država hkrati ne omogoči pravnih storitev tistim, ki plačila sami ne zmorejo.
K ureditvi brezplačne pravne pomoči je našo državo, poleg ustavnih načel in zahtev Evropske
unije, še posebej zavezovalo dejstvo, da se je cena pravne pomoči v zadnjem obdobju
bistveno zvišala. Do tega ni prihajalo le z višjo vrednostjo točke v taksni, odvetniški ali notarski tarifi, tudi ne zgolj z uvedbo davka na dodano vrednost in uvedbo različnih
"koncesionarjev", ki so doslej državno subvencionirane storitve začeli zaračunavati po tržni
ali državno odobreni vrednosti. Do tega je prihajalo in še prihaja tudi zaradi večjih zahtev
glede obličnosti pravnih poslov, glede zastopanja v postopkih, poudarjene dispozitivnosti in
aktivnosti strank, kar vse navsezadnje seveda draži pravno varnost.
Uvedba brezplačne pravne pomoči zato niti strokovno niti politično ni bila sporna. Sporna je
bila v nekaterih delih le izvedba, torej določitev organov, ki naj odločajo o brezplačni pravni
pomoči, meril za njeno priznavanje, oseb, ki naj to pravno pomoč zagotavljajo, in cene, ki
naj jo država zanjo plača.
V skladu z ureditvijo v večini evropskih držav, ki dosegajo visoke standarde pravne varnosti,
je slovenski zakonodajalec odločanje o brezplačni pravni pomoči zaupal sodiščem.
Utemeljeno so bili zavrnjeni predlogi, da naj bi o tem odločala izvršilna oziroma upravna
oblast. Ko gre za tehtanje pravice do sodnega varstva kot ustavne kategorije, je primerno le
odločanje neodvisne, sodne veje oblasti.
Po drugi strani je razumljivo in smotrno, daje izvajanje brezplačne pravne pomoči zaupano
tistim, ki se sicer s pravno pomočjo ukvarjajo in katerih strokovnost in odgovornost je
preizkušena oziroma določena v njihovi poklicni ureditvi, torej odvetniki in notarji. Prav ti
sojo v veliki meri zagotavljali že doslej po načelu "pro bono". Dopolnjevale jo bodo osebe,
pooblaščene za prvo pravno svetovanje brez namena pridobitve dobička. V tem delu je
potrebno priznati vsebinsko pomemben prispevek amandmajev, ki so bili sprejeti prav na
pobudo nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, in posameznih poslancev.
Ustrezno so bile razrešene tudi dileme o plačilu za pravno pomoč. Pravica do ustrezne ravni
te pomoči narekuje njeno nagrajevanje v skladu s tistim, ki sicer velja za standardne pravne
storitve. Pravna pomoč ne more biti "akt usmiljenja", ki se plačuje z drobižem za reveže. Pri
obveznosti izravnave pravnega položaja tistih oseb, ki so socialno prikrajšane, gre za raven,
kot velja za vse druge, v skladu z načelom enakosti.
Zagotavljanje brezplačne pravne pomoči ni le pravica, pač pa tudi obveznost odvetnikov in
notarjev. Ob primernem načinu financiranja in uveljavljeni redni tarifi, zato ne more biti
nikakršnega razloga, da slovensko odvetništvo tudi na tem področju ne bi še naprej zgledno
izpolnjevalo svojega poklicnega poslanstva.
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Pridružite se jim s svojim prispevkom v Odvetniku, št. 13, ki izide v decembru 2001!

Častni član in nekdanji predsednik OZS
Peter Breznik:

Zmanjšan ugled
po naši lastni krivdi
Pogovor vodil in pripravil za objavo: mag. Bojan Kukec
• Spoštovani kolega! Ali drži moja informacija, da ste po
stažu v odvetništvu najstarejši
še aktivni odvetnik - bivši predsednik v naših vrstah - upoštevajoč, da že 44 let opravljate
odvetniški poklic in da je Vaša
poklicna pot opisana že v
"Odvetniku" št. 7. (julij 2000,
str. 23), skupaj z Vašo besedo
zahvale ob sprejemu priznanja
častnega člana OZS, za kar še
enkrat iskrene čestitke?
Po mojem je najstarejši in še
aktivni odvetnik dr. Stanislav Mohorič, če upoštevamo njegov celoten staž od odvetniškega pripravnika dalje. Sam pa opravljam
odvetniški poklic 41 let. V imenik
odvetnikom sem bil namreč vpisan februarja 1960. Pred tem sem bil pa 3 leta odvetniški pripravnik.
• Ali lahko opišete svojo profesionalno in življenjsko pot?
Maturiral sem v Ljubljani. Leta
1946 sem se vpisal na tehnično fakulteto v Ljubljani, ker v tistem času pravniški poklic nikakor ni bil ugleden in
spoštovan poklic. Bil sem na oddelku
za metalurgijo in mi je kasneje pri
odvetniškem delu moje tehnično znanje zelo koristilo. Kasneje sem se vpisal na Pravno fakulteto. Leta 1955 sem
se zaposlil na Okrožnem sodišču v
Ljubljani kot pristav - pripravnik, kar
pomeni, da takrat še nisem imel diplome Pravne fakultete. Leta 1957 sem se
kot odvetniški pripravnik zaposlil pri
dr. Viktorju Mačku v Ljubljani, nato
sem eno leto opravljal pripravniško
prakso pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, zatem pa do februarja 1960 ponovno pri odvetniku dr. Viktorju Mačku. Od takrat dalje sem odvetnik ter ta
poklic opravljam še danes. Deloval
sem tudi v športnih organizacijah, najprej kot igralec košarke, nato sodnik,
trener in končno tudi kot funkcionar.
Pred leti sem to dejavnost opustil, ker
če si dolga leta deloval v amaterski organizaciji, se težko vključiš v profesio-

čitvenim predlogom pa je sploh bilo
ugodeno? Kdor poda tak predlog, mora oceniti, ali je dovolj utemeljen in če
je v korist stranke, ki jo zastopa. Takšni predlogi so postali pomembni predvsem po zaslugi novinarjev, ki poročajo o obravnavah. Sam sem v svoji celotni odvetniški karieri samo enkrat izločal celotno manjše sodišče in je bilo
mojemu predlogu ugodeno, ker so za
to obstajali resnično tehtni razlogi. Sodišču moramo zaupati. Če je storjena napaka, imamo na razpolago
pravna sredstva.
• Kako ocenjujete "mlado
(mlajšo) gardo" odvetnikov - po
strokovni in poklicni etični plati?
Tako kot so v vseh ostalih poklicih dobri in slabši, velja to tudi
za odvetnike. Po stažu mlajša
objektivno prikažejo dejansko in
pravno stanje, kar lahko vpliva na
hitrejšo ureditev spornih razmerij.

nalno delo vseh ostalih. Odkar sem bil
vpisan v imenik Odvetniške zbornice
Slovenije, sem tudi aktivno sodeloval v
raznih njenih organih.
• V svoji dolgoletni odvetniški
praksi ste se srečali s številnimi kolegi odvetniki, sodniki, tožilci, tudi
izvedenci itd. - bi se spomnili katerega najbolj "znamenitega" nasprotnika ali dogodka, primera, ki je ostal
takorekoč nepozaben?
Vsako zadevo sem obravnaval v
dobro stranke, ki sem jo zastopal, in to
v skladu s kodeksom poklicne etike
odvetnikov, ki določa, da je odvetnik
dolžan spoštovati resnico in zakonitost. Ali je nasprotna stranka znamenita ali ne, ni pomembno, saj gre skupaj
s pravnomočno rešeno zadevo v pozabo.
• Zadnje čase je zaznati, da
odvetniki vse pogosteje uporabljajo
kot (skrajno?) obrambno sredstvo
institut zahteve za izločitev sodnika
aH tožilca ; in tudi javne odmeve, kako s tem odvetniki pač zavlačujejo
postopke. Ali je bilo vedno tako, ste
se tudi sami posluževali tega "sredstva" oziroma kaj menite o takih potezah odvetnikov? Se vam zdi naša
ureditev pogojev za izločitev sodnika
v redu?
Ali ste kdaj analizirali, koliko izlo-

• Zakaj je pri nas (doslej)
pravzaprav malo (zdajšnjih)
odvetnikov zašlo v politiko in na
izvršilne državne funkcije - če
se za primerjavo spomnimo posebej
predvojnih časov pa tudi razmer v
nedavnem našem prejšnjem sistemu?
Med odvetniki je bilo zelo malo
članov zveze komunistov, zato do leta
1990 niti niso imeli možnosti sodelovati v politiki, niti niso bili imenovani
na izvršilne državne funkcije. Danes se
le nekaj odvetnikov udejstvuje v politiki, ker to zahteva veliko časa. Večina
odvetnikov je preveč odvisna od svojega dela, pri čemer je potrebno dnevno
študirati nove slovenske predpise in tudi evropsko zakonodajo. Tako ne ostane dovolj časa za politično udejstvovanje. V času nekdanje Jugoslavije je bilo v Sloveniji okrog 460 odvetnikov, ki
so lahko zastopali po celotni državi, torej za okrog 19 milijoni prebivalcev,
danes pa okrog 880 slovenskih odvetnikov lahko zastopa le v Republiki
Sloveniji, ki nima niti dveh milijonov
prebivalcev.
• Kaj bi svetovali mlademu
odvetniku na vprašanje, kje naj si
poišče lokacijo svoje pisarne - je bližina sodišča ali drugih institucij še
pomembna; kako naj si uredi delovni čas za stranke, na kaj naj pazi ob
zaposlitvi administrativnega sodelavca(-ke) in kako uredi delovno razmerja z njim(njo) itd.?

Po mojem mnenju bi bilo smotrno
izbrati sedež pisarne na sedežu Okrajnega sodišča izven Ljubljane. Delovni
čas odvetnika mora biti tako razporejen, da se lahko zglasi pri njem tudi tisti, ki so sicer redno zaposleni. Glede
zaposlenega administrativnega sodelavca pa je pomembno, da spoštuje
odvetniško tajnost.
• Gotovo ste v svoji praksi" preizkusili" oziroma "vzgojili" kar nekaj pripravnikov oziroma kandidatov za samostojne odvetnike - na kaj
ste jih posebej opozarjali, kako ste
spremljali njihovo delo, strokovno
rast, pridobivanje praktičnih odvetniških izkušenj - in ne nazadnje, kako ste izbirali med, denimo, več ponudniki za mesto pripravnika ali
kandidata?
Pripravnike sem opozarjal edino na
to, da mora v vsaki zadevi ponovno
vzeti v roko zakon, ga temeljito prebrati in uskladiti zadevo, katero obravnava. Sicer mora imeti odvetniški pripravnik pri svojem delu čim večjo samostojnost, tako da se čuti odgovornega za svoje opravljeno delo in ima nato tudi najmanj težav, ko prične samostojno opravljati odvetništvo.
• Vse več odvetnikov se " rado
pokaže" v medijih (vseh zvrsti) - no,
tudi zaradi vse večjega pritiska medijev - kaj menite, kako naj odvetnik
nastopa v takih primerih, na kaj mora paziti še posebej, kdaj mora po
Vašem mnenju odreči novinarju
prošnjo za pogovor, za pojasnilo na
obravnavi izraženega stališča do
spornega predmeta, itd.?
Po mojem mnenju, dokler zadeva
ni pravnomočno rešena, odvetnik ne bi
smel dajati kakršnih koli izjav novinarjem. S takšnimi izjavami se posredno
ustvarja pritisk na sodišče, po drugi
strani pa prihaja tudi do stopnjevanja
nesporazumov med sprtima strankama.
• Kako ocenjujete, da bo vplival
prihod "evropskih odvetnikov" v
slovenski prostor?
Po mojem mnenju ne bo imel posebnega vpliva pod pogojem, da bodo
slovenski odvetniki na strokovni višini
in če bodo tudi obvladali tuje jezike,
tako da bodo lahko kontaktirali s tujimi
strankami.
• Kako se je problem zakotnega
pisaštva v Vaši dolgoletni praksi kazal? Je to res tolikšen problem, ali
gre bolj za kaprico? Nam lahko opi-

šete primer iz prakse, ko ste se vi
srečevali z zakotnim pisačem?
Zakotno pisaštvo škoduje le tistim
strankam, ki se ga poslužujejo, ker zakotni pisači svojega dela ne obvladajo
ter se v veliko primerih takšna stranka
nato zglasi pri odvetniku, da zadevo
opravi tako, kot je potrebno. Ob takšnih prilikah sem se tudi seznanil, da je
dejansko zakotni pisač zahteval večje
plačilo, kot pa je bilo plačilo odvetnika
po odvetniški tarifi.
• Ali bi odprli pobudo za uvedbo
odvetniške nagrade (priznanja), ki
bi se imenoval po dr. Ljubi Prenner
ali po kakem drugem zaslužnem kolegu (npr. dr. Grosmanu)?
Če je potrebno uvesti odvetniške
nagrade, ne vem. Vprašanje je, kakšni
kriteriji bi naj za to obstajali in kakšen
odmev bi to imelo med kolegi. Mislim,
da mora o tem razmisliti Odvetniška
zbornica Slovenije, če je to sploh potrebno. Sam mislim, da to ni potrebno.
• Kako občutite problematiko
upokojevanja in status upokojenih
odvetnikov ter kaj bi v zvezi s tem Vi
izboljšali, če vemo, da ta ni najboljši?
Kolikor plačaš, toliko dobiš. Mlajšim kolegom bi svetoval, da se dodatno
pokojninsko zavarujejo.
• Kaj pa v okviru Odvetniške
zbornice?
Mislim, da to danes ne pride več v
poštev.
• Ali ste v dolgoletni praksi kdaj
zamudili kakšen rok oziroma storili
kaj takšnega, da bi morali izkoristiti
boniteto zavarovanja odvetniške odgovornosti, saj vemo, "kdor dolgo
dela, tudi pogreši"?
Sam do sedaj nisem nikoli zamudil
kakšnega roka, tako da se nisem poslužil zavarovanja odvetniške odgovornosti. Bil pa sem zavarovan za takšno odgovornost, preden je bilo to predpisano
z zakonom.
• Kakšno je vaše mnenje o družbenem in ekonomskem položaju današnjega slovenskega odvetnika? Ali
je "glas odvetnikov oziroma odvetništva" v javnosti - do najširših
družbenih političnih ali državnih
problemov in vprašanj, do posameznih pravnih projektov, ki so v pripravi ipd. - dovolj zaznaven, odmeven, učinkovit?
Glede

ekonomskega

položaja

odvetnikov sem že opozoril na število
odvetnikov in na prostor, v katerem
slovenski odvetniki lahko zastopajo.
Ugled odvetnikov v družbi pa se po
mojem mnenju zmanjšuje in to v precejšnji meri tudi po krivdi nas odvetnikov samih.
• Kaj pa o takšnih projektih, kot
so, recimo predvidene spremembe
ustave, ali se Vam ne zdi, da bi odvetništvo moralo kaj reči, predvsem
glede tistega dela, ki ureja izvolitev
sodnikov, trajni mandat sodnikov in
podobno?
No, to je po mojem stvar Odvetniške zbornice, vprašanje pa je, če je
Odvetniška zbornica tako usposobljena, da bi lahko resno sodelovala pri
takšnih strokovnih vprašanjih. Upoštevati je namreč treba, da vsi funkcionarji zbornice delujejo amatersko, za takšno resno strokovno delo pa najbrž
mora biti organizirano profesionalno.
• In če dovolite, na koncu nekoliko osebno vprašanje: sprenevedal
bi se, če Vas ne bi vprašal o stališču
glede kršitve osebnostnih pravic v
zvezi z medijsko odmevno zadevo
knjige Andreja Dvoršaka "V znamenju lože". Kolege ta zadeva nedvomno zanima.
Zasebnost ni spoštovana in zaščitena. V konkretnem primeru so kršene
tudi moralne vrednote (spoštovanje dogovorov itd.), ki izhajajo iz naravnega
prava in so temelj tudi evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin. Mnenja sem tudi,
da civilna družba še nima ustreznega
položaja in da tudi ne dojemamo njene
vsebine.
• Ali bi za konec želeli še kaj povedati, česar Vas pač nisem vprašal?
Opozoril bi na to, da tudi ustavno
načelo domneve nedolžnosti ni spoštovano in da se dnevno krši brez kakršnihkoli posledic za kršitelje. Tako lahko dnevno beremo v časopisih, da je
nekdo osumljen, da je storil to pa to, v
naslednji vrstici pa piše: "neuradno
smo izvedeli, d a j e to, ta in ta ..." Iz tega izhaja, da že organi, ki vodijo predkazenski postopek, kršijo to načelo. V
ustavi pa piše, da velja domneva nedolžnosti tudi v trenutku, ko si že obdolžen kaznivega dejanja, in to vse do
pravnomočnosti sodbe. Zelo lahko je
nekomu vzeti dobro ime, in v praksi
vemo, da se mu ga ne da povrniti, tudi
z odškodnino ne.
• Hvala lepa za pogovor!

Novinar in odvetnik

Omejitve
odvetnikovi svobodi
javnega izražanja
Simona Zatler

Pogosto se zdi, kot da so med odvetništvom in novinarstvom le nasprotja, pa je obema tudi nekaj skupnega. Tako odvetniki kot novinarji gledajo
na svoje delo kot na svojo "pravico", vendar te dejansko pripadajo tistim,
ki jim služijo.
Gre za družbeno vlogo obeh poklicev:
• Odvetnikovo delo sega v sodno vejo oblasti in temelji na pravici posameznika do pravne omoči in pravilnega zastopanja pred sodiščem
• Družbena vloga novinarstva pa je vestno in skrbno poročanje o zadevah
javnega pomena in temelji na pravici do obveščenosti vsakega posameznika. Govorimo o četrti veji oblasti, o "nadzorni vlogi" medijev in novinarstva.
Ne gre torej za kakšne svete pravice, pač pa za posebno vrsto zaupanja
družbe ter družbenih in državnih organov v vlogo in delo predstavnikov
obeh poklicev.
Ko pa gre za svobodo izražanja, ta pravica pripada vsakemu državljanu
- to je ena izmed temeljnih svoboščin, nujno vtkanih v družbeno ureditev in
je pogoj za demokratično ureditev vsake države. In ko se med odvetniki in
novinarji razvije pogovor glede dogajanja v sodni dvorani, se tako eni kot
tudi drugi gibljejo na področju svoje svobode izražanja, zavezujejo pa jih
zelo različna pravila poklicne etike, ki pomembno določajo mejo med dopustnim in nedopustnim, med "sme se" in "prepovedano je".

aloga novinarjev in javnih glasil je, da informacijo in mnenje
v skladu s poklicnimi znanji, z
zakonskimi predpisi ter s poklicno deontologijo posredujejo javnosti tako,
da bo le-ta ves čas čim bolje obveščena in da bo zato njen prispevek k
upravljanju skupnih zadev najbolj
učinkovit. To velja tudi za obveščanje
javnosti o delovanju sodne veje oblasti.
Sodišča ne morejo delovati izolirano v strokovnih publikacijah, v širšem tisku in v javnosti na splošno je treba zagotoviti seznanjanje s sodnimi primeri,
kar vse pomembno prispeva k uresničevanju načela javnosti dela sodišč.

N

Ko pa se javnega komentiranja
sodnih zadev lotijo odvetniki, lahko
kaj hitro prestopijo meje, ki jih dopuščajo pravila odvetniške etike in
kjer je eno od vodilnih načel predvsem varstvo dostojanstva pravne
profesije. Skladno z mestom, ki ga
ima odvetništvo v družbi, se pogled
na odvetnikovo svobodo javnega
izražanja mnenj in informacij o do-

gajanju pred sodišči pomembno loči
od novinarjeve svobode.
Različno pa je tudi pojmovanje
odvetnikove svobode izražanja v državah "kontinentalnega" pravnega od
obravnavanja tovrstnih vprašanj npr. v
ZDA, kjer so odvetniki postali prave
medijske zvezde in je javno nastopanje
tudi pomemben del oglaševanja njihovega dela. Tu je široko priznavanje
svobode izražanja - kot nepogrešljivega pogoja za obstoj katerekoli druge
svoboščine - razširilo tudi meje dopustnega nastopanja odvetnikov v medijih, ki so dobili pri izražanju mnenj in
komentiranju sodnih primerov skoraj
mesto, ki sicer pripada novinarskemu
poklicu.
Nasprotno države kontinentalnega pravnega reda najprej prepovedujejo reklamiranje odvetniške dejavnosti (in že tu pomembno omejujejo
odvetnikovo svobodo izražanja informacij komercialnega značaja), pravni
redi pa tudi skrbno nadzorujejo izvrševanje privilegijev odvetniškega pokli-

ca. V Sloveniji ravnanje odvetnikov
ureja vrsta predpisov - najprej zakon o
odvetništvu, kodeks odvetniške etike,
kot tudi statut odvetniške zbornice, v
katerem so določena dejanja, ki pomenijo kršitev dolžnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica ter dejanja, ki pomenijo kršitev vestnega opravljanja dela in prakse v odvetniški pisarni. V teh
predpisih so natančno določene pravice
in dolžnosti odvetnikov, določena je disciplinska odgovornost in diciplinski
postopek zoper odvetnike, odvetniške
pripravnike in kandidate, pa tudi zakon
se sklicuje na načela odvetniške poklicne etike, po katerih se je dolžan ravnati odvetnik pri zastopanju stranke.

Varovanje "avtoritete sodstva"
Odvetnikovo svobodo javnega
izražanja pa poklicni etični kodeks
omejuje le posredno, npr. z določbo,
da naj "odvetnik pri svojem odvetniškem delu varuje ugled sodišč in oblastvenih organov. Strankam ne sme dajati žaljivih izjav o teh organih in žaljivih mnenj o njihovih odločbah, temveč
naj tudi stranke napotuje na spoštljive
odnose" (18. točka). Sredstva javnega
obveščanja kodeks omenja le v povezavi z nedopustno nelojalnostjo, kamor
šteje "vsako privabljanje strank s ponudbami ali posredniki, reklama in reklamarsko nastopanje pred sodišči in
drugimi organi ter v sredstvih javnega
obveščanja, zlasti če so prispevki
objavljeni z nazivom odvetnika in njegovo fotografijo z očitnim namenom
privabljanja strank ..." Ni namen na
tem mestu razpravljati o omejitvah reklamiranja odvetniške dejavnosti (ki je
v našem pravnem redu že tradicionalno
prepovedana kot nezdružljiva z dostojanstvom profesije), čeprav svoboda
izražanja vključuje tudi svobodo izražanja informacij komercialnega značaja.
Pomembna se zdi predvsem omejitev, ki jo v našem prostoru postavlja argument varovanja "avtoritete
sodstva" tako novinarjevi kot tudi
odvetnikovi svobodi izražanja.
Niti v kodeksu odvetniške etike niti v novinarskem etičnem kodeksu ta
omejitev ni določena, pa vendar poslanstvo dela obeh poklicev meje postavlja nekoliko drugače. Gre za kriterij omejevanja svobode izražanja na temelju ohranjanja javnega zaupanja v
pravosodni sistem, s čimer naj se zagotovi, da je sodišče v javnosti priznano
kot primeren forum za reševanje pravnih sporov in za odločanje o posameznikovi odgovornosti v takšnem sporu.

Avtoriteta prava temelji na javnem zaupanju in zato mora vsaka država zagotoviti zaupanje javnosti v sodstvo tudi z varovanjem njegovega ugleda in
ugleda predstavnikov sodne oblasti.

Sodna praksa: široka svoboda
novinarjem
V Sloveniji sodne prakse, ki bi
presojala utemeljenost tako novinarjevih kot tudi odvetnikovih meja dovoljenega in prepovedanega komentiranja dela sodišč in sodnih zadev, ni kaj
dosti. Pač pa se tu lahko naslonimo na
pravne argumente Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljnjem besedilu: ESČP), ki se je s temi
vprašanji že večkrat srečalo1. Pogoji,
v katerih je zaradi varovanja avtoritete sodišč omejevanje svobode izražanja družbeno sprejemljivo, pa se tudi
po presoji Evropskega sodišča za
odvetnike in novinarje pomembno razlikujejo.
Novinarjem je v praksi Evropskega sodišča dana široka svoboda posredovanja informacij in idej iz vseh področij družbenega življenja, tudi iz področja sodne administracije. V kar nekaj primerih je sodišče poudarilo superiorno vlogo tiska v pravni državi in
opozorilo na dolžnost tiska posredovati - na način, skladen z dolžnostmi in
odgovornostmi - informacije in ideje o
političnih vprašanjih in drugih zadevah
javnega interesa. Po mnenju Evropskega sodišča se k takšnim informacijam
"nedvomno uvrščajo tudi vprašanja, ki
zadevajo delovanje sodišča, ustanove,
ki je v vsakem demokratičnem sistemu
ključnega pomena. Tisk je eno od sredstev, s pomočjo katerega se lahko politiki in javnost prepričajo, da sodniki
opravljajo svoje delo odgovorno in
skladno s temeljnjimi dolžnostim, ki so
jim zaupane"2. Tako je pojasnilo sodišče v primeru Prager & Oberschlick, v
katerem je tehtalo razmerje med svobodo izražanja in nujnostjo ohranjanja
javnega zaupanja v sodnijo, z utemeljitvijo, da "morajo kot garant prava, temeljne vrednote pravne države, sodi1
Praksa Evropskega sodišča je pomembno vplivala na zakonodajno in sodno prakso posameznih držav. Njegove sodbe sicer neposredno zavezujejo le državo podpisnico Konvencije, proti
kateri je bila tožba vložena in sodba izrečena,
vendar pa jih morajo upoštevati glede na to, da
pomenijo merodajno razlago določb iz Konvencije, tudi nacionalna sodišča vseh drugih držav
podpisnic Konvencije, in sicer vedno, kadar se
postavi vprašanje o pravicah iz konvencije.
2

Sodba z dne 26. aprila 1995, Prager and
Oberschlick.; tudi v sodbi z dne 24. februarja
1997, De Haes and Gijsels vs. Belgium

šča uživati javno zaupanje, če želijo
sodniki uspešno opravljati svoje delo".
V primeru iz leta 1997, De Haes& Gijsels vs. Belgium pa je Evropsko sodišče svoje stališče še dopolnilo in na
tehtnici argumentov presodilo v prid
svobode izražanja. V tem primeru sta
De Haes in Gijsels objavila več člankov, v katerih sta štirim belgijskim sodnikom očitala pristranskost ravnanja
in bila zato uspešno preganjana pred
belgijskim sodiščem zaradi zaničevanja sodišča. Evropsko sodišče je odločilo, da "čeprav so bili objavljeni komentarji nedvomno zelo kritični, je njihov pomen vseeno sorazmeren z vznemirjenjem in ogorčenostjo, ki so jo navedbe v objavljenih prispevkih v javnosti povzročile".

Sodna praksa ESČP: odvetniki
ne prek določenih meja!
Večjo mero previdnosti pri javnem izražanju mnenj in idej pa je
Evropsko sodišče naložilo odvetnikom in drugim predstavnikom sodne veje oblasti.
V primeru Schopfer v. Switzerland
je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da disciplinska kazen,
ki jo je odvetniku naložila odvetniška
zveza zaradi izjav, ki jih je izrazil na tiskovni konferenci glede zastopanja ene
od strank, ne krši 10. člena Evropske
konvencije o človekovih pravicah (v
nadaljnjem besedilu EKČP). V tem
primeru je odvetnik najprej javno izrazil svoje nestrinjanje s pravili postopka
pred kazenskim sodiščem in šele nato
vložil pritožbo na nacionalno pritožbeno sodišče.
Evropsko sodišče je pojasnilo, da
odvetniki zaradi posebenega položaja
v pravosodju nastopajo tudi kot posredniki med javnostjo in sodišči. Takšna
"ključna vloga" odvetništva opravičuje
omejevanje tako dela kot tudi svobode
javnega izražanja odvetnikov, od katerih se po mnenju Evropskega sodišča
pričakuje, da bodo "prispevali h korektni sodni administraciji in s tem k javnemu zaupanju v sodstvo". Seveda je
svoboda izražanja zagotovljena in varovana tudi odvetnikom, ki imajo pravico javno komentirati zadeve iz področja sodne administracije, vendar
njihova kritika ne sme prestopiti določenih meja. V vsakem primeru posebej je potrebno skrbno tehtati med različnimi interesi, ki se v tej zvezi prepletajo:
•

med pravico javnosti do obvešče-

nosti o vprašanjih, ki izhajajo iz sodnih odločitev,
• zahtevo po korektnem pravosodju
in
• med zahtevo po varovanju dostojanstva pravne profesije 3 .
V luči tehtanja teh interesov je Evropsko sodišče odločilo, da disciplinska kazen odvetniku ustreza kriteriju
nujnosti v demokratični družbi, kot tistemu kriteriju, ki skladno z 2. odstavkom 10. člena EKČP dopušča omejevanje svobode izražanja.

Za informacijo odgovarja
najprej informator
(ne novinar)
Glede na tako utemeljeno različno
mesto novinarjeve in odvetnikove svobode javnega izražanja mnenj in idej, so
predvsem odvetniki tisti, ki naj presodijo, katere informacije in kdaj bodo
posredovali novinarjem oziroma medijem, ne da bi kršili etična pravila
svoje profesije. Velja namreč temeljno
pravilo, da za povedano odgovarja v prvi vrsti tisti, ki je informacijo podal in
ne novinar. To pa je lahko kar strogo
pravilo ob potencialni grožnji, ki jo mediji predstavljajo pravicam drugih in ki
leži v moči novinarja, da pridobljene informacije (lahko) "iztrga" iz konteksta,
tako da podana izjava dobi (deloma ali
v celoti) drug pomen.
Zaradi takšne grožnje novinarjevi
sogovorniki pogosto že pred podajanjem izjav novinarjem postavljajo različne pogoje, kot so naknadna odobritev teksta ali le naknadna ureditev podanih izjav v tekstu, kar je v našem
prostoru bolj poznano pod pojmom avtorizacija.

Intervju in avtorizacija
Zato naj namesto zaključka na tem
mestu le opozorim na včasih sporno razumevanje intervjuja in znotraj njega
pojma "avtorizacije" 4 . Dileme, ki se
pojavljajo glede pojma avtorizacije intervjuja, so med predstavniki sedme sile nedvomno pogoste in dostikrat tudi
precej pereče. Novinarji se pogosto
znajdejo pred vprašanjem, kako odgovoriti na zahteve sogovornika, ki želi
besedilo intervjuja pred objavo še pregledati in odobriti. Pogosto se "pregled" izlušči v "popravljanje vsebine
3

Tu je Evropsko sodišče le ponovilo stališče, ki
ga je izrazilo že v primeru Casado Coca proti
Španiji, 24. februarja 1994
4
O intervjuju in avtorizaciji podrobno
avtorja
Repanšek in Zatler v Medijski preži, Open society institute slovenia, pomlad 2000.

navedb" in "odobritev" v "pogojevanje
dovoljenja za objavo". Zato bi smela
biti "avtorizacija" le dodaten "ukrep"
v prizadevanju za resnično in neponarejeno obveščanje, kar je temeljno
etično vodilo novinarjevega dela in bi
torej lahko pomenila samo preverjanje
dejstev (kadar je tako vnaprej dogovorjeno in seveda, če tip intervjuja to
sploh dopušča), nikakor pa ne vsebinskega spreminjanja enkrat podanih
izjav in tudi ne spremembe stila pisanja ali uporabljenega izrazoslovja.
Le ob takšnem pojmovanju avtorizacije je mogoče intervjuju zagotoviti
mesto, ki naj ga ima med ostalimi novinarskimi zvrstmi. Gre predvsem za
dogovor med sogovornikom in novinarjem, katerega neizrečena vsebina je,
da bo sogovornik podal informacije ali
svoje videnje oz. razumevanje dogodkov in da bodo njegove/njene besede
uporabljene v zgodbi; na drugi strani
novinar obljubi, da bodo njegove besede uporabljene na pošten način, v kontekstu in brez izkrivljanja. To je nezapisan, neizrečen kontrakt, brez katerega ne moremo govoriti o zaupnosti komunikacije. Ker pa je danes takšen zaupen odnos vse pogosteje kršen, želijo
sogovorniki določeno stopnjo nadzora
nad končno vsebino in nad načinom,
na katerega bodo besede zapisane. Ta
želja je v nekaterih primerih sicer lahko v interesu "resničnega in točnega"
poročanja, h kateremu je novinarstvo
zavezano, vendar pa se lahko tudi kaj
hitro v imenu tega istega interesa spreobrne v nekakšen zunanji nadzor nad
objavo informacij, kar je včasih že blizu cenzuri5 (in ta prav gotovo ni skladna z načelom svobode obveščanja).
Razlika je med tem, ali se novinar vrne
k sogovorniku za dodatno pojasnilo
podane izjave, ali pa je sogovornik tisti, ki da pobudo za to.
Teh pravil "novinarske igre" bi
se moral zavedati vsak posameznik
pred podajanjem izjav novinarju oz.
medijem, saj je skladno s pravili novinarske stroke naknadno preverjanje izrečenih ali zapisanih dejstev
lahko namenjeno le preverjanju točnosti zapisanih dejstev (in le, kadar
je to vnaprej dogovorjeno), ne pa naknadnemu vsebinskemu spreminjanju izjav in tudi ne spreminjanju stila novinarjevega izražanja.
5

Legalne definicije cenzure ni, poudarjajo
pa,
da gre za načrtno nadziranje intelektualnega dela, zlasti njegove vsebine, da se prepreči razširjanje dela, ki ni zaželeno (Šinkovec J.: "Posebne
osebne pravice v medijih?"; v: Podjetje in delo,
Gospodarski vestnik d.d.; 1998, št. 6

Mitja Stupan dobitnik Plakete
"Dr. Ivo Politeo"
pravni odbor Hrvaške odvetniške zbornice je 15. marca
2001 odločil, da na predlog
izvršnega odbora zbornice podeli
eno treh letošnjih Plaket "Dr. Ivo
Politeo" Mitji Stupanu. Sredi junija je naš kolega priznanje tudi prevzel.
V obrazložitvi za dodelitev tega
visokega priznanja, ki ga svojim zaslužnim članom in tudi tujcem vsako
leto podeljuje hrvaška zbornica, je zapisano, da nagrajujejo našega kolega
" za izredne zasluge pri razvoju odvetništva, v borbi za dosledno uporabo
zakona, za strokovno in vestno zastopanje strank, za afirmacijo odvetništva kot samostojne in neodvisne službe, za razvijanje kolegialnosti med
odvetniki, za vzgojo in strokovno usposabljanje odvetniškega podmladka
ter za splošna prizadevanja pri dvigovanju ugleda odvetništva doma in
v svetu."
V nadaljevanju obrazložitve je natančno opisana dosedanja življenjska
in poklicna pot našega kolega, ob čemer so poudarjene Mitjine lastnosti
kot " zelo strokovnega, etičnega in
delovnega" odvetnika, te odvetniške
in človeške vrline, združene s široko
splošno izobrazbo, pa so mu pritegnile zaupanje strank tudi za vodenje
najtežjih sporov.
Osebnost Mitje Stupana ne bi bila popolna, je nadalje zapisano v
obrazložitvi, če ne bi podčrtali njegovega visokega profesionalizma ter slovenskega domoljublja. Takšno njegovo razumevanje odvetništva in pripadnosti slovenskemu narodu pa je povezano z dolgoletnimi prijateljskimi
in kolegialnimi odnosi med slovenskimi in hrvaškimi odvetniki, ki so se
potrjevali tudi v najtežjih trenutkih
Domovinske vojne na Hrvaškem, ko
sta " Mitja Stupan in Odvetniška
zbornica Slovenije v imenu celotnega
slovenskega odvetništva izrazila nedeIjeno podporo hrvaškim odvetnikom v
njihovi bitki za samostojnost in priznanje hrvaške države." Slovenska
odvetniška zbornica je bila prav na
pobudo Mitje Stupana tudi prva, ki je

U

k?

.P

.
-

\

-;

m

/•

f

V•

.o

'

M

v tedanjih časih z materialno pomočjo podprla hrvaške odvetnike, ki jih
je prizadela vojna vihra. Nadalje je v
obrazložitvi poudarjeno Stupanovo
prizadevanje kot predsednika OZS za
tesne in redne stike med prijateljskima zbornicama - tako kot si je prizadeval v nekdanji Zvezi republiških
in pokrajinskih zbornic Jugoslavije,
da je prevladalo načelo sprejemanja
odločitev s konsenzusom kot jamstvom samostojnosti in neodvisnosti
posameznih zbornic. In ne nazadnje tudi Mitjina vztrajnost je močno prispevala k temu, da Zveza ni postala
v mednarodnih odvetniških organizacijah naslednica odvetniških zbornic
nekdanje Jugoslavije.
In še sklepna ugotovitev: Mitja
Stupan je bil eden glavnih nosilcev in
pobudnikov najtesnejšega profesionalnega, strokovnega in prijateljskega sodelovanja med OZS in HOK kot nadaljevanja
zgodovinske
tradicije
odnosov med zbornicama. Utrjeval in
poglabljal je te odnose do tega, da
ima zdaj HOK v primerjavi z ostalimi zbornicami v Evropi in drugod po
svetu najboljše in najprisrčnejše stike
prav z OZS - za vse to njegovo delo pa mu žele hrvaški odvetniki dati
priznanje in se mu oddolžiti s podelitvijo Plakete "Dr. Ivo Politeo".

Zakon o brezplačni pravni pomoči

Vloga odvetnika v sistemu
brezplačne pravne pomoči
mag. Boštjan Tratar
Državni zbor je sprejel Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP Uradni list RS, št. 48/2001 z dne 13. 6. 2001), s katerim je uresničil naslednje cilje:
• vzpostavil celovit in učinkovit sistem zagotavljanja brezplačne pravne pomoči za storitve pravnega svetovanja in zastopanja. Sistem naj bi zadostil
vsem zahtevam, ki jih postavljajo Ustava Republike Slovenije, Evropska
konvencija o človekovih pravicah in priporočila Sveta Evrope, to so Resolucija Sveta Evrope (76) 5 o pravni pomoči v civilnih, gospodarskih in
upravnih zadevah, Resolucija Sveta Evrope (78) 8 o pravni pomoči in svetovanju, priporočilo Sveta Evrope (81) 7 o ukrepih za olajšanje dostopa
do sodišča, priporočila Sveta Evrope R (93) 1 o učinkovitem dostopu zelo
revnih do sodišč in pravosodja;
• uredil dostopnost pravnega svetovanja pred začetimi sodnimi postopki
strankam, ki ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi, kar v obstoječi zakonodaji ni bilo urejeno;
• enotno uredil sistem dodeljevanja brezplačne pravne pomoči za pravno
zastopanje in druge pravne storitve, določene z zakonom v vseh sodnih postopkih;
• poenotil finančne in postopkovne kriterije za odobritev brezplačne pravne
pomoči;
• poenotil postopek ter organe odločanja o odobritvi brezplačne pravne pomoči;
• vzpostavil pogoje za učinkovito delovanje institucije brezplačne pravne
pomoči;
• zagotovil transparentnost razpolaganja s proračunskimi, to je z javnimi
sredstvi.

PRIMERJAVA Z DRUGIMI
UREDITVAMI
1. V Angliji ne obstaja integralna
organizacija, ki bi zagotavljala brezplačno oziroma
subvencionirano
pravno pomoč, kar je posledica ureditve angleškega sistema lokalne samouprave, ki ima zelo široke pristojnosti.
Leta 1988 je bil sprejet posodobljen
Legal Aid Act, ki je podrobneje opredelil način zagotavljanja pravne pomoči s t. i. Programom za pravno pomoč ("Legal Aid Scheme"), odgovornost za izvajanje programa pa je bila
prenesena na Odbor za pravno pomoč.
Načeloma je pravna pomoč v okviru
kazenskega in civilnega postopka na
sodiščih v pristojnosti države, medtem
ko je zagotavljanje pravne pomoči v
drugih postopkih prepuščeno posameznim lokalnim skupnostim (county,
district, parish (England), community
(Wales), borough (Great London).
Zaradi že omenjenih širokih poobla-

stil in pristojnosti lokalnih skupnosti,
ureditev brezplačne pravne pomoči
med njimi ni enotna.1
2. Pravna pomoč ("1'aide judiciaire oziroma rechtsbijstand") se v Belgiji izvaja v dveh oblikah, to je kot pomoč odvetnika ("avocat") in kot
oprostitev stroškov sodišča, vključno
z oprostitvijo za storitve notarja in t. i.
"huissiers".
3. Sistem pravne pomoči je na
Danskem organiziran predvsem na
podlagi t. i. "Administration of Justice
Act". Pravno pomoč odobrava na prvi
stopnji regionalna pisarna pod ministrstvom za notranje zadeve ("statsamter"), zoper njeno odločbo pa je
možna pritožba na ministrstvo za pravosodje ("Civilretdirektoratet"). Zoper odločitev "Civilretdirektoratet" ni
možna pritožba v okviru upravne
' Predlog zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči,
Poročevalec
Državnega zbora Republike Slovenije, št. 731
1999, str. 34.

načelu so v smislu organizacije
sistema brezplačne pravne pomoči oziroma subjektov, ki
izvajajo brezplačno pravno pomoč,
možni trije modeli:
I. - model, v katerem celoten sistem
organizacije temelji na odvetništvu kot
samostojni in neodvisni službi;
II. - model, ko obstajajo posebni
državni organi, uradi, službe itd., ki državljanom nudijo pravne nasvete oziroma zastopajo stranke;
III. - model, v katerem nudijo brezplačno pravno pomoč posamezne nevladne organizacije.
Sistemi praviloma ne temeljijo samo na enem modelu, ampak se posamezni modeli kombinirajo in medsebojno dopolnjujejo.
Naš zakon o brezplačni pravni
pomoči je v načelu kot temeljni model sprejel tistega, v katerem predstavljajo odvetniki težišče izvajanj
storitev brezplačne pravne pomoči,
v določenem obsegu pa tudi notarji,
za obe skupini "izvajalcev" pa se
uvaja generični pojem odvetnik. Po
5. členu ZBPP lahko pravno pomoč

V

oblasti, lahko pa o zadevi ponovno
odloča. V nekaterih zadevah lahko sodišče samo določi odvetnika. Pravna
pomoč pokriva sodne stroške, honorar
postavljenega odvetnika, stroške izvedencev in prič ter stroške za plačilo
sodnih taks nasprotne stranke v primeru, če je primer izgubljen. Prejemnik lahko zahteva določitev specifičnega odvetnika za določen primer.
4. Na Irskem je bil sistem brezplačne pravne pomoči vpeljan v letu
1979. Solicitorji in barristerji so dostopni osebam, ki nimajo zadostnih
sredstev. Sistem vodi neodvisno telo
("the Legal Aid BoardI"), člane pa
imenuje minister za pravosodje. Pravne storitve zagotavljajo solicitorji, ki
so zaposleni za polni delovni čas pri
Boardu in delajo v pravnih centrih, ki
jih je ustanovil Board. To pomeni, da
solicitorji v privatni praksi niso vključeni v sistem pravne pomoči. Board je
ustanovil 16 pravnih centrov ("Law

namreč izvajajo le osebe, ki so določene s tem zakonom.

Pooblaščeni za izvajanje pravne
pomoči
ZBPP v V. poglavju ("Osebe, pooblaščene za izvajanje pravne pomoči") kot osebe, ki so pooblaščene za
izvajanje pravne pomoči, našteva le:
• odvetnike, ki so po zakonu, ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik
odvetnikov, in odvetniške družbe,
ustanovljene po zakonu, ki ureja
odvetništvo;
• ter notarje v zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat.
Kot izvajalce po ZBPP pa je
potrebno omeniti vsaj še:
• osebe, ki brez namena pridobivanja
dobička opravljajo dejavnost brezplačne pravne pomoči, za prvi
pravni nasvet iz 25. člena ZBPP ter
brezplačno pravno svetovanje iz
26. člena ZBPP. Te osebe potrebujejo za navedeno izvajanje brezplačne pravne pomoči soglasje ministra za pravosodje in morajo biti
vpisane v register, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje (glej enajsti,
dvanajsti in trinajsti odstavek 31.
člena ZBPP);
•

•

sodišče, ki bo prosilca oziroma
upravičenca oprostilo plačila stroškov sodnega postopka (9. alineja
prvega odstavka 26. člena ZBPP);
organe oziroma osebe, pred kate-

Centres"). Solicitorji, postavljeni v
pravne centre, zagotavljajo tudi pravne
storitve ("part -tirne") na drugih področjih, to je "Community Centres"
Barristerje, katerih imena vodi na seznamu odvetniška zbornica, ponavadi
najamejo solicitorji.
5. V Kanadi je pravica do brezplačne pravne pomoči po ustavi ena temeljnih človekovih pravic, pogoje in
kriterije za brezplačno pravno pomoč,
ki je lahko tudi delna, ureja predvsem
poseben vladni program za pravno pomoč. Obstajajo trije modeli pravne pomoči:
(a) the "judiciaire" model, kjer prosilec, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev pomoči, le to prejme pri odvetniku v zasebni praksi;
(b) the "staff" model, po katerem stranke ne gredo k zasebnemu odvetniku, ampak dobijo pravno svetovanje, pravno pomoč in zastopanje pri
pravnikih, ki so zaposleni v pose-

rimi bodo stranke lahko sklenile
izvensodno poravnavo.
Ni naključje, da se je zakonodajalec odločil v temelju opreti sistem
brezplačne pravne pomoči ravno na
"odvetništvo", ki kot del pravosodja
predstavlja samostojno in neodvisno
službo. Ravno za odvetništvo kot svoboden poklic se v teoriji poudarja pomen za uresničevanje načela pravne
države3, kot razlog za naslonitev sistema na odvetnike pa lahko navedemo tudi zgodovinske vidike ter bližino nemško-avstrijskega koncepta.4
Kukec je posebej poudaril, da ker
pravno svetovanje ni urejeno, se v
praksi pojavlja položaj, ko poleg
odvetnikov nudijo pravno svetovanje
tudi drugi subjekti brez kakršnekoli
zakonske podlage. Bistvena razlika
med "pravnimi svetovalci" in odvetniki pa po njegovem mnenju ni zgolj
v strokovni kakovosti, bogatih izkušnjah pri vsakdanjem delu na sodiščih
in s klienti, poznavanju pravne problematike, poslovanju in odnosu s
strankami, temveč je bistveno, da
odvetnike veliko bolj zavezuje etična
in odškodninska odgovornost za njihovo delo; odvetniki morajo (obligaJ

Edward, D.: Die Bedeutung der freien Rechtsberufe fiir den Rechtsstaat, v: Bundesministeriumfiirjustiz der Republik Osterreich: Die Bedeutung der freien Rechtsberufe im integrierten
Europa, Staempfli Verlag AG, Wien Bern 1999,
str. 67.
4

Glej Kukec, B.: Acquis communautaire EU in
slovensko odvetništvo, v: Podjetje in delo, št.
612000.

bnih službah, ki so organizirane po
programu za pravno pomoč;
(c) the "community clinic" model,
kjer pravne nasvete, pravno pomoč
in zastopanje posredujejo pravniki,
ki so zaposleni v neodvisnih pravno-svetovalnih centrih.
6. V Litvi zagotavljajo t. i. primarno pravno pomoč odvetniki in pravni
zastopniki. Pogoji za zagotavljanje in
povračilo stroškov primarne pravne
pomoči, ki jih nudijo odvetniki, pravni
zastopniki in izvršne ustanove lokalnih
oblasti se določijo s sporazumi o zagotavljanju primarne pomoči, ki jih sklenejo odvetniki in izvršne ustanove lokalnih oblasti. Tudi t. i. državno pravno pomoč zagotavljajo odvetniki, pod
določenimi pogoji pa tudi druge osebe.
Na zahtevo osebe, ki prejema državno
pomoč, se za zagotavljanje pravne pomoči določi odvetnik ali pravni zastopnik, ki ga predlaga oseba, z njegovim
soglasjem. Oseba, ki je upravičena do

torno) svoje storitve za primer morebitne napake zavarovati, kar pa drugim "pravnim svetovalcem" ni potrebno, zaradi česar je tudi pravna varnost njihovega dela bistveno nižja, da
o kakovosti niti ne govorimo. Kukec
še dodaja, da takšni "strokovnjaki"
napotijo stranko k odvetniku, potem
ko so sami zadevo že dodobra zavozili.5
Sporar meni, da gre vsaj v določenem delu za t. i. monopol odvetnikov. 6 Sporar navaja, da obstaja v
Sloveniji vrsta nevladnih organizacij,
ki nudijo neprofitno, humanitarno
pomoč strankam na številnih področjih, med drugim tudi pravno svetovanje. Centri za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, pravne posvetovalnice
za mlade, starostnike, za specifične
skupine, na področju duševnega
zdravja, ugovora vesti vojaški dolžnosti, nasilja drog in številne druge
dnevno opravljajo tudi pravno svetovanje. Strokovnjaki v njih so ponavadi diplomirani pravniki, ki poznajo svoja področja in delo s strankami, nekateri, v mejah finančnih možnosti pa sodelujejo tudi z odvetniki. Sporar meni, da monopoliziranje
odvetnikov ne more nadomestiti njihovih storitev.7
5

Kukec, B.: prav tam.

6

Sporar, P.: Pravno svetovanje- monopol(i)?, v:
Pravna praksa, št. 3212000, str. 32.
7

Sporar, P.: prav tam.

državne pomoči, mora vložiti prošnjo
pri uradniku ali ustanovi, ki sprejema
odločitve v zvezi z zagotavljanjem
pravne pomoči.
Vlada Republike Litve oziroma za
to pristojen organ določi višino in način
plačila odvetnika, ki zagotavlja pravno
pomoč v kazenskih zadevah po nalogu
preiskovalca, zasliševalca, tožilca, sodnika oziroma sodišča ter tudi višino in
način plačila odvetnika ali pravnega zastopnika, ki zagotavlja pravno pomoč v
pravdnih in upravnih zadevah po nalogu sodnika oziroma sodišča.
Pravno pomoč pa lahko zagotavljajo tudi nekatere javne ustanove, to so
pravne klinike in centri za pravno pomoč ter druge javne ustanove. Pravna
klinika je javna ustanova, katere glavni cilj je, da študentom prava priskrbi
možnost, da si pridobijo izkušnje pri
zagotavljanju pravne pomoči in da nudijo pravno pomoč. Pravne klinike zagotavljajo pravno pomoč na način, kot

Pristojni organ za odločitev o
dodelitvi brezplačne pravne
pomoči

odvetnikom za opravljanje storitev v
sistemu brezplačne pravne pomoči od
sicer veljavnih odvetniških tarif. Nižje
plačilo se utemeljuje s tem:

Pristojni organ za BPP (to je predsednik okrožnega sodišča oziroma
predsednik specializiranega sodišča
prve stopnje - glej tretji odstavek 2.
člena ZBPP) bo konkretnega odvetnika
za izvajanje pravne pomoči določil z
odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči s seznama, ki ga bo organu
predložil območni zbor odvetnikov, pri
notarjih pa s seznama, ki ga bo predložila Notarska zbornica Slovenije.
Odvetnik je praviloma dolžan prevzeti izvajanje brezplačne pravne pomoči; če pa ga iz opravičljivih razlogov ne more prevzeti, mora na napotnici8 navesti razlog, zaradi katerega
ne more prevzeti izvajanja brezplačne
pravne pomoči. Utemeljenost opravičljivih razlogov presoja pristojni organ
za BPP po predhodnem mnenju Odvetniške zbornice Slovenije oziroma v
primeru notarjev Notarske zbornice
Slovenije. Navedeno predhodno mnenje je obvezujoče.

•

da sistem brezplačne pravne pomoči odvetniku zagotavlja "stranke";

•

da je plačilo države za opravljene
storitve v sistemu brezplačne pravne pomoči zagotovljeno oziroma
varno. Država vedno plača storitev.9

Plačilo - po "polni tarifi"
Primerjalno pravno določajo države praviloma nekoliko nižje plačilo
s

"Napotnica" predstavlja obrazec, s katerim se
uveljavlja brezplačna pravna pomoč. Napotnico
izda strokovna služba za BPP na podlagi odločbe, s katero je pristojni organ za BPP dodelil
brezplačno pravno pomoč.

ga določijo klinike, potrdi pa ga ministrstvo za pravosodje. Pravne klinike
lahko sklepajo sporazume z izvršnimi
ustanovami lokalnih oblasti za zagotavljanje primarne pravne pomoči.
Javne ustanove, ki zagotavljajo pravno
pomoč, prejemajo podporo na način, ki
ga določa zakon Republike Litve o dobrodelnih dejavnostih.
7. Brezplačno pravno pomoč v
Nemčiji v pravdnem postopku ureja
"Beratungshilfegesetz" ("BerHG"), po
katerem si stranka lahko prosto izbira
odvetnika. Stranka je upravičena do
brezplačne pravne pomoči, če sta izpolnjena objektivni in subjektivni pogoj, pri čemer je objektivni pogoj izpolnjen, če ima pravda znatne možnosti za uspeh, subjektivni pa, če stranka
zaradi osebnih in ekonomskih razmer
ni sposobna plačila pravdnih stroškov.2
8. Brezplačno pravno pomoč na Polj2

Glej Kukec B., Brezplačna pravna pomoč Ureditev v Nemčiji, Pravna praksa, št. 18/99.

Peti odstavek 30. člena ZBPP zagotavlja plačilo po "polni" tarifi. Odvetnik je namreč upravičen do nagrade in
do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom v višini, izračunani po
odvetniški oziroma notarski tarifi in v
obsegu odobrene brezplačne pravne
pomoči.
Nični pa so vsakršni dogovori med
upravičencem do brezplačne pravne
pomoči in odvetnikom za višje plačilo
ali dogovori za plačilo v odstotku ali
pavšalnem znesku od zneska, ki ga bo
sodišče prisodilo stranki, in ki nadomeščajo plačilo po odvetniški oziroma
notarski tarifi.
Odvetnik je dolžan voditi stroškovnik o opravljenih storitvah
pravne pomoči ter ga navesti na ali
priložiti k napotnici zaradi obračuna in
plačila opravljenih storitev pravne pomoči.
9

Glej Schoreit, AJ Dehn, J.:
Beratungshilfe,
Prozesskostenhilfe,
6. predelana izdaja, C.F.
Miiller Verlag, Heidelberg 1988, 22. in naprej.

skem ureja Zakon z dne 17. 11. 1964, to
je Zakon o pravdnem postopku, dodeljuje pa se v vseh vrstah civilnih, gospodarskih in upravnih postopkov pred sodišči.
Pravna pomoč pokriva oprostitev stroškov sodišča (sodnih taks, stroškov za
izvedence - po uradni dolžnosti ali na
zahtevo) ter določitev odvetnika.
9. Sistem brezplačne pravne pomoči se v Veliki Britaniji financira prek
vladnih skladov, ki jih upravlja "the
Legal Aid Board" in obsega tri vrste
pravne pomoči:
• pravno svetovanje in pomoč ("Legal Advice and Assistance" ali
"Green Form");
• pravna pomoč, kadar gre za postopek pred civilnim sodiščem ("Assistance by Way of Representation" ABWOR);
• pomoč v kazenskem postopku.
Sistem pravnega svetovanja in
podpore, ki se imenuje tudi "Green
form" ali "Legal Advice and Assistan-

Razrešitev - zaradi
neizpolnjene dolžnosti
Odvetnika, ki ne opravlja v redu
svoje dolžnosti, lahko pristojni organ
za BPP tudi razreši (šesti odstavek 30.
člena ZBPP). To lahko stori:
• na zahtevo upravičenca;
• s privolitvijo upravičenca.
Namesto razrešenega odvetnika
postavi pristojni organ za BPP drugega, o razrešitvi pa obvesti Odvetniško
oziroma Notarsko zbornico Slovenije.

Oblike pravne pomoči
Odvetniki bodo izvajali naslednje
oblike pravne pomoči:
• pravno svetovanje, ki presega prvi
pravni nasvet;
• sestava listin;
• pravno svetovanje in zastopanje za
sklenitev izvensodne poravnave; v
postopku pred sodišči na prvi in
drugi stopnji; v zvezi z izrednimi
pravnimi sredstvi; v zvezi z ustavno pritožbo; pred mednarodnimi
sodišči; ter pri vložitvi pobude za
oceno ustavnosti.
Po vsej verjetnosti bodo odvetniki
strankam do določene mere pomagali
pri vlaganju prošenj za BPP ter pri:
• izpolnjevanju obrazca - prošnje za
dodelitev BPP;
• izpolnjevanju izjave prosilca za
BPP o premoženjskem stanju prosilca in njegove družine;
• prilaganju
oziroma
pridobitvi
ce" omogoča osebi, ki izpolnjuje finančne pogoje, da pridobi pravni nasvet glede katerekoli zadeve angleškega prava. "Green form" obsega dajanje
splošnih nasvetov, pisanje prošenj, pogajanja, posredovanje mnenj "barristerja", pomoč pri formuliranju zahtevka. Nasvet nudijo odvetniki in neodvetniki v zasebni praksi ali zaposleni v pravnih ali svetovalnih centrih
("Law Centres"/"Advice
Centres").
Pravno svetovanje in podpora je del
generalnega sistema pravne pomoči v
Angliji in Walesu. "Assistance by Way
of Representation" - ABWOR se omogoči osebi, ki izpolnjuje finančne pogoje, poleg tega pa mora iti za upravičen primer - "reasonable čase" in obsega zastopanje v civilnih postopkih
pred zgornjim domom parlamenta
("The House ofLords"), vrhovnim sodiščem in apelacijskim sodiščem, pred
okrajnimi sodišči, v družinskopravnih
zadevah itd.

ustreznih listin, ki morajo biti priložene.10

Mediacija - prvi rezultati

Vlaganje prošenj za BPP "postopkovni pogoji"

Na ljubljanskem Okrožnem sodišču so s 1. januarjem 2001 začeli izvajati pilotni program mediacije - model reševanja civilnih sporov s posredovanjem. Predsednik sodišča Aleš Zalar pa je na tiskovni konferenci, 10. oktobra, predstavil prve rezultate: v 155 zadevah so sodniki ocenili, da je zadeva primerna za mediacijo, odgovorili oziroma soglašali pa sta obe stranki
kar v 27 primerih (v 17,4 odstotkih vseh zadev). V prvih desetih mesecih so
sodniki - mediatorji zaključili 14 spisov: v osmih postopkih je mediacija uspela (pomeni, da sta stranki dosegli poravnavo ali pa je prišlo do umika tožbe), v šestih pa ni bila uspešna.
Prvi podatki so po Zalarjevih besedah vzpodbudni, saj je vse, kar presega 50 odstotkov, izjemen uspeh, zato upajo, da se bo še več ljudi odločilo za
mediacijo.
"Zelo dobro je v teh postopkih tudi sodelovanje odvetnikov, pa čeprav
odvetniška tarifa ne stimulira takega reševanja sporov. V večini primerov so
bili odvetniki zelo kooperativni, kar pa ne velja za stranke, saj so bila njihova pričakovanja velikokrat nerealna," je rekel Aleš Zalar.
Z mediacijo se zdaj ukvarja šest sodnikov višjega in okrožnega sodišča,
ki delo brezplačno opravljajo poleg svojih rednih zadolžitev, že naslednje
leto se jim bo pridružilo osem novih - med njimi tudi namestnik varuha človekovih pravic Aleš Butala - v prihodnosti pa računajo tudi na odvetnike mediatorje. (I. V.)

Določeno sito pri vlaganju prošenj
za BPP bodo gotovo predstavljali t. i.
postopkovni pogoji (24. člen ZBPP),
kjer se zlasti zahteva, da zadeva, za
katero prosilec išče pomoč, ni očitno
nerazumna.
Zakon določa, da se šteje, da zadeva ni očitno nerazumna, če je pričakovanje ali zahtevek prosilca v očitnem
nesorazmerju z dejanskim stanjem
stvari, če je očitno, da stranka zlorablja
možnost brezplačne pravne pomoči za
zadevo, za katero ne bi uporabila pravnih storitev, tudi če bi ji njen finančni
položaj to omogočal, ali če je pričakovanje ali zahteva prosilca očitno v nasprotju z izidom v zadevah s podobnim
dejanskim stanjem in pravno podlago,
ali če je pričakovanje ali zahteva osebe
v očitnem nasprotju z načeli pravičnosti in morale.

"Napotnica" - za uveljavitev
BPP
Spomnimo naj tudi na ravnanje z
napotnico, ki predstavlja listino, s katero se uveljavlja brezplačna pravna
pomoč.11
Potrebno bo sodelovanje odvetnika
in upravičenca glede napotnice. Upravičenec je dolžan napotnico po končani opravi storitev pravne pomoči vrniti
takoj, ko so napotnici priloženi vsi
stroškovniki in potrdila o oprostitvi
plačila stroškov postopka. K napotnici,
ki jo prosilec zaradi obračuna porabljenih stroškov vrne službi za BPP, morajo biti priloženi stroškovniki za opravljena dejanja pomoči v izvirniku oziroma mora biti priloženo originalno potrdilo sodišča oziroma drugega organa
ali osebe o oprostitvi plačila stroškov
postopka.
Tudi odvetnik lahko, namesto upravičenca samega, vrne napotnico strokovni službi. Potrebno je navesti, da če
upravičenec ne vrne napotnice v roku 8
dni od dneva, ko je bila napotnica popolna, se šteje, kot da mu brezplačna
pravna pomoč ni bila odobrena. Enako
velja, če upravičenec zlorabi napotnico
tako, da nanjo kaj pripisuje, izbriše ali
10
Glej podrobneje Pravilnik o obrazcu za prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči in
predložitev listin (Uradni list RS, št. 75/2001).
" Glej tudi Pravilnik o obrazcu napotnice (Uradni list RS, št. 75/2001).

kako drugače spreminja njeno vsebino.
Upravičenec je dolžan že plačano brezplačno pravno pomoč, ki mu je bila dodeljena na podlagi lažnega prikazovanja ali zamolčanja podatkov oziroma
spremembe podatkov (neupravičeno
prejeta brezplačna pravna pomoč) vrniti, in plačati vse stroške, ki jih je bil
oproščen, z zakonitimi zamudnimi
obrestmi. Morebitni popravki na napotnici so veljavni samo, če jih podpiše
oseba, ki je za to pooblaščena.12

Upravni spor zoper odločbe in
sklepe
Pristojni organ za BPP odloči o
prošnji za BPP z odločbo, o vprašanjih
postopka pa s sklepom (tretji odstavek
34. člena ZBPP).
Naj posebej poudarimo, da zoper
navedene odločbe oziroma sklepe pristojnega organa za BPP ni pritožbe,
mogoč pa je upravni spor. Zadeve v
upravnem sporu po ZBPP se obravnavajo kot nujne.
Nagrada in dejanski stroški
odvetnika za sestavo tožbe in za zastopanje v upravnem sporu ter sodne takse za tožbo se krijejo iz proračunskih
sredstev pri Vrhovnem sodišču, če
upravno sodišče tožbi ugodi. Če upravno sodišče tožbo zavrže oziroma zavrne kot neutemeljeno, plača vse stroške
tožnik sam.13

Poravnalni
teden
Vsi sodniki pravdnega oddelka Okrožnega sodišče v
Ljubljani bodo od 17. do 22.
decembra uvedli t. i. poravnalni teden, kar pomeni, da
bodo sodniki v okviru enega
razpravnega dneva stranke
povabili na poskus sporazumne rešitve spora s sodno poravnavo v okviru naroka za
glavno obravnavo.
Tako bodo v sredini decembra prvič izvedli poravnalni narok v zadevah, starejših od 5 let. Sodniki, ki pa
imajo že razpisane naroke v
vseh zadevah takšne starosti,
bodo razpisali poravnalni narok v ostalih najstarejših zadevah. Poravnalni tedni naj bi si
sledili vsakih šest mesecev.
"S takšnim načinom reševanja starih zadev smo sledili
pobudam Odvetniške zbornice
Slovenije, da bi stare spore
rešili brez pravde," je povedal

Aleš Zalar.

12

Glej 40. člen

13

Peti odstavek 34. člena

ZBPP.
ZBPP.

Odvetniška tarifa:
razlog za sodne
zaostanke?

i
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Razmišljanje ob mnenju nemških opazovalcev o
nagrajevanju odvetniške storitve za vsako obravnavo
Boris Crosman
ot predstavnik OZS sem se ob
koncu letošnjega junija udeležil na Brdu pri Kranju posvetovanja o sodnih zaostankih; razgovor je tekel v zvezi z oceno stanja in
predlogi za izboljšanje razmer, kar
so po obiskih nekaterih sodišč in
opravljenih razgovorih s pristojnimi
iz pravosodja pripravili nemški sodniki v okviru izvajanja dejavnosti iz
programa PHARE. Nemški sodniki
so podali tudi obširno poročilo, ki je
bilo osnova za razgovore na posvetu.

K

K temu pisanju me je spodbudilo
mnenje nemških sodnikov, da tarifiranje odvetniške storitve za zastopanje na
civilnih obravnavah (t. št. 15 OT) ni primerno, ker so odvetniki po slovenski
OT nagrajevani za vsako obravnavo,
kar pa naj bi spodbujalo interes slovenskih odvetnikov, da bi bilo čim več
obravnav v eni zadevi - namesto da bi si
prizadevali, da bi zadeva bila zaključena že na prvi ali vsaj na drugi obravnavi; nemški sodniki ponujajo "boljšo rešitev", ki naj bi bila v načinu nagrajevanja zastopanja pri obravnavah, kot ga

določa tarifa za odvetniške storitve
(BRACO) v ZRN, ki naj bi za zastopanje na eni instanci predvidela eno enotno nagrado.
Posledica take ocene nemških sodnikov so, kot je že slišati, razmišljanja
o tem, da naj bi se slovenska OT glede
nagrajevanja odvetnikov za zastopanje
pri obravnavah spremenila in povzela
tarifiranje po nemškem vzorcu.
Predno se spustim v analizo mnenja
oziroma predloga nemških sodnikov:
želim poudariti: na posvetovanju sem
odločno zavrnil domnevo nemških sodnikov, da so slovenski odvetniki tisti,
ki v želji po zviševanju zaslužka zavlačujejo postopke in povzročajo povečevanje sodnih zaostankov; poudaril sem,
da ob moji že 40-letni dejavnosti v
odvetništvu lahko z vso gotovostjo trdim, da večina slovenskih odvetnikov
korektno zastopa svoje stranke in da v
okvir korektnega zastopanja strank nedvomno spada tudi skrb odvetnika, da
za stranko zadevo, ki jo obravnava, čim
prej reši in uredi; nemškim sodnikom
sem tudi pojasnil, da imajo sodniki, ko-

Primerjave - ob resničnih primerih
i.

2.

V postopku priznanja tuje (slovenske) sodbe (ki se je glasila na
27.826.593,35 sit s pp) kot domače
(hrvaške) je hrvaški odvetnik, seveda
skladno z njihovo tarifo prijavil honorar:
• predlog za priznanje sodbe
30.000, - h. kun
• narok
70.000, - h. kun
• pritožba
50.000, - h. kun
Čeprav bi bila 1 kuna vredna,
recimo, "samo" 29,15 SIT, bi znašala tolarska protivrednost takšnega honorarja kar 4.372.500,00 sit vsekakor vredna razmisleka...

V stečajnem postopku pred hrvaškim sodiščem je hrvaški odvetnik
na temelju sodbe vložil stečajno prijavo za terjatev okoli 90.000.000 sit.
Njegov stroškovnik, sestavljen po hrvaški odvetniški tarifi,
je znašal:
• stečajna prijava
100.000, - h. kun
• za skupno 5 stečajnih narokov
500.000, - h. kun
To pa po preračunu - po gornjem menjalnem tečaju - znese
polnih 17.490.000 sit!
Slovenski odvetnik bi - po njemu predpisani tarifi - v najboljšem
primeru zaslužil 7000 točk, lahko

likor se morda le najde kaka izjema od
moje omenjene trditve (izjeme seveda
lahko obstoje v prav vsakem poklicu, v
rokah ukrepe procesnega vodstva, ki
morebitno tako ravnanje odvetnikov
lahko že v kali preprečijo.
Resnici na ljubo pa moram takoj dodati, da sem po razpravi govoril z nemškim sodnikom, na katerega mnenje
sem reagiral. Rekel mi je, naj njegovega mnenja ne štejem za pavšalen očitek
na račun dela slovenskih odvetnikov,
ampak da tarifiranje zastopanja po
obravnavah vendarle dopušča možnost
zlorabe. Sic!
Pa poglejmo kaj nam kaže primerjava nagrajevanja zastopanja
pri obravnavah v pravdnih zadevah
po slovenski in kaj po nemški tarifi:
• Slovenska odvetniška tarifa v t. št.
15 določa, da slovenski odvetnik za
zastopanje pri prvi obravnavi, na
kateri seje obravnavala glavna stvar
ali so se sprejemali dokazi ali sklenila sodna poravnava, prejme nagrado (recimo pristojbino, da bo lažja primerjava z nemško tarifo) iz t.
št. 13, za vsako nadaljnjo obravnavo, na kateri seje obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi
ali sklenila sodna poravnava, pa 50
% nagrade (pristojbine) in t. št. 13.
• Nemška odvetniška tarifa (BRAGO) v paragrafu 31. priznava nemškim odvetnikom za vse ustne
obravnave eno polno pristojbino
(Verhandlungsgebiihr), za zastopanje na obravnavi, na kateri so sprejemali dokaze ali so bile zaslišane
stranke, drugo polno pristojbino
(Beweisgebiihr), in za razčiščevanje
pa tudi samo 5100, če bi se štelo, da
se lahko prijava honorira s 100 točkami, ker je treba sodbo enačiti z
verodostojno listino.
Hrvaškemu odvetniku zares
lahko zavidajo celo slovenski notarji!
3.
V bivši SFRJ je švicarska firma
pred arbitražo v Beogradu vodila pomembno investicijsko pravdo proti
slovenskemu podjetju. Tujo firmo je
zastopal švicarski odvetnik, ki si je
za lokalno pomoč našel zagrebškega
odvetnika. Precej časa po končani
pravdi, ki jo je Švicar izgubil na vsej
črti, je slovenski odvetnik zaradi spora glede honorarja na nasprotni strani, ko je bil na sodišču zaslišan kot
priča, ugotovil:

zadeve tudi v okviru poskusa dosega poravnave še tretjo polno pristojbino (Erorterungsgebiihr).
Ob upoštevanju normalnega teka
pravd in določil pravdnega postopka
je tedaj mogoče ugotoviti:
•

•

da se nemškim odvetnikom po nemški odvetniški tarifi v normalni
pravdi s poskusom doseči poravnavo in z izvedbo dokaznega postopka
za zastopanje pri narokih na prvi
stopnji prizna polna pristojbina
trikrat,
da pa se slovenskemu odvetniku po
slovenski odvetniški tarifi za zastopanje pri narokih na prvi stopnji trikratna nagrada (pristojbina) iz t.
št. 13 prizna šele po petih obravnavah (prva 100 %, druga do peta
po 50 %), pri čemer naj mi bo dovoljeno prepričanje, da tudi slovenske
sodnice in sodniki, ob primernem
procesnem vodstvu, lahko prav vsako zadevo rešijo prej kot na kar petih obravnavah, pa če bi se morda
kateri odvetnik res še tako trudil povečati število obravnav.

Že gornja primerjava nedvomno dokazuje, daje mnenje nemških sodnikov
o neumestnem tarifiranju odvetniških
storitev pri zastopanju na civilnih
obravnavah v celoti neutemeljeno. In
sicer ne glede na dejstvo, daje način nagrajevanja zastopanja pri obravnavah,
kot je določen v nemški odvetniški tarifi (BRAGO), znan le v ZR Nemčiji in
da druge odvetniške tarife v evropskih
državah, in zlasti v državah, ki so slovenske sosede, odvetniško zastopanje
na civilnih obravnavah nagrajujejo na

•

•
•

kot popolni zmagovalec pravde je zaslužil le 15.000,00
CHF,
zagrebški odvetnik si je opomogel z vsoto 65.000,00 CHF,
poraženec iz Švice pa je pobral
kar 340.000,00 CHF!

Nemško sodišče je določilo
nemškega odvetnika, da v zapuščinski zadevi kontaktira z dediči v tujini in domačim notarjem, pribavi iz
Sloveniji pravno mnenje o tolmačenju zakona o dedovanju in morda še
kaj.
• Od vrednosti zapuščine, ocenjene na 840.000 DEM, mu je
sodišče priznalo in izplačalo
pavšalno nagrado v znesku
34.000 DEM!

podoben način kot slovenska odvetniška tarifa.
Menim, da je vedno (in tedaj tudi
glede odvetniške tarife) koristno primerjati naše predpise s predpisi v drugih državah, torej probleme obravnavati primerjalno. Sem pa tudi prepričan,
da nikakor ni dopustno "na pamet" in
brez skrbnih analiz prenašati predpisov (pa magari tudi tarifnih) drugih
držav v Slovenijo.
Slovenska odvetniška tarifa je po
mojem prepričanju moderna, pregledna
in primerljiva (razen po višini odvetniških nagrad, ki so nedvomno nižje od
nagrad večine evropskih odvetnikov) s
tarifami v večini evropskih držav, ter da
upošteva vse elemente (čl. 4 Tarife), ki
so v pravnih državah edino odločilni za
določanje odvetnikove nagrade.
Na koncu le še pripomba: nikakor
ni možno, kot to predlagajo nemški
opazovalci, spreminjati in prevzemati
tuja, s slovenskim načinom tarifiranja
sicer nezdružljiva določila le glede posamezne tarifne postavke (npr. le glede
nagrajevanja zastopanja na civilnih
obravnavah), kajti tarifa za nagrajevanje odvetnikovega dela je sistemski
predpis, ki ga je po delih možno
nadgrajevati in dopolnjevati; sicer
pa je tarifo možno spreminjati le v celoti!
Skoraj ne dvomim, da bi slovenski
odvetniki z velikim veseljem bili pripravljeni v celoti sprejeti način nagrajevanja, ki velja za nemške odvetnike po
nemški odvetniški tarifi (BRAGO) - seveda, vključno z višino pristojbin
(nagrad), ki jih le-ta določa!
5.
Slovenski odvetnik se je čudil,
zakaj je kanadski odvetnik osebno
prišel v Slovenijo, da bi od dedičev
dobil pooblastilo za zastopanje njihovih interesov v zapuščinski zadevi v Kanadi. Začudenje gaje minilo,
ko je po končanem dednem postopku ugotovil, d a j e
•

kot odvetnik na slovenski strani in z najmanj enakovrednim
delom kanadskemu kolegu zaslužil skladno z našo tarifo
7.000 CAD,

•

odvetnik iz Kanade pa 125.000
CAD.

Primerov - za takšne neznosne
primerjave - pa bi se zlahka našlo
še in še ...

Zbral in zapisal: K. P.

Tuja odvetniška
glasila
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Glasilo odvetnikov Poljske
To pravno revijo izdajajo kolegi v
Varšavi že 45 let. Izhaja vsaka dva meseca v dvojni številki, njen glavni urednik je odvetnik Stanislav Mikke.
V vsaki številki je več kot 50 različnih prispevkov, razporejenih na 280
do 300 strani. Vedno je med pestrimi
in zanimivimi prispevki najmanj pet
znanstvenih člankov.
Po vsebini ne izstopajo samo aktualne teme s področja poljskega pravnega sistema in pravosodja, vrsta prispevkov se ozira tudi po svetu, v predstavitve evropskega pravnega reda,
pravne kulture, pravne znanosti, varstva človekovi pravic - med drugim
tudi, kaj se z njimi dogaja v Afriki.
Poleg domačih so komentirane tudi tuje sodne in arbitražne odločbe. Predstavljene so vse vrste nove pravne literature, ta del v reviji pa zaokrožajo
tudi temeljite recenzije strokovnih del
in disertacij. Dokajšnja pozornost je v
reviji posvečena internetu kot novemu
odvetnikovemu pripomočku. Nikoli ne
izostane rubrika " Brez toge", ki vsebuje polemični članek, navezan na pereča družbena, politična in etična
vprašanja - s posebno refleksijo na
odvetništvo. V vsaki številki revije
poljskih odvetnikov je najti tudi poročila s konferenc in posvetovanj, nadalje pisma in mnenja odvetnikov, zapis
iz zgodovine poljskega odvetništva ter
vesti o delu Poljske odvetniške zbornice. (K.P.)

Za odvetniški poklic
ustrezno izobraženi
pravniki
Ali je izobraževanje pravnikov, ki nameravajo
opravljati odvetniški poklic, res primerno?
Boris Crosman
e more biti dvoma, da slovenski
pravni fakulteti bodočim pravnikom dajeta zadostno teoretično
znanje za opravljanje pravniških poklicev; drugo pa je vprašanje, v kolikšni
meri so univerzitetni diplomirani pravniki usposobljeni za dejansko, praktično opravljanje odvetniškega ali kakega drugega pravniškega poklica.

N

Enako vprašanje se ne pojavlja le
pri nas, temveč tudi v drugih državah;
menim, da je opravljanje posameznih
pravniških poklicev toliko specifično,
da pravniška, skoraj le teoretična izobrazba, ki jo daje katerakoli pravna fakulteta, nikakor ni zadostna. Izobrazbo
oziroma znanje si pravniki, ki nameravajo opravljati pravniške poklice,
morajo nujno pridobivati še med
opravljanjem prakse pri sodiščih, v
notarskih in odvetniških pisarnah,
kjer si morajo pridobiti praktične izkušnje za uporabo bogatega na fakultetah pridobljenega teoretičnega
znanja.

Odvetniški pripravnik

Komu na
čast?
mag. )org Sladic

o določbah 45. člena zakona o
odvetništvu je odvetniški pripravnik tisti, ki se pri odvetniku v skladu z določbami zakona usposablja za
pridobitev pravice do opravljanja državnega pravniškega izpita. Trenutno
nas je v Sloveniji okoli 180 revežev s
takim statusom. Vsi smo vsaj diplomirani pravniki brez državnega pravniškega (pravosodnega) izpita. Vsi pa dobro vemo, da je ta izpit predpostavka
(poleg drugih) za vpis v imenik odvetnikov.
Kako pa poteka izvedba usposabljanja za pridobitev pravice opravljati
državni pravniški izpit?
1. - Ni jasno, zakaj odvetniki ne so-

P

poklica smo se v OZS ob pripravah sedaj veljavnega zakona sicer zavzemali
za daljšo dobo obveznega opravljanja
prakse v odvetniški pisarni; žal je v parlamentu bilo sprejeto določilo o le enoletni obvezni praksi v odvetniški pisarni; zakon, kije urejal odvetniško dejavnost, pa določila o praksi v odvetniški
pisarni žal sploh ni vseboval!

Zakaj praksa v odvetniški
pisarni

Uvedba izbirnih predmetov za posamezno konkretno pravniško dejavnost (npr. "Odvetništvo") v študij na
pravnih fakultetah, o čemer seje pri nas
tudi že razmišljalo, bi pomenila po moji oceni preozko specializacijo. Vendar
bi se morda fakultetno izobraževanje
pravnikov le dalo vsaj delno razširiti tudi v smeri pridobivanja praktičnih
znanj, pri čemer bi morali biti v večji
meri nekako angažirani tudi praktiki.
V raznih državah je opravljanje sodne, odvetniške ali druge pripravniške
prakse različno urejeno tako po vsebini
kot po trajanju. Naš odvetniški zakon
določa v 25. členu, poleg drugih pogojev, daje odvetnik lahko oseba, kije dosegla naziv univerzitetni diplomirani
pravnik (ali s tem nazivom izenačeni
drugačen pravniški naziv), ki je opravil
(univerzalni) državni pravniški izpit in
ki ima štiri leta praktičnih izkušenj kot
diplomirani pravnik od tega najmanj
eno leto pri odvetniku.
Glede na specifičnost odvetniškega

V čem so posebnosti odvetniškega
poklica, ki narekujejo opravljanje
prakse v odvetniški pisarni?
Poleg teoretičnega znanja in seveda
popolnega poznavanja zakonov in drugih predpisov mora dober odvetnik
obvladati še marsikaj: znati prisluhniti
stranki, zbirati potrebne podatke in informacije, urejevati zadeve brez sodne
intervencije, izdelovati ustrezne in popolne vloge in pogodbe, ustrezno nastopati pred sodišči in drugimi organi,
obvladati govorništvo, ter ne nazadnje
tudi dobro poznati določila odvetniške
poklicne etike in odvetniške tarife; seveda je treba obvladovati tudi način organizacije in vodenja odvetniške pisarne. Znanje tujih jezikov in še zlasti tuje
pravne terminologije bo nedvomno v
najbližji prihodnosti pogoj za opravljanje kvalitetnega in konkurenčnega
odvetništva. Za pridobivanje teh znanj
pa je brezpogojno in nujno potrebno
opravljanje prakse v odvetniških pisarnah.

delujejo v enakem obsegu pri usposabljanju za pridobitev pravice opravljati
državni pravniški izpit. Stricto iure
imajo odvetniki in sodniki popolnoma
enako izobrazbo - torej vsaj diplomo
pravne fakultete, opravljen državni
pravniški izpit in določene poklicne izkušnje. Posledično je torej vsak odvetnik vsaj enako kvalificiran za usposabljanje za pridobitev pravice opravljati
državni pravniški izpit. Vendar je treba
tu iti še dlje; odvetnik, pri katerem
opravlja odvetniški pripravnik pripravništvo, je precej bolj zainteresiran prenesti svoje poklicne izkušnje na mlajše
kolege, praktično pa to pomeni, da pripravnik pri njem pridobi boljšo izobrazbo kot na sodišču. Še vec - a maiori ad minus je odvetništvo po določbi
137. člena ustave RS del pravosodja,
nejasno pa je, zakaj ne sodeluje pri izobraževanju pripravnikov, ki bodo svoj
poklic izvrševali v pravosodju.

enako kot pri sodstvu. Konkretno pa bi
to pomenilo obravnavanje odvetniških
pripravnikov enako kot bodočih članov
državnega pravosodja. Obrazložitev za
to je docela preprosta. Stranke lahko
dobijo kvalitetno in hitro odločitev s
strani sodišča le v primeru, če so odvetniki in sodniki strokovno na dovolj visokem nivoju. Konkretno to pomeni,
da lahko v Sloveniji dosežemo kvalitetni pravosodni sistem le, če se glede
zahtev po izobrazbi prizna odvetnikom
in odvetniškim pripravnikom ter kandidatom enak položaj, pravice in obveznosti kot sodnikom in sodniškim pripravnikom. Izpeljava tega predloga pa
je obravnavana pod tč, 1.

2. - Ker pa naj bi odvetništvo bilo
del pravosodja, potem bi se morale njegove kadrovske potrebe obravnavati

3. - Temeljna ideja državnega pravniškega izpita izhaja iz poklicne slike
sodnika, vendar sta odvetnik in njegovo delo že po definiciji drugačna.
Odvetnik ne sodi, ampak pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred
sodiščem in drugimi državnimi organi,
sestavlja listine in zastopa stranko v
njenih pravnih razmerjih. Zato je že sa-

Primernost državnega
pravniškega izpita
Ali je "univerzalni" državni pravniški izpit primeren in zadosten za
preverjanje znanj kandidatov, ki se
nameravajo usmeriti v odvetništvo?
Moj odgovor na to vprašanje je nikalen. Kot član izpitne komisije za predmet
civilno pravo ugotavljam, daje na državnem pravniškem izpitu, kot se opravlja
sedaj, možno preverjati znanje kandidatov le pavšalno in morda le nekoliko v
smeri, ali kandidat zna svoje znanje logično in praktično uporabiti ter ali se kandidat zna pravniško izražati; kaj več se
na tako širokem področju, kot ga obsega
predmet civilnega prava, v dvajsetih do
tridesetih minutah (kolikor je običajno
na razpolago za predmeta civilno in kazensko pravo, cel izpit pa traja običajno,
pač glede na znanje, ki ga kandidat pokaže, največ kake tri ure) žal ne da preverjati; menim, da je skoraj enaka situacija
(Spominjam se: v času, ko sem
jaz opravljal "strokovni" izpit, sta bili dve vrsti izpita in sicer sodniški in
odvetniški izpit; pisni del izpita se je
opravljal tako kot sedaj, ustni del izpita pa je pogosto trajal pet in več ur
in se je znanje kandidata res natančno preverjalo; med eksaminatorji
na odvetniškem izpitu so v večji meri sodelovali odvetniki, ki so seveda
bolje znali preverjati znanje kandidata, potrebno za opravljanje odvetniškega poklica.)
ma priprava na odvetniški poklic drugačna kot priprava na sodniški poklic.
Zato bi lahko bilo pripravništvo za
odvetniške pripravnike oblikovano tudi drugače. Dejansko med samim pripravništvom sodniški pripravnik ne počne nič drugega, kot da piše sodbe in
sklepe. Za razliko od Nemčije, ko se
pripravniki za drugi državni izpit učijo
tehnike reševanja primerov in pisanja
sodb ter tožb v delovnih skupinah pod
nadzorom starejših kolegov (po domače povedano imajo večerna predavanja), je pri nas v Sloveniji vsakdo odvisen od samega sebe. Kolikor bi organizirali pod določenimi pogoji (npr. dodatna plačila za sodnike ali pa znižanje
delovnih obveznosti) za odvetniške
pripravnike taka večerna predavanja,
na katerih bi se naučili pisanja sodb, dejansko sodniško pripravništvo v taki
obliki, kot jo poznamo sedaj, sploh ne
bi bilo več potrebno.
4. - Vsak odvetniški pripravnik seje
vsaj enkrat (po pogovorih s kolegi pa
celo večkrat) že srečal s problemom t. i.

vsaj pri predmetu kazensko pravo, verjetno pa tudi pri drugih predmetih, ki jih
obsega program preverjanje znanja na
državnem pravniškem izpitu. Tudi pisane naloge skoraj nikoli kandidatom ne
nalagajo izdelati vloge, ki so na primer
specifične za odvetniški poklic (npr. sestava tožbe, pritožbe ali revizije). Pri
predmetu ustavna ureditev, organizacija
pravosodja in uprave se znanje o predpisih, ki se nanašajo na odvetništvo, komaj
kdaj preverja.

•

Kaj bi se morda dalo storiti:
•

•

•

•

študij na pravnih fakultetah kaže
dopolniti (morda v obliki seminarskih nalog ali podobno) v smeri pridobivanja tudi praktičnih znanj, potrebnih pri opravljanju odvetništva
ter pri tem doseči večje udejstvovanje odvetnikov;
prakso v odvetniških pisarnah podaljšati vsaj na tri leta (v Avstriji
npr. traja praksa v odvetniških pisarnah pet ali celo sedem let);
poostriti kriterije na državnem pravniškem izpitu ali celo uvesti ločen
"odvetniški izpit", na državnem izpitu pa preverjati tudi znanja, specifična za odvetniški poklic;
v okviru Odvetniške zbornice Slovenije uvesti izpite za preverjanja
poznavanja določil odvetniške poklicne etike in določil odvetniške tarife pred vpisom v imenik odvetnikov (to je sicer bilo ob zadnjih spremembah zakona o odvetništvu s
strani OZS že predlagano, vendar je

leta na sodišču v okviru državnega
pravniškega izpita - v praksi se ta problem pogosto imenuje tudi "mesto na
čakalni listi". Kakor smo že omenili, je
problem odvetniških pripravnikov problem pravosodja. Niso redki primeri,
ko čakajo pripravniki na prosto mesto
na sodišču več kakor 4 leta, torej več
kakor 1.460 dni, kar je seveda izredno
dolga doba. Glede na trenutno ureditev
procesnega prava, ko je odvetniškim
pripravnikom dovoljen le nastop pred
okrajnimi sodišči in pred upravnimi organi, predstavlja taka ureditev samo
dodatno breme za odvetnike, saj morajo poleg izobraževanja vsak primer iz
pristojnosti okrožnega sodišča prevzeti
sami.
Recimo bobu bob! Težava "čakalne
liste" - torej časa, ko se čaka na sprejem
na sodišču, na usposabljanje za pridobitev pravice do opravljanja državnega
pravniškega izpita, je posledica izredno
slabo pripravljenega programa sodniškega pripravništva. Le-to se lahko
izvaja le pri višjem sodišču, mala okraj-

v parlamentu iz nerazumljivih razlogov izpadlo iz predloga sprememb);
doseči plačano opravljanje prakse
na sodiščih za odvetniške pripravnike v razumnih rokih, saj je odvetništvo, za katerega se ti pripravniki pripravljajo, tudi del pravosodnega sistema in jim je opravljanje tudi sodne prakse treba omogočiti; kolikor
tega ne bi bilo možno doseči, je treba razmišljati o spremembi pogojev
(ustrezno nadomestilo sodne prakse) za pripustitev k državnemu
pravniškemu (odvetniškemu?) izpitu in tedaj razmišljati o predlogu za
spremembe predpisov o državnem
pravniškem izpitu;

•

v okviru organizacije odvetniških
pripravnikov zopet pričeti s strokovnimi predavanji ter na le-teh
obravnavati teme, specifične za
opravljanje odvetništva.
Nemogoče je tako na kratko obravnavati vso problematiko izobraževanja
pravnikov, ki so si izbrali opravljanje
odvetniškega poklica. Menim pa, da je
o nekaterih spremembah pri izobraževanju bodočih odvetnikov le treba pričeti razmišljati, saj ne more biti dvoma,
da je le dobro izobražen in pripravljen
odvetnik tista oseba, ki bo svojim strankam lahko nudila kvalitetno pravno pomoč, ne nazadnje pa gre ponoviti, da bo
le dobro izobražen in pripravljen slovenski odvetnik lahko v času globalizacije konkuriral tujim odvetnikom, na
njihovo navzočnost v Sloveniji bomo
namreč slej ko prej morali računati.
na sodišča na podeželju pa nimajo niti
enega samega pripravnika, čeprav bi
jih sodniki z veseljem sprejeli. Nedvomno pa so sodniki teh sodišč ravno tako usposobljeni izobraževati pripravnike kot sodniki na sodiščih v Ljubljani,
Mariboru, Celju in Kopru.
5. - Za konec bi pa rad povedal še
nekaj besed o prizadevanjih Odvetniške zbornice Slovenije in o razumevanju za te specifične probleme odvetništva na Ministrstvu za pravosodje.
Odvetniška zbornica je sicer predložila
predlog Ministrstvu za pravosodje, ampak je vsaj po rezultatih sodeč bolj brez
moči, saj kot vedno državni mlini meljejo počasi. Precej bolj kot nad zbornico pa lahko vsi odvetniški pripravniki
godrnjamo nad Ministrstvom za pravosodje. Edini rezultat intervencije Odvetniške zbornice Slovenije je bilo le
vljudno priporočilo (niti ne navodilo)
pravosodnega ministra, naslovljeno na
predsednike višjih sodišč, da naj probleme odvetniških pripravnikov obravnavajo prednostno!

45. kongres Mednarodne unije odvetnikov

Kako tudi v 3. tisočletju
temeljna načela odvetniškega poklica
Mitja Stupan
dneh od 28. avgusta do 2. septembra 2001 sva se z Margareto Zakonjšek Rupnik, kot
predstavnico OZS, in avtor tega zapisa, kot nacionalni podpredsednik
UIA, udeležila 45. kongresa Mednarodne unije odvetnikov (UIA ) v Torinu.
Univerzalnost UIA, te najstarejše
mednarodne odvetniške organizacije
(ustanovljene leta 1927, Jugoslavija je
postala njena članica leta 1929, Slovenija pa leta 1991), seje izkazala tudi na
letošnjem kongresu. Prisostvovalo mu
je približno 1.400 udeležencev iz 60
držav - tako individualnih članov kot
predstavnikov kolektivnih članov. Zal
med slovenskimi odvetniki ni dovolj
zanimanja za delo te odvetniške organizacije, saj sta se kongresa poleg naju
udeležila le še dva odvetnika iz Slovenije. Sicer pa ima danes UIA 3.000 individualnih in več kot 300 kolektivnih
članov. S posebnim odobravanjem je
bilo sprejeto, da je članstvo obnovila
Avstrija. Pred dvema letoma je namreč
"zamrznila" svoje članstvo, ko je UIA
odpovedala sestanek izvršnega in
upravnega odbora zaradi vstopa avstrijskih svobodnjakov v vlado.
Delo kongresa je bilo namenjeno
predvsem različnim strokovnim temam. Letos so bile obravnavane tri
glavne teme in več kot 40 drugih v različnih komisijah (upravno in kazensko
pravo, mednarodna arbitraža, pravo
naravnih virov, pravo EU, davčno
upravo itd.). Glavne teme, obravnavane na kongresu, so bile naslednje tri:
• odvetniški poklic - izziv tretjega
tisočletja,
• svetovna ekonomija in vpliv prava,
• otroci in kazensko pravo.

V

Ohraniti osebni značaj
zastopanja - tudi v odvetniških
družbah
V okviru prve glavne teme je tekla
razprava o tem, kako tudi v tretjem tisočletju ohraniti do sedaj izoblikovane
osnovne principe odvetniškega poklica. Poudarjeno je bilo, da morajo kot

osnovni principi ostati etika odvetniškega poklica, neodvisnost nasproti državi in zvestoba klientu.
V razpravi se je pokazalo, da je
mednarodna unija kljub svoji univerzalnosti, saj ima člane tudi med odvetniki iz ZDA, Avstralije itd., vendarle
naklonjena evropskemu kontinentalnemu odvetništvu. Posebej je bilo namreč
poudarjeno, da mora odvetnik ohraniti
osebni značaj zastopanja tudi takrat, ko
opravlja odvetniško dejavnost v okviru
družbe. Poudarjeno je tudi bilo, da je
individualno odvetništvo zelo pomembno. Mednarodna unija seveda ni proti
odvetniškim družbam.
V skladu s prakso v nekaterih državah članicah tudi dopušča interdisciplinarno prakso, to je združevanje v isti
pisarni dejavnosti odvetnika, davčnega
in gospodarskega svetovalca, vendar
pa posebej poudarja pomen individualnega odvetništva.
V okviru te teme je bilo tudi poudarjeno, da mora odvetnik v tretjem tisočletju spoznavati internet in nove tehnologije, na pravnem področju pa posvetiti veliko več pozornosti komparativnemu pravu in mednarodnemu zasebnemu pravu. S tem v zvezi je bila posebej poudarjena potreba po kontinuirani izobrazbi odvetnikov in širjenju
mednarodne odvetniške prakse.
Sprejet je bil osnutek Listine o vlogi odvetnika v 21. stoletju (povzetek
osnutka objavljamo v posebnem zapisu
na 25. strani - op. ur.)

Otroci in kazensko pravo
V okviru UIA deluje že več let komisija, ki se ukvarja tako s problemom
zaščite otrok kot tudi žensk, v razpravi
o tej temi je bilo na kongresu poudarjeno, da je treba pravice otrok s kazenskim pravom varovati, preprečiti mučenje in trpinčenje otrok ter vsakršne
druge zlorabe, zlasti zlorabljanje otroškega dela. Nadalje je bilo opozorjeno
na posebnosti postopka zoper mladoletnike. Odvetnik, ki sodeluje v takih postopkih, se mora tudi posebej usposobiti za zastopanje mladoletnika. V kaznovalni politiki do mladoletnikov pa

naj prevlada skrb za njihovo socialno
reintegracijo, skratka, čim manj naj se
uporablja klasično kaznovanje. Poudarjen je bil tudi pomen družinske
vzgoje in mediacije.

0 "obrambi obrambe"
Zelo zanimivo je bilo delo komisije s temo "obramba obrambe". Ta komisija obravnava primere postopkov
zoper odvetnike, zaradi njihovega zavzemanja za varstvo človekovih pravic. Navedeni so bili številni primeri,
med njimi navajam primer iz BelorusijeTam je komisija letos znova intervenirala za zaščito tistih beloruskih
odvetnikov, ki so še vedno žrtev zastrašujočih ukrepov s strani oblasti in
to samo zato, ker so zagovarjali kliente, ki so pred temi oblastmi "politično
nepriljubljeni".
Omenjen je bil tudi primer Argentine, ko je policija odvetnika, kije zagovarjal kliente, vpletene v trgovino z
drogo, zaprla, in to ne samo njega,
temveč tudi družinske člane, zasežena
pa mu je bila tudi vsa profesionalna
dokumentacija.
Kongres je obravnaval tudi standarde mednarodne unije za odvetnike,
ki delajo v drugih državah. Ti standardi so v našem zakonu o odvetništvu že
upoštevani. Standardi posebej poudarjajo, da mora odvetnik v državi gostiteljici spoštovati principe in tradicijo
njenega odvetništva.
Predsednik UIA je do novega
kongresa postal Nicholas Stewart
iz Velike Britanije, nasledil ga bo
Antoine Akl, saj traja mandat predsednika le eno leto.
Prihodnji kongres UIA bo konec
meseca oktobra v Sydneyu. Kot zanimivost naj omenim, da bo ena od
glavnih tem na tem kongresu "šport
in pravo".
V naslednjem letu bo mednarodna unija praznovala 75. obletnico
ustanovitve, proslava bo meseca
maja v Bruslju.

Merodajno materialno pravo
za arbitražne spore
z mednarodnim elementom
dr. Konrad Plauštajner

I. POMEN IZBIRE MATERIALNEGA PRAVA

II. AVTONOMIJA STRANK - PRIVID ALI REALNOST?

V trgovskih, investicijskih, finančnih, storitvenih in drugih posJih z mednarodnim obeležjem se reševanje sporov
vse bolj prepušča institucionalnim arbitražam. Razlogov je
več. Zagotovo niso samo v tem, da bi se izognili počasnemu sojenju (z več sodnimi stopnjami) pred rednimi državnimi sodišči, saj skoraj ni države z rešenim problemom reševanja sporov v t. i. razumnem roku1.
Med državnim sodstvom in arbitražo je temeljni razloček v statusu tistega, ki odloča o sporu. Sodnik predstavlja suvereno oblast svoje države, oblast arbitra temelji na
sporazumu strank.
Arbitražno sojenje ima prednost tudi v tem, da lahko
stranka vpliva na izbiro arbitrov, strokovnost in raven sojenja sta občutno višja kot pri državnem sodstvu, ni se potrebno pokoravati sodni oblasti običajno tuje države, pred
sodiščem katere je prizadeta stranka dolžna tožiti, če ni dogovora o prorogatio fori ali katere druge izrecne okoliščine, ki dovoljuje vložitev tožbe zoper tujca pred domačim
sodiščem.
Ker se pred arbitražo srečata sprti stranki iz vsaj dveh
različnih pravnih sistemov, je zelo pomembna izbira materialnega prava, po katerem bo arbitražno sodišče presojalo
sporno razmerje. Materialno pravo je tisto, ki poleg pogodbe ureja obseg pravic in obveznosti strank, kar pomeni, da
materialno pravo regulira pogodbene rizike. V možnosti izbire materialnega prava, ki bi se uporabilo v primeru spora, vidi vsaka stranka dve pomembni vrednoti: predvidljivost in varnost. Zato izbira materialnega prava ni nekaj
obrobnega, ampak v marsičem vpliva tudi na obseg materialnih posledic strank, ki so to pravo izbrale. Marsikdaj se
stranke odločijo za arbitražno sojenje samo zato, da lahko
same izberejo materialno pravo (lex contractus), po katerem bo sodila izbrana arbitraža; česa podobnega si pred državnim sodiščem sploh ni mogoče zamisliti. Stranke lahko
vplivajo tudi na izbiro arbitrov skladno s konkretno uporabljenimi pravili arbitražnega postopka.
V svojem prispevku želim kot praktik odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. ali so stranke pri izbiri materialnega prava popolnoma
svobodne in enakopravne,
2. kaj vse vpliva na izbiro prava, če je ta prepuščena arbitrom in
3. kdaj je treba upoštevati načela javnega reda ter prisilni
predpisi.
Praksa arbitražnih sodišč in pravna teorija imata do teh
vprašanj izoblikovano mnenje, ki ni vedno enotno. Zato je
dobro, da so nam poznani vsaj glavni trendi urejanja pogodbenih obligacijskih razmerij na področju mednarodnega zasebnega prava, ki zlasti v združeni Evropi še vedno
varuje identiteto pravnih sistemov posameznih držav.

a. Splošno
V mednarodni skupnosti je na široko sprejeto načelo,
da stranke same izberejo materialno in s tem konkretno
uporabljivo pravo za svoje pogodbeno razmerje. Tudi pravni viri, ki so v neposredni vsebinski in praktični zvezi z arbitražnim sojenjem govorijo enako. T.i. Rimska Konvencija 2 , nadalje Arbitražna pravila UNCITRAL (Uncitral Arbitration Rules), Evropska konvencija o mednarodni trgovinski arbitraži iz leta 1961, ter pravilniki posameznih nacionalnih arbitražnih sodišč3 določajo, da so stranke svobodne
pogodbeno določiti katero pravo bodo arbitri uporabili glede na bistvo spora. Tudi slovenski Zakon o mednarodnem
zasebnem pravu in postopku (Ur. 1. RS, št. 56/ 99 ZMZPP) pove, da se za pogodbo uporabi pravo po izbiri
strank, razen če sam ZMZPP ali mednarodna pogodba ne
določata drugače.
Vendar se tako splošno priznana avtonomija strank
(Party autonomy, Parteiautonomie) v konkretnem pogodbenem razmerju nemalokrat pokaže zgolj kot privid ali teoretična možnost. To se zgodi takrat, ko je ena pogodbena stranka premočna v razmerju do druge pogodbene stranke. Ta moč se kaže v opciji "take or leave" in praktično
šibkejši pogodbeni stranki ne dopušča nobene zanjo ugodne izbire. Zato v takšnih primerih močnejša pogodbena
stranka ne diktira le ostalih pogodbenih pogojev, ampak
odloča tudi o tem, katero materialno pravo se bo uporabilo in pred katero arbitražo.
V svoji praksi opažam, da se to redno dogaja na področju mednarodnega financiranja, prenosa zahtevne tehnologije in distribucije blaga, kadar se sklepajo pogodbe o distribuciji ali trgovskem zastopanju. Tako npr. v odnosih z
Evropsko banko razvoj praktično ne moreš uspeti, če se ne
bi uporabilo za pogodbeno razmerje angleško pravo in če
se spor ne bi reševal pred Londonsko arbitražo, čeprav vsebina posla in kraj izvrševanja pogodbe (Slovenija) nimata
nobene zveze z Anglijo in njenim pravom (common law).
Na Češkem ne boš kupil nobene omembe vredne količine
železarskih izdelkov, če ne boš pristal na reševanje spora
po češkem trgovinskem pravu in pred njihovo arbitražo v
Pragi, ki zna biti sila nepredvidljiva. V distribucijskem poslu z ameriško firmo moji stranki ni uspelo spremeniti vsaj
nekaj Incoterms klavzul iz osnutka pogodbe, kaj šele, da bi
se izognila uporabi prava države Illinois, ki ji je bilo popolnoma nepoznano. V nekem primeru je francoski dajalec visoke tehnologije šele po predložitvi pravnega mnenja
profesorja prava odstopil od zahteve, da bi se morebitni
spor iz investicijskega posla za objekt v Sloveniji reševal
2

Konvencija
Rim, 1980
3

' Glej 23. (len Ustave RS in 6. člen Evropske konvencije o človekovih
vicah

pra-

o uporabi prava pri pogodbenih

obligacijskih

razmerjih

-

MTZ Pariz čl. 17, Stalna arbitraža pri GZS čl. 10, Arbitražno sodišče Barcelona čl. 8, SIS pri HGK Zagreb čl. 38, Arbitraža pri češki trg. zbornici čl.
10, Dunajska arbitražna pravila čl. 16, Nemškega arbitražni inštitut ČL 21
ipd.

Q
Ot
O
p*

pred specializirano arbitražo za investicijske spore v Washingtonu in po ameriškem pravu.
Takšnih in podobnih primerov vsiljene "izbire " materialnega prava ali konkretne arbitraže (kar je manjši problem) je torej veliko. Zato pogodbeno soglasje glede izbire materialnega prava ne pomeni vedno tudi dejanske sporazumne odločitve strank o tem vprašanju. S pristankom na
uporabo konkretnega materialnega prava postane to vprašanje v primeru spora popolnoma neaktualno in to je glavni vzrok, da se pravna teorija s tem problemom sploh ne
ukvarja. Zaznamo in občutimo ga samo praktiki kot nemočni svetovalci svojih strank.
b. Na kaj morajo stranke paziti pri izbiri materialnega
prava?

c. Izrecna izbira materialnega prava in tiha privolitev
nanj
V večini primerov (okoli 70 %) stranke izrecno (express
choice, choix explicite, ausdriickliche Rechtvvahl) navedejo
v pogodbi, katero pravo so izbrale. Nobenih ovir ni, da se
stranke naknadno v samem arbitražnem postopku, ne bi
mogle sporazumeti o izbiri prava. Iz prakse posameznih arbitražnih sodišč je mogoče ugotoviti, da je izbira strank dosledno spoštovana, torej, da arbitri niso uporabili drugega
prava kot izbranega, čeprav slednje ni imelo neposredne
zveze s pogodbenim razmerjem (lex connexitatis).
Tudi pred Vrhovnim sodiščem ZDA je v sporu med japonskim in ameriškim podjetjem - na primer - obveljal njun
sporazum o arbitraži na Japonskem ob uporabi švicarskega prava, čeprav nobena stranka, niti vsebina pogodbe, ni
imela nobene dejanske povezave s Švico5.
Kadar stranke v pogodbi izrecno ne določijo, katero materialno pravo so izbrale, vendar pa z drugimi dejanji oziroma pogodbenimi klavzulami nanj opozorijo, imamo
opravka s t. i. tihim pristankom na izbiro prava (tacit implied - choice, choix implicite, stillschweigende Rechtswahl). Na takšno izbiro kažejo okoliščine, kot so:
• uporaba tipskih pogodb ali splošnih pogojev konkretnega pravnega sistema;
• sklicevanje na predpise določenega pravnega sistema
ali uporaba njegovih karakterističnih pravnih institutov,
kot sta npr. frustration ali hard ship iz angleškega prava;
• pogodbeni jezik in valuta plačila;
• pravna regulacija prejšnjih razmerij med strankama.
Pojavi se praktično vprašanje: ali je treba izbiro konkretnega arbitražnega sodišča hkrati šteti tudi kot odločitev
za materialno pravo države, v kateri ima arbitraža svoj sedež, oziroma za pravo države, v kateri bo dejansko zasedal arbitražni senat? Odgovor ne more biti enoten, ker tudi praksa po posameznih državah ni enotna. V ZRN bi bil
odgovor pozitiven, enako v Franciji in Švici in še posebej
nesporen v Angliji. Nasprotno velja za Italijo, kjer sporazum o izbiri konkretnega arbitražnega sodišča še ne pomeni, da so stranke pristale na pravo države, v kateri bi zasedal arbitražni senat.
Zato je potrebno biti na ta vprašanja pozoren in jih jasno razčleniti v pogodbi, kajti številni primeri dokazujejo,
da so arbitri naklonjeni uporabiti pravo sedeža arbitražnega sodišča ali pravo države, v kateri zasedajo (le;c arbitri),
še posebej tedaj, če na to nakazuje še katera druga okoliščina, npr. sedež ene od strank.

Če se kljub opisani praktični relativnosti avtonomije
strank pri izbiri materialnega prava gibljemo znotraj pozitivne vsebine tega pojma, potem je iz prakse in za prakso
pomembno opozoriti na tiste okoliščine, ki jih stranka pri
končni odločitvi nikakor ne sme zanemariti.
• Predvsem se morajo stranke zavedati glavnih značilnosti in posebnosti posameznih pravnih sistemov.
Pozornost terja zlasti pristanek na angleško, oziroma na
anglosaksonsko pravo. Za to pravo je značilno, da je predvsem pogodba zakon za obe strani in šele za tem konkretno materialno pravo. Znati je treba brati zapletene pogodbene stavke, ki jih pripravijo angleški ali ameriški pravniki in se zavedati, kaj stoji izza njih (background). Nekoliko karikirano rečeno, pomembni sta vsaka vejica in pika.
Angleško pravo pozna nekaj pravnih institutov, ki so tuji
evropskim pravnim sistemom, kot so npr. frustration, excepted risks, liquidated damages, hard ship in zlasti consideration.
Francosko in italijansko pravo nista tako blizu Slovencem, kot germanski pravni sistemi. Tudi pri slednjih gre
upoštevati, da je nemški BGB imel vpliv na švicarski ZGB
ter na nizozemski civilni zakonik. Avstrijsko pravo, zlasti
ABGB, nam je zgodovinsko bližje kot nemško pravo, vendar je na nekaterih mestih zelo arhaično.
• Ko stranki izbirata materialno pravo za svoje pogodbeno razmerje, morata preveriti tudi, ali je po izbranem
pravu pogodbena vsebina arbitrarna (v domeni
strank) ali ne4. Če arbitrarnosti ni, se je bolje takšnemu pravu izogniti.
• Ne gre izbrati pravnega sistema, ki ni zadostno razvit,
tudi glede sodne prakse in pravne doktrine. Še posebej
je treba na to paziti, kadar se vnaprej pričakuje, da se
bo lahko pojavilo posebej pomembno dejansko in s tem
tudi pravno vprašanje.
Pri izbiri materialnega prava stranke navadno mislijo le
na materialno pravo določene države, ne pa tudi na njegova t. i. kolizijska pravila. To so običajno pravila, ki jih je
potrebno uporabiti za osebna, družinska, delovno-socialna,
premoženjska in druga civilnopravna razmerja z mednarodnim elementom. Dejansko gre za pravo države, ki napotuje na uporabo drugega prava. Ker lahko v primeru spora nastane dvom o tem, ali so stranke pri izbiri konkretnega materialnega prava izbrale tudi njegova kolizijska pravila, je potrebno v pogodbi natančno določiti, na kaj so
stranke dejansko mislile. Če se za reševanje spora npr. izbere švicarsko pravo, se v pogodbi določi, ali ta izbira obsega samo njegovo materialno pravo brez kolizijskih pravil, ali skupaj z njimi.

Sojenje po načelu pravičnosti - kar stranke prav tako
lahko določijo v pogodbi - utegne pripraviti nekatere pasti,
zato je pred izbiro zanj treba biti previden. Kajti pojmovanje arbitrov ali njihov občutek za pravičnost sta lahko različna od našega. Še več, stranke o tem odnosu arbitrov
vnaprej tudi ničesar ne vedo. Če se že sprejme odločitev
za sojenje po tem principu (amiable compositeur, ex aequo
et bono), potem naj se pogodbeno določi, da se takšno
odločanje ravna po principih države, v kateri ima izbrano
arbitražno sodišče svoj sedež. Tako bomo vnaprej vedeli
vsaj za osnovna izhodišča takšnega sojenja, ki jih tudi arbitri ne bodo mogli spregledati.
Naš Zakon o pravdnem postopku v 471. členu določa,
da lahko arbitri sodijo po tem načelu samo, če so jih stranke izrecno pooblastile. Podobne določbe imajo nekateri
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d. Sojenje po pravičnosti kot izbira strank

Spor Mitsubishi

v. Soler Chrysler - P!ymouth

izmed pravnih virov, ki sem jih navedel pod II. a. v zvezi
s priznavanjem avtonomije strank pri izbiri materialnega
prava.
d. Praktične posledice odnosa med pogodbo strank in
izbranim pravom
Kaj je močnejše, pogodba ali izbrano pravo? Odločilen
je vpliv, ki so ga pogodbene stranke želele dati izbranemu
pravu. Teoretiki 6 menijo, da imajo stranke pravico omejiti
vpliv prisilnih določb izbranega prava na pogodbeno razmerje, s tem da to jasno formulirajo v pogodbi - tako da
nedvoumno povedo, katere določbe izbranega prava v primeru spora ne gre upoštevati.
Upoštevajoč prakso arbitražnih sodišč tudi ni nepomembno, kako v pogodbi formulirati vse te odločitve
strank. Zapis "za to pogodbo se bo uporabilo slovensko
pravo" pomeni, da je izbrano slovensko pravo, vključno s
prisilnimi predpisi, nadrejeno pogodbi in torej lahko posega vanjo. Če bi se zapisalo, "da je za vsa vprašanja, ki
niso urejena s to pogodbo odločujoče slovensko pravo", bi
bil pravni učinek obraten, torej bi pogodba prevladala nad
slovenskim pravom in se z njegovimi prisilnimi predpisi ne
bi moglo posegati vanjo.
Ta primer, ki po vsebini ni izmišljen (dejansko je šlo
za pravo države Sirije -) opozarja, da moramo biti previdni, ko oblikujemo pogodbene klavzule o izbiri prava.
e. Trganje prava - depeqage
Naš ZMZPP ne daje izrecnega odgovora, ali je strankam dopuščeno uporabiti več pravnih sistemov za njihovo
pogodbeno razmerje. Vendar temu tudi ne nasprotuje, zato se kaže pridružiti tistim, ki takšno možnost dopuščajo.
Ni namreč malo pravnih situacij, ko je treba depe^age
celo pozdraviti, kar velja zlasti za t. i. sestavljene pogodbe, npr. pogodbo o inženiringu. Če ta npr. vsebuje več različnih pogodb (projektantsko, gradbeno, o dobavi in montaži opreme in o izobraževanju kadrov), se v primeru spora tudi po nacionalnih pravih za vsak tip pogodbe uporabi
temu ustrezno pravo. Zato ni nobenega razloga, da se stranki v mednarodnem poslu ne bi smeli dogovoriti, da se bodo za posamezne pogodbene dele uporabila različna materialna prava. V vsakem konkretnem primeru je treba preučiti praktičnost takšnega trganja prava. Praksa kaže, da v
primeru enovitih pogodb takšnih primerov skoraj ni.
Stranki, ki sta v stalnih poslovnih odnosih, lahko odločita, da se bo za njune pogodbene odnose uporabilo pravo
A, za vse druge odnose pa pravo B.
Rimska konvencija (3. člen) omogoča, da stranki izbereta pravo, ki velja za celotno ali za vsa njuna pogodbena
razmerja, ali da za isto pogodbeno razmerje uporabita več
različnih pravnih redov.

III. LEX CONTRACTUS DOLOČIJO ARBITRI
Kadar stranke niso izkoristile pravice avtonomije pri izbiri materialnega prava, ga morajo izbrati arbitri sami. Pri
tem ne morejo ravnati po svoji volji, temveč morajo upoštevati nekatere relevantne navezne okoliščine.
ZMZPP v 20. členu za takšne primere napotuje na pravo, s katerim je razmerje najtesneje povezano. Če posebne okoliščine ne napotujejo na drugo pravo, se šteje, da
je najtesnejša zveza podana s pravom države, v kateri ima
stranka, ki je zavezana opraviti za posamezno pogodbo
značilno izpolnitev, stalno prebivališče oziroma sedeže.
6
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Nadalje ZMZPP, ko v 13. do 47. členu ureja uporabo
prava za lastninska, premoženjska, obligacijska, odškodninska, delovna, dedna in druga razmerja, med drugim pove
tudi, da se uporabi :
• za pogodbo o zaposlitvi pravo države, kjer delavec običajno dela. Stranki z dogovorom o izbiri prava ne moreta izključiti prisilnih določb o varstvu delavčevih pravic, ki jih vsebuje pravo države, uporabljeno v primeru, če ne hi bilo dogovora o izbiri prava;
• za potrošniško pogodbo se uporabi pravo države, v kateri ima potrošnik stalno bivališče. Stranki v dogovoru
o izbiri prava ne moreta izključiti prisilnih določb o
varstvu potrošnikovih pravic, ki jih vsebuje pravo njegove države;
• način izročitve stvari in ukrepi, ki so potrebni, če je bil
prevzem stvari zavrnjen, se presojajo po pravu kraja,
kjer se mora st\'ar izročiti;
• za učinke odstopa terjatev in prevzem dolga se za dolžnika ali upnika, ki nista sodelovala pri odstopu ali prevzemu, uporabi pravo, po katerem se presoja terjatev
oziroma dolg;
• za akcesorni pravni posel se uporabi pravo, ki velja za
glavni posel;
• za enostranski pravni posel se uporabi pravo države
dolžnikovega stalnega bivališča ali sedeža;
• za neopravičeno pridobitev se uporabi pravo, po katerem se presoja pravno razmerje, ki je nastalo ali je bilo pričakovano in je na njegovi podlagi prišlo do pridobitve;
• za nepogodbeno odškodninsko odgovornost se uporabi
pravo kraja, kjer je bilo dejanje storjeno, ali pravo kraja posledice, če je to za oškodovanca ugodneje.
Če se ozremo po svetu, potem kaže naprej opozoriti, da
so po klasični metodi arbitri izbirali pravo z uporabo kolizijskih /napotitvenih/ pravil države, v kateri je arbitraža
zasedala. Pravo te države se je štelo za lex arbitri. Takšen
teritorialni pristop je naletel na kritike, ker za arbitražo lex
fori nima takšnega pomena kot za redno sodišče.
Zato se je kot boljša rešitev - najprej sprejeta v ZRN
in v Švici - pokazala uporaba "najtesnejše zveze" (closest
connection), kot to ureja tudi naš ZMZPP. Tudi ta metoda
ima svoje pomanjkljivosti, ker ima lahko predmet spora
najožjo zvezo z več pravnimi sistemi, ki pa različno pristopajo do vprašanja, kaj ta zveza dejansko pomeni.
Rimska konvencija tudi določa kot t. i. podredni statut
uporabo prava, ki je s pogodbo v najbližji zvezi (lex connexitatis). Pri tem se predpostavlja, da takšna zveza obstaja z državo, v kateri ima sedež ali prebivališče stranka, ki
mora opraviti karakteristično spolnitev. Ta konvencija ima
univerzalno uporabo. Uporablja se ne glede na to, ali ima
ena pogodbena stranka prebivališče ali sedež na ozemlju
države podpisnice. Za njeno uporabo je pomembno le to,
da se spor rešuje pred arbitražo ene od držav, ki so podpisale konvencijo.
Pojem "karakteristična izpolnitev" - prvi ga je opredelil Švicar A. F. Schnitzer - je po Rimski konvenciji tudi
lahko navezna okoliščina pri izbiri prava. Pri tem je treba
ločiti med fizičnimi in pravnimi osebami, kot tudi med poklicno dejavnostjo in drugimi dejavnostmi. Kadar nekdo izpolnjuje svojo "karakteristično izpolnitev" iz svoje poklicne dejavnosti, se uporabi pravo države njegovega sedeža.
Če mora pogodbo izpolniti v kraju izven svojega sedeža,
se šteje, da ima stranka najožjo zvezo z državo, v kateri je
izpolnitveni kraj.
Ni enotnih stališč o tem, če se pri določitvi materialnega prava uporabijo kolizijska pravila enega samega ali več
pravnih sistemov. V nekaterih arbitražnih odločbah se je

materialno pravo določilo v obliki kumulativne uporabe kolizijskih pravil, s katerimi je bil pogodbeni predmet v zvezi. Ker je treba arbitrom priznati svobodo pri izbiri kolizijskih pravil, ni nekih posebnih nasprotovanj, da takšen postopek kumulativne uporabe kolizijskih pravil (npr. kolizijsko pravilo kupca v konkurenci s kolizijskim pravilom prodajalca ali sedeža arbitraže)1 ne bi bil dovoljen, če to terja razrešitev dejanske situacije.
Analiza arbitražnih odločitev kaže, da arbitri določijo
lex contractus tudi bolj "svobodno". Tako so v neki zadevi (MTZ Pariz) odločili, da se uporabi pravo države sklenitve in izvršitve pogodbe brez navedbe, katero kolizijsko
pravo so pri tem uporabili. Drugič (MTZ Pariz) so se pri
odločitvi sklicevali na splošna mednarodno sprejeta
pravna načela, ki jih je potrebno uporabiti na bistvo spora (proper law). Večkrat se kot izbrano pravo uporabi lex
mercatoria kot mednarodno trgovinsko pravo, ki ga dejansko sestavljajo trgovinski običaji in praksa v mednarodni
trgovini. To je avtonomno pravo, ki je neodvisno od nacionalnih pravnih sistemov, vendar njim paralelno.
Če torej stranke v pogodbi ne določijo prava, ki se mora uporabiti v primeru spora, niti tega ne storijo kasneje
vsaj v fazi postopka pred izbrano arbitražo, ne bodo mogle nikoli vnaprej vedeti, na katerem pravu bo temeljila
odločitev arbitraže. To jim jemlje tudi v fazi pravde realne možnosti, da v zvezi z izbranim pravom in nastalim sporom posredujejo arbitraži tudi svoja pravna stališča in ne
samo navedbe o dejanskem stanju.

IV. JAVNI RED, PRISILNI PREDPISI IN PRAVILA
NEPOSREDNE UPORABE
a. Vpliv javnega reda
Arbitražna odločba mora imeti kvaliteto izvršljivosti, še
posebej takrat, ko se bo morala prisilno izvršiti v drugi državi, torej ne državi sedeža ali zasedanja arbitraže. Ker s
prisilo razpolaga samo država, pomeni, da jo bo izvršilo
sodišče neke države in pri tem se bo zlasti pazilo, da arbitražna odločba ne nasprotuje njenemu javnemu redu (ordre public). Z njim država ščiti svoj pravni sistem pred
uporabo tujega prava, ki nasprotuje temeljnim načelom njenega družbenega, političnega in pravnega sistema. Arbitražno sojenje lahko zato obstaja samo, kolikor ima podporo
države, zato ne more ignorirati uporabe njenih prisilnih
predpisov.
Praksa kaže, da pri teh prizadevanjih arbitri spoštujejo
javni red oziroma prisilne predpise prava, ki se je uporabilo za sporno razmerje (legis causae), kot tudi pravo države sedeža arbitraže. Slednje tudi zato, ker se skladno s
konvencijami (npr. Newyorška konvencija o priznanju in
izvršitvi tujih arbitražnih odločb) ali nacionalnim predpisom arbitražna odločba izpodbija pri sodišču države, v kateri ima sedež izbrana arbitraža ali kjer je zasedal njen senat arbitrov.
Arbitri si tudi ne smejo dovoliti, da bi bil arbitražni postopek uporabljen za izigravanje prisilnih predpisov tistih
držav, ki imajo legitimni interes za pravno urejanje spornega pogodbenega razmerja. Iz tega razloga, kot tudi iz povsem praktičnih razlogov izvršljivosti arbitražne odločbe,
arbitri ne smejo spregledati tudi javnega reda tiste države,
v kateri se bo zahtevalo priznanje in izvršitev njihove
odločbe.
Že to nam pokaže, da avtonomija strank ni nekaj neomejenega - kljub razmeroma širokim možnostim strank
pri izbiri materialnega prava. Stranke morajo razne omeji7
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tve, ki so določene v širšem interesu in katere bodo konkretizirali šele arbitri sami, vzeti v zakup.
b. Prisilni predpisi in pravila neposredne uporabe načelno
Nekaj podobnega velja tudi za t. i. prisilne predpise
(zwingende Bestimmungen, Loi de police) in predpise
(pravila) neposredne uporabe (Eingrijfsnormen, directly
applkable law, regles d'application immediates). Njihova
pravilna izbira in uporaba predstavlja enega izmed najtežavnejših problemov v teoriji in praksi sodobnega mednarodnega zasebnega prava8.
V teoriji mednarodnega zasebnega prava se že nekaj časa posveča posebna pozornost kategoriji prisilnih predpisov, ki jih je treba obvezno uporabiti ne glede na to, katero izbrano pravo (po sporazumu strank ali na temelju kolizijskih pravil) urejuje sam sporni pogodbeni odnos. To
stališče povzema tudi Rimska konvencija, ki v 7. členu določa, da se lahko uporabijo zavezujoče določbe prava neke druge države, s katero ima dejansko razmerje tesno
zvezo, ne glede na to, katero pravo velja za pogodbo samo. Tesno zvezo mora ugotavljati arbiter, upoštevajoč vse
relevantne okoliščine zadeve. Tako gre lahko za "tesno
zvezo", če se mora pogodba izpolniti v neki državi ali če
ima pogodbena stranka v njej svoje prebivališče oziroma
sedež9. Iz konvencije tudi sledi, da naj se pri odločitvi o
uporabi zavezujočih norm tretje države upošteva (a) njihova narava, (b) njihov predmet in (c) posledice, ki se lahko uresničijo v primeru njihove uporabe ali neuporabe.
Osnovna ideja avtorjev konvencije je bila, da se ti predpisi uporabijo neposredno in primarno v odnosih z mednarodnim obeležjem, da se torej omogoči arbitrom spoštovanje
mednarodnih prisilnih predpisov tretjih pravnih sistemov,
ki jih brez takšnega pravila ne bi bilo mogoče uporabiti.
Realno gledano so to mednarodni prisilni predpisi tistega
pravnega sistema, ki bi bilo izbrano in uporabljeno po kolizijskih pravilih, če se stranke ne bi sporazumele za uporabo nekega drugega prava.
c. Prisilni predpisi in pravila neposredne uporabe konkretno
ca. Arbiter in prisilna pravila
Če so pogodbene stranke izrecno izključile uporabo nekaterih pravil izbranega prava s tem, da te ne morejo vplivati na pogodbene določbe, prevladuje v teoriji mnenje, da
arbitri takšnih prisilnih določb ne bi smeli uporabiti, saj bi
lahko stranke izbrale tudi neko drugo pravo, po katerem
pogodbene določbe ne bi bile sporne, n.pr. v smislu ničnosti. Če stranke izberejo neko materialno pravo v celoti,
sprejmejo s tem tudi njegove prisilne predpise (ius cogens).
Kadar določijo lex contractus arbitri sami, se lahko zgodi, da bi primarno izbrano pravo določalo, da je pogodba
delno ali v celoti nična. To zagotovo ne bi bilo v skladu s
težnjami strank, ki pač ne pričakujejo takšnih strogih posledic za njihov pogodbeni odnos. Žato naj bi v takšnem
primeru arbitri odstopili od uporabe takšnega prava in uporabili neko drugo pravo, ki prav tako dopušča uporabo kolizijskih pravil in katerega prisilna pravila ne bi povračila
delne ali popolne ničnosti pogodbe.
8
9

Geč-Korošec

Dika: iz odločbe SIS HGK Zagreb: Ako stranke nisu utvrdile mjerodavno
pravo za rešavanje spora s medunarodnim elementom, mjerodavno pravo
je hrvatsko pravo ako je karakteristične činidbe - proizvodnju robe i njenu
isporuku te isporuku materijala i predaje opreme - trebalo izvršiti u Hrvatskoj.

cb. Arbiter in pravila neposredne

uporabe

Pogodbene stranke ne morejo izključiti uporabe pravil
neposredne uporabe prava, ki so ga izbrale za svojo pogodbo. Zato morajo arbitri takšna pravila uporabiti. Bistvo teh
pravil je, da se uporabijo neodvisno od tega, katero pravo
je relevantno za pogodbo, zato se uporabijo toliko prej,
če so del izbranega pravnega sistema.
V arbitražni odločbi (MTZ Pariz) je zapisano, da se v
mednarodni arbitraži ne sme dopustiti, da bi sporazum
strank imel prednost pred vsemi prisilnimi predpisi nacionalnega prava in v vseh okoliščinah, zlasti če gre za pravila, ki so pomembna za gospodarsko in družbeno blagostanje države.
Kadar določijo materialno pravo arbitri, so dolžni uporabiti tudi njegova pravila neposredne uporabe, razen če bi
bila takšna uporaba proti dejanskemu mednarodnemu javnemu redu (" truly international puhlic policy "j 10 .
cc. Arbiter in pravo, ki je tuje v odnosu na lex contractus
Ni dileme, da arbitri v sporu z mednarodnim obeležjem
niso dolžni spoštovati prisilnih pravil pravnega sistema, ki
ni identičen s pravnim sistemom, izbranim za pogodbeno
razmerje. Če se torej pojavijo vprašanja, kot so tolmačenje, izvršitev, prenehanje ali veljavnost pogodbe po nekem
pravu, ki ni izbrano pravo, to ne narekuje arbitrom, da bi
takšna prisilna pravila uporabili.
Drugače je s pravili neposredne uporabe, za katera
morajo arbitri podrobneje pojasniti, zakaj jih niso uporabili, čeprav imajo določeno zvezo s konkretnim spornim primerom. V nekaterih primerih so arbitri odločili, da izbira
strank določenega materialnega prava izključuje uporabo
pravil neposredne uporabe, ki so tuja izbranemu pravu. V
sporu med italijanskim proizvajalcem in belgijskim distributerjem je bilo izbrano italijansko pravo. Na razdrtje pogodbe je toženi Belgijec zahteval uporabo belgijskega predpisa o pogodbah izključnih distribucij, ki je nalagal daljši
odpovedni rok, plačilo nadomestila in reševanje pred rednim sodiščem. Arbitri so zavrnili uporabo pravila neposredne uporabe belgijskega prava, ker po izbranem italijanskem pravu belgijski zakon ni nad italijanskim pravom in
pogodbenimi določbami, ki so jih stranke svobodno izbrale.
Včasih arbitri zavrnejo uporabo pravil neposredne uporabe, ker zanjo ne obstajajo zadostni razlogi. V sporu o
bančni garanciji med banko iz Pakistana in firmo iz Indije je bilo treba odločiti, ali je banka prosta svoje zaveze,
ker so se po uredbi njene države (vojno stanje med državama) vsa plačila v Indijo štela za nezakonita. Spor se je
presojal po indijskem pravu. Arbiter je odločil, da za neposredno uporabo prava Pakistana ni pravega razloga glede na vrsto posla, ki je bil predmet spora.
Iz arbitražne prakse je mogoče zaznavati, da stranke
lahko izključijo pravila neposredne uporabe, če ta nasprotujejo mednarodnemu javnemu redu (npr. pravila arabskih
držav o bojkotu Izraela, ker temeljijo na temelju vere in
rase). Če takšnih nasprotij ni, jih morajo arbitri kljub nasprotni volji strank uporabiti. Velja prepričanje, da se arbitri ne smejo namerno izogibati pravilom neposredne uporabe, ki so del mednarodnega javnega reda. Najmanj, kar
so dolžni jamčiti, je spoštovanje pravil neposredne uporabe države, kjer se mora izvršiti pogodba.
Če lex contractus določijo arbitri, lahko arbitri odločajo o uporabi pravil neposredne uporabe, še preden so sploh
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določili relevantno materialno pravo. Kako hitro ugotovijo, da je določena pravila treba uporabiti, so kasneje dolžni izključiti uporabo lex contractus za vsa tista vprašanja,
za katera ugotovijo, da jih je treba rešiti samo skladno s
pravili neposredne uporabe. V arbitražni odločbi (MTZ Pariz) so arbitri izbrali kot lex contractus nadnacionalna pravila v kombinaciji s splošnimi načeli in mednarodnimi trgovinskimi običaji. Poleg tega so šteli, da se morajo uporabiti pravila neposredne uporabe države, v kateri se je pogodba izvršila. Pri tem so rekli, da mora vsak tuji trgovec,
ki želi prodajati v drugi državi, spoštovati njena pravila neposredne uporabe o uvozu blaga.
Na splošno kaže poudariti, da so arbitri, ko je govor o
pravu, ki je tuje glede na pogodbeni statut, zelo pozorni do
uporabe pravil neposredne uporabe kraja izvršitve pogodbe, kar naj bi bilo tudi skladno z legitimnimi pričakovanji
strank, da bodo arbitri spoštovali pravila države v kateri se
bo izvršila pogodba. Le če bi takšna pravila nasprotovala
mednarodnemu pravnemu redu, jih arbitri ne bi smeli uporabiti.
Kdaj je neko pravilo "potrebno uporabiti", je stvar
konkretne ocene, upoštevajoč ne samo njegovo prisilnost
in zahtevo, da se uporabi ne glede na relevantno materialno pravo, ampak tudi vse interese in vrednote, ki jih želi
ščititi, kakor tudi posledice njegove (ne)uporabe.

V. SKLEPNO
Kljub raznolikim možnostim pri izbiri oziroma določitvi materialnega prava za t. i. pogodbeni statut sodobnega
mednarodnega zasebnega prava lahko na koncu postavimo
izhodiščne točke in temeljna načela tega področja.
Mednarodna arbitraža je danes sistem nedržavnega ali
alternativnega reševanja sporov, ki živi in se razvija, seveda ne vedno premočrtno in idealno. V procesu vsesplošne globalizacije, kjer so v poslovnih stikih partnerji z različnih celin in predvsem iz različnih pravnih sistemov,
predstavlja arbitraža tisto skupno sprejemljivo točko reševanja sporov, ki daje oporo in trdnost in hkrati omogoča
boj "enakih orožij".
Zaznaven je splošni trend liberalizacije avtonomije
strank in tudi oblasti arbitražnih sodišč, kar omogoča reševanje sporov na hiter, učinkovit in predvidljiv način, ob
hkratnem preseganju različnosti posameznih pravnih sistemov.
S teoretičnega in praktičnega stališča bi načela pri izbiri ali določanju lex contractus postavili takole":

Prednostno se za pogodbo uporabi tisto pravo, ki sta
ga izbrali pogodbeni stranki. Če sta bili pri tem diligentni
in nista hoteli izigravati prisilnih pravil ali pravil neposredne uporabe, jima arbitri ne bodo z ničemer krnili njune
izbire prava. Zavest o značilnostih in posebnostih izbranega prava ter njegovih posledicah na pogodbeno razmerje
mora biti temeljno vodilo strank pri izbiri prava. Kot "nevtralno" velja med pravniki zlasti švicarsko pravo, vendar
je kljub temu dobro, da se ob pogodbenem dogovarjanju
poznajo njegove osnove.

Kadar stranki materialnega prava nista izbrali, ga izberejo arbitri sami s pomočjo kolizijskih pravil. Pri tem
lahko upoštevajo naslednja izhodišča:
' cf.: Sikirič I., str. 357
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•

pravo, ki velja na sedežu arbitražnega sodišča ali v kraju, kjer arbitraža zaseda,
• skupna uporaba mednarodnih zasebnih prav vseh tistih
držav, ki so v zvezi s sporom,
• uporaba splošnih načel mednarodnega zasebnega prava.
Ugotovitev in izbira relevantnega materialnega prava,
ali celo neuporaba določenih kolizijskih pravil, nista sama
zase razlog za nepriznanje ali neizvršitev tuje arbitražne
odločbe, niti nista razlog za njeno izpodbijanje pred rednim sodiščem.
Običajno arbitri izberejo kot lex contractus tisto materialno pravo, ki je s pogodbenim odnosom v najbližji zvezi. Na takšno zvezo napotujejo tudi nacionalni predpisi, n.
pr. naš ZMZPP in Rimska konvencija.
3.
Po izbranem pravu se ocenjuje tudi možnost in obseg
ter vsebina reševanja spora po načelih aequo et bono in
amiables compositeurs.
4.
Stranke morajo upoštevati, da bo na njihovo pogodbeno razmerje pod določenimi pogoji imel svoj vpliv tudi javni red določene države, njeni prisilni predpisi ali pravila
neposredne uporabe.
Ker ne obstoje mednarodna sodišča za reševanje mednarodnih gospodarskih, trgovskih in drugih sporov, se je
mednarodna praksa opredelila za mednarodno arbitražo. To
kaže, da je uresničeno mednarodno soglasje o mednarodni
arbitraži kot najprimernejši obliki reševanja sporov z mednarodnim obeležjem.
Danes ni nacionalnega gospodarstva, ki ne bi bilo vpeto v mednarodne gospodarske tokove, zato se pomen mednarodne arbitraže stalno povečuje.
Izbira materialnega prava, po katerem se bo reševalo sporno razmerje pred arbitražo, je zato za stranke
važnejše vprašanje, kot sta izbira same arbitraže in pravil njenega postopka.
VIRI
1.

Dika Mihajlo: Arbitražna i (vezana) sudska praksa - izbor: Pravo u
gospodarstvu Zg., št. 3-4/ 1996

2.

G e č - Korošec Miroslava - Knez R a j k o : Rimska konvencija EU o
uporabi prava pri pogodbenih obligacijskih razmerjih in njen pomen
za Republiko Slovenijo, P F Maribor 1994

3.

Geč - Korošec Miroslava: Možnost izbire prava pri gospodarskih
pogodbah z mednarodnim elementom (pogodbeni statut), PF Maribor
1995

4.

G o l d š t a j n Aleksandar: Medunarodna trgovačka arbitražna praksa
kao izvor prava, Beograd 1987

5.

J u r i č S a n j a : Mjerodavno pravo u medunarodnoj arbitraži, Pravo u
gospodarstvu Zg. št. 1-2/1995

6.

S a j k o K r e š i m i r : Arbitraža i mjerodavno pravo za ugovore o medunarodnom prijenosu tehnologije i o zajedničnim ulaganjima, Beograd
1987

7.

S a j k o Krešimir: Mjerodavno materialno pravo za arbitražne sporove s medunarodnim obilježjem, Privreda i pravo Zg. št. 3-4/ 1994

8.

S a j k o K r e š i m i r : Kolizijskopravna i materialnopravna razina mjerodavnog prava za suštinu arbitražnog spora, Pravo u gospodarstvu Zg.
št. 1/ 1997

9.

Sikirič H r v o j e I: Mjerodavno materialno pravo za arbitražne sporove s medunarodnim obilježjem, Zbornik PF Zagreb št. 4/ 1994

10. Siklrič H r v o j e II: Prisilna pravila, pravila neposredne primjene i mjerodavno materialno pravo u medunarodnoj arbitraži, Pravo u gospodarstvu Zg. št. 1/ 1999
11. Šarčevič Petar: Prisilni propisi i primjena mjerodavnog prava u sporovima pred trgovačkom arbitražom, Beograd 1987

Odvetnik in
mediacija
mag. Martina Šetinc Tekavc

Alternativne metode reševanja sporov oz. metode ADR (Alternative Dispute Resolution) so v svetu močno razširjen in zlasti v poslovnih krogih dobrodošel način izvensodnega reševanja sporov.
Njihov razvoj se je začel nekaj desetletij nazaj v
Združenih državah Amerike in se nato relativno hitro preselil v Anglijo, razlog za iskanje alternativne poti sodnemu postopku pa je bil predvsem v počasnosti in nefleksibilnosti sodišč. O prezaposlenosti naših sodišč je odveč govoriti, saj vsi vemo, da
se Slovenci radi pravdamo. Ta lastnost ni značilna
samo za Slovence, zelo podobno je tudi drugod po
Evropi, pa tudi v ZDA, kjer so predvsem gospodarski subjekti pozdravili načine reševanja sporov, ki
izključujejo sodno pot. Tudi pri nas je dobro poznano arbitražno reševanje sporov, po katerem pa
zlasti v domačih zadevah ne posegamo prav pogosto, poleg tega pa je arbitražna odločba, tako kot
sodna, strankam vsiljena in zato na bodoče odnose med poslovnimi partnerji ne vpliva ravno pozitivno.

Kaj je mediacija?1
Mediacija kot modelna metoda ADR je v tem pogledu povsem revolucionarna: mediator - posrednik nima
moči, da bi strankama vsilil pravilno rešitev spora, ampak s svojim delovanjem strankam pomaga k skupni razrešitvi problema, zlasti z vidika bodočega sodelovanja.
Običajen način reševanja spora je, da ugotovimo, kdo je
kriv za spor in kdo ima prav glede na veljavno pravno
ureditev, pri mediaciji pa namesto ugotavljanja, kdo ima
prav, mediator strankama pomaga, da poiščeta za v prihodnje tak dogovor, ki bo za obe sprejemljiv. Tako je
končni rezultat mediacije dogovor med strankama, ki
sporno razmerje postavi na nove temelje. Gre torej za
(poslovna) pogajanja med strankama, ki sta v sporu, pri
katerih jima pomaga nevtralni mediator, namesto pravne
pa stranki dobita (gospodarsko) smotrno rešitev.

Mesto odvetnika v mediaciji
Kljub temu, da je mediacija alternativa sodišču, ni
mogoče zanikati dejstva, da gre ne glede na stopnjo neformalnosti še vedno za pravni postopek. Odvetnikom
udeležbe pri mediaciji ni mogoče odrekati, vprašanje pa
je, v kateri vlogi in s kakšno motivacijo naj v mediaciji
nastopijo. Po eni strani si je mogoče zamisliti, da bi odve' V slovenskem jeziku sicer poznamo slovenski izraz za mediacijo, vendar
raba izraza "pomirjevalni postopek" ali "posredovalni postopek",
zaradi
nerazširjenosti teh postopkov, še ni ustaljena, zato angleški izraz mediation
za potrebe tega prispevka dosledno slovenim kot "mediacija", besedo mediator pa uporabljam za posredovalca, posrednika oz. pomirjevalca.

tnik kot izkušen pravnik prevzel vlogo mediatorja, po
drugi strani pa je vprašanje, ali stranke v postopku mediacije sploh potrebujejo pravno zastopanje v smislu sodelovanja odvetnika.
Na tem mestu se ne bomo spuščali v vprašanje, ali je
odvetnik lahko dober mediator ali ne, dejstvo pa je, da v
tujini odvetniki pogosto kot vir dodatnega zaslužka vidijo tudi mediacijo.
V teoriji in praksi ni ustaljenega mnenja o tem, ali
mora imeti mediator prvenstveno pravno, tehnično ali
kakšno drugo posebno znanje, ali pa je pomembneje, da
obvlada predvsem tehnike same mediacije, ki sodijo bolj
na področje medsebojne komunikacije, psihologije in podobnih (mehkejših) ved. Iz ZDA poročajo o uspehih mediatorjev pravnikov in mediatorjev nepravnikov, ponekod
se zavzemajo tudi za kombinacijo, kjer vlogo mediatorja
prevzameta dve osebi različnega izobrazbenega ozadja
(ko-mediacija). Vendar pa se je potrebno zavedati, da
odvetnik v svoji klasični drži kot mediator ne more uspeti, saj trd način pogajanj, procesualistično in legalistično razmišljanje, naravnanost na zmago, orientiranje na
to, kdo ima prav in podobno niso združljivi z nevtralno
vlogo mediatorja in t. i. problem-solving" konceptom kot
temeljem mediacije.
Pomembnejše in za nas aktualnejše je vprašanje:
ali stranka, ki se odloči za mediacijo, sploh še potrebuje zastopanje odvetnika.
V Združenem kraljestvu in v ZDA mediacijski puristi menijo, da odvetniki niso potrebni za proces mediacije in mu lahko s svojim sodelovanjem celo škodijo. Svoje stališče argumentirajo z dejstvom, da se je gibanje
ADR začelo predvsem kot odgovor na napake v sistemu
sodnega postopka reševanja sporov, pri čemer je mnoge
teh napak mogoče pripisati tudi obnašanju odvetnikov, ki
naj bi določene primere zaradi stroškov vlekli dlje kot je
potrebno ali pa želeli pridobiti večji del dosojene odškodnine. Odvetniki se tradicionalno koncentrirajo na pravice in ne na interese, saj morajo za zmago (na sodišču)
zbrati dovolj "točk". Ob prevladi takšnega gledanja na
mediacijo bi bila strah in nasprotovanje odvetnikov takemu načinu reševanja sporov povsem upravičena, saj na
prvi pogled izgleda, da bodo z množičnostjo mediacije
postali odveč. To ne drži, saj se večina mediatorjev strinja, da je vloga pravnega zastopnika tudi v alternativnih
postopkih lahko zelo pomembna, v mediaciji ima tako
lahko vrsto zadolžitev, klasičnih, pa tudi bistveno drugačnih od vloge odvetnika v (adversarnem) sodnem postopku.
V Angliji odločitev za uporabo mediacije namesto
klasične sodne poti običajno sprejmejo stranke same, bistveno bolj normalen potek pa bi bil, ko bi odvetniki svetovali strankam, kakšno pot za pravno varstvo svojih pravic naj uberejo, in bi v zadevah, ko bi bilo to primerno,
strankam tudi svetovali uporabo metod ADR oz. mediacije. Odvetnik bi stranki moral svetovati najustreznejšo
pot za rešitev njenega problema, velikokrat pa to ni tožba na sodišče, saj je stranka zainteresirana, da z nasprotno stranko ohrani dober (poslovni) odnos, ki po uporabi "največjega kladiva" - tožbe na sodišču, ne bo več mogoč. Poznavanje modernih postopkov reševanja sporov,
njihovih prednosti in slabosti ter zavzetje ustrezne vloge
v njih, lahko odvetniku samo koristi, saj s tem dokaže,
da pozna in obvlada sodobne trende, hkrati pa v največji

možni meri zastopa interese stranke, če namesto avtomatične vložitve tožbe na sodišče, poglobljeno razmisli o izbiri ustreznega postopka za dosego cilja.
•

Poučen odvetnik lahko torej stranko opozori na možnost ADR in ji svetuje pri izbiri metode, najustreznejše za konkreten spor.

•

Pomembna je izobraževalna funkcija odvetnika, saj
stranke mediacije običajno sploh ne poznajo, zato se
zanjo iz previdnosti raje ne odločajo.

•

Če odvetnik pri ustreznih primerih stranki predlaga
poskus rešitve spora skozi mediacijo, sam postopek
bistveno laže poteka v primerih, ko odvetnik stranki
natančno razloži, za kakšen postopek gre, kako le-ta
poteka, kaj lahko stranka od postopka pričakuje in kako se vloga stranke razlikuje od vloge stranke pred
sodiščem. 2

Tudi pri samem postopku mediacije je odvetnik zelo dobrodošel, saj pomaga pri pripravah na mediacijo:
npr.: skupaj s stranko izdela strategijo pogajanja, 3 s stranko se dogovori o tem, katera dejstva oz. interese bosta v
postopku nasprotni stranki razkrili in katerih ne, pomaga
pri izbiri dokumentov, z mediatorjem se dogovori za tehnične podrobnosti (kraj, čas, trajanje mediacije) in drugo. Odvetnik stranki pomaga pri pripravi uvodnega govora, ki ga običajno podajo stranke, lahko pa seveda tudi odvetnik, aktivno navzoč je na naroku za mediacijo,
predvsem pa je nepogrešljiv pri sestavi sporazuma, ki bo
izvršljiv, nenazadnje pa v pogodbe, ki jih stranka šele
sklepa, odvetnik lahko vključi mediacijsko klavzulo, ki
bo zagotavljala stranki, da bosta s sopogodbenikom v primeru spora dejansko najprej poskusila spor razrešiti na
miren način - z mediacijo.
Navzočnost odvetnika pri mediaciji je po mnenju
nekaterih avtorjev 4 izredno pomembna, saj je doseganje
poravnave bistveno olajšano in do tega pride v višjem
odstotku primerov. Zakaj? Odvetniki lahko stranki bistveno olajšajo izbiro strategije za mediacijo, pomagajo pri
prezentaciji primera, poleg tega pa je komunikacija med
strankama in mediatorjem lahko uspešnejša, če sodeluje
v postopku tudi odvetnik, saj ta svojo stranko pozna in
ji lahko na njej jasen način pojasni, kaj se dogaja, poleg
tega pa je lahko do stranke bolj oster kot mediator, ki si
mora prizadevati za to, da mu stranki zaupata. Pogosto
pa je tudi za odvetnika dobrodošlo, da mediator sooči
stranko z realno sliko zadeve (npr.: možen neuspeh v
pravdi), kar je morebiti pred tem odvetnik neuspešno poskušal.

Ali se mediacija odvetnikom izplača?
Pozitivna nastrojenost odvetnika do mediacije ne koristi samo stranki, pač pa tudi odvetniku. Ker bo stran- Gre za popolnoma drugačno vlogo kot pred sodiščem, kjer pogosto prevzamejo iniciativo v postopku odvetniki, stranke pa so pomaknjene v ozadje. V postopku mediacije stranke same držijo v rokah škarje in platno, saj
za razliko od sodnega postopka v ospredju niso vprašanja prava, pač pa
vprašanja dejstev in predvsem interesov obeh strank.
3

Nenazadnje je mediacija z navzočnostjo nevtralnega tretjega nadgradnja
navadnih dvostranskih pogajanj, torej je izbira taktike, razčlemba možnih
izidov, predlogov za poravnavo in soočenje z zadnjo ponudbo,
ključnega
pomena za rešitev spora.
4

Bevan Alexander H., Alternative Dispute Resolution, A Lawyer's Guide
to Mediation and other forms of Dispute Resolution, Sweet & Maxwe!l,
London 1992, str.: 56 in si.

ka navdušena nad hitrejšo in učinkovitejšo rešitvijo primera, bo odvetniku, ki ji je svetoval mediacijo zaupala
in mu dala v reševanje več svojih zadev, do njega bo praviloma lojalnejša in ga bo priporočala znancem. Tudi
strah, da bodo zaradi izključitve dolgotrajne in pravnega
dela polne sodne poti prihodki odvetnika manjši, je
odveč, saj so izkušnje tujih odvetnikov, ki so že sodelovali v mediaciji, vzpodbudne. Zadovoljna stranka, ki je
porabila manj časa in denarja za postopek reševanja spora, bo rajši plačala odvetniški honorar, manj bo problemov z izterjevanjem zaslužka (tudi zaradi časovne dinamike plačila), sploh pa bo plačilo bistveno hitrejše, saj je
tudi postopek mediacije hitrejši.
Glede finančnih pomislekov je potrebno sicer opozoriti, da sedanja slovenska odvetniška tarifa tovrstnega dela odvetnika še ne ovrednoti, seveda pa je s stranko vedno mogoče skleniti dogovor o honorarju, odmerjenem v
odstotku od vrednosti sklenjene poravnave. Poleg navedenih razlogov je potrebno omeniti tudi, da za odvetniški poklic značilen stres pri reševanju sporov (potreba po
zmagi na sodišču, tesni procesni in materialni roki, problemi z dokazovanjem, nesodelovanje stranke ipd.) za
mediacijo ni značilen, torej je delo odvetnika v mediaciji lahko prijetnejše, kar tudi ni zanemarljivo pri presoji,
zakaj bi odvetnik svoji stranki priporočil mediacijo namesto sodišča.

gi ne bodo znašli in stranki ne bodo mogli biti v največjo možno pomoč.
Vendar pa je vse našteto posledica relativne novosti
in neuveljavljenosti mediacije, zato bo del teh negativnih
učinkov mediacije prešel z uveljavljanjem mediacije sam
po sebi, del pa bo mogoče odpraviti z izobraževanjem
odvetnikov in strank.
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Negativni učinki na odvetniški poklic
Dokler mediacija ne bo širše uveljavljena in priznana metoda reševanja sporov, se je potrebno zavedati tudi morebitnih negativnih učinkov na odvetniški
poklic.
Mogoče je, da bo stranka odvetnika manj spoštovala,
saj bo zaradi moči, ki jo ima pri mediaciji ona sama, menila, da je odvetnik odveč, poleg tega pa bo odvetnik v
mediaciji moral opustiti napadalno taktiko iz sodne dvorane in se oprijeti t. i. problem-solving pristopa, zato bo
stranka lahko podvomila v njegovo lojalnost. Nekateri
odvetniki lahko dobro delajo le v natančno definiranih
formalnih sodnih postopkih, tako da se v svoji novi vlo-
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UIA - Mednarodna unija odvetnikov

Listina o vlogi
odvetnika v 21. stoletju

ko zakonodajne kot izvršne in sodne.
Njegova vloga mora biti priznana kot
bistven element pri upravljanju sodstva in družbe nasploh. Odvetnik si
mora prizadevati za ohranitev tega
priznanja tako, da jamči kakovost in
korektnost storitve ter najvišjo možno
etično in kulturno raven.
Neodvisnost

Na 45. kongresu VIA v Torinu je dokaj intenzivno razpravo spodbudil osnutek „ Listine o vlogi odvetnika v 21. stoletju", nekakšnega dekaloga za uniformiranje osnovnih principov odvetniškega poklica v svetu.
Osnutek je pripravila posebna komisija Odvetniške zbornice v Torinu, ki
jo je vodila Cristiana Maccagno. Listina pa naj bi bila sprejeta prihodnje
leto, ko bo minilo 75 let od ustanovitve unije. Osnutek pa je bil na kongresu v celoti podprt.

Uvodni del osnutka Listine oblikujejo številne premise, ki pojasnjujejo razloge in smernice te pobude. Naj jih na kratko povzamem:
• upoštevajoč različno pojmovanje
vloge odvetnika v raznih političnih, kulturnih in socialnih razmerah ter različen gospodarski in tehnološki razvoj;
• upoštevajoč, da je v sicer različnih geografskih in gospodarskih
okoljih vloga odvetnika bistvena
za varstvo osnovnih svoboščin in
pravic posameznika ter raznih skupnosti, tako civilnih, političnih,
ekonomskih, socialnih ali kulturnih;
• upoštevajoč, da se taka vloga
odraža ne samo v sodni dejavnosti, ampak tudi v posvetovalni, in
da spodbuja poznavanje pravnih
načel ter omejuje število sporov
pred sodnimi organi;
• upoštevajoč, da je potrebno jamčiti priznanje in pomen vloge
odvetnika pred vsako oblastjo, naj
si bo zakonodajno, izvršno ali sodno;
• upoštevajoč, da je za dosego tega
cilja neobhodno potrebno, da skupnost držav prizna osnovna načela, na katerih sloni odvetniški poklic;
• upoštevajoč, da osnovna načela
odvetniškega poklica, ki so zaobjeta v Statutu in drugih listinah
unije ter tista, ki jih je sprejela
skupščina Združenih narodov leta
1990,
predvidevajo:
1) da se vloga odvetnika izvaja prek
varstva posameznika pred sodno
oblastjo s tem, da mu jamči brez-

pogojni dostop do nje, v popolni
svobodi in neodvisnosti, brez
predsodkov in diskriminacij;
2) da ima odvetnik pravico in dolžnost, da aktivno sodeluje pri oblikovanju zakonov in širjenju pravne kulture;
3) da mora odvetnik opravljati svoj
poklic s spoštovanjem etičnih in
deontoloških pravil ter poklicne
tajnosti;
4) da imajo institucije, ki predstavljajo odvetnike, kot glavni cilj zagotavljati spoštovanje določil, ki
urejajo opravljanje poklica in
obrambo svojih članov proti kakršnikoli omejitvi ali neutemeljenemu vmešavanju; ob tem imajo
prost dostop do vseh pravnih služb
in sodelujejo z vsemi ustanovami
na področju pravosodja.
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih premis je Mednarodna unija
odvetnikov sklenila, da sprejme naslednji osnutek

Listine o vlogi odvetnika
v 21. stoletju:
Vloga odvetnika
Odvetnik ima to poslanstvo, da
poklicno brani vsak pravni subjekt.
Odvetnik je dolžan opravljati to vlogo tako, da na najboljši način zagotavlja poznavanje in spoštovanje zakona. Pri tem mora vsekakor varovati interese stranke.

Odvetnik ima pravico opravljati
svoj poklic v popolni neodvisnosti,
brez zunanjih pritiskov in pogojevanj.
Obenem si mora prizadevati za ohranjanje te neodvisnosti in se torej izogibati situacijam, v katerih bi ga interesi, drugačni od strankinih, lahko
pogojevali.
Imuniteta in varstvo pravic
Odvetnik ima pravico delovati
brez vsakršnega predsodka ali omejitve in v popolni poklicni imuniteti.
Odvetnik se mora truditi, da je stranki zagotovljeno varstvo lastnih pravic
in pravično sojenje pred vsakim sodnim ali drugim organom.
Odnos do sodnika
Odvetnik ima pravico do priznanja svoje vloge v sodnem postopku,
kar predstavlja bistven element pri
jamstvu pravičnega procesa. Njegovo
vedenje do sodnika mora biti lojalno.
Svoboda pooblastila
Odvetnik ima pravico sprejeti ali
odkloniti pooblastilo; sprejem vsekakor ne pomeni istovetenja s stališčem
stranke. Odvetnik mora odkloniti zastopanje, ko meni, da ne more zagotoviti primerne neodvisnosti, strokovnosti in skrbnosti.
Poklicna tajnost
Na podlagi navedenih premis ima
odvetnik pravico, da mu vsak subjekt
ali oblast prizna in spoštuje poklicno
tajnost. Gre za nedotakljiv princip, ki
v pravni državi predstavlja osnovo v
odnosu med stranko, odvetnikom in
pravnim varstvom državljanov. Tajnosti se lahko odpove le stranka. Odvetnik mora ohraniti tajnost o vseh podatkih in okoliščinah, ki jih je spoznal v okviru pooblastila.

Priznanje vloge odvetnika
Odvetnik ima pravico do priznanja in zaščite svoje vloge v delovnem
okolju in s strani sleherne oblasti, ta-

Neobveznost prijave s strani
odvetnika
Odvetnik ni dolžan prijaviti de-

janj, ki jih je odkril med opravljanjem
svojega poklica. Ko izve za kaznive
ali nezakonite dejavnosti, mora seveda odkloniti sodelovanje. Tudi v tem
primeru prijava ni obvezna, vendar se
mora odvetnik odpovedati zastopanju,
če meni, da zadeva zakriva nezakonite dejavnosti in stranka vztraja v
svojih namerah.

ki. V nasprotnem primeru se mora posluževati drugih načinov dopisovanja.
Vsekakor mora odvetnik obvestiti
stranko o morebitnih posledicah širjenja, shranjevanja in manipuliranja
informacij s strani tretjih oseb ter jo
opozoriti, naj ne pošilja strogo zasebnih sporočil prek interneta.
Honorar

Vloga in predstavništvo zbornic
Odvetnik ima, odvisno od državne ureditve, pravico in dolžnost do
članstva v zbornicah ali poklicnih
združenjih. To obenem pomeni, da
mora biti njegova dejavnost urejena
in zajamčena po predpisih, ki jih določajo organi združenja. Odvetnik ima
dolžnost priznati predstavnikom ustanov, kolikor spoštujejo pravila, vsebovana v Listini OZN, pravico, da določajo in jamčijo spoštovanje pravic,
kar pomeni, da mora prilagajati svoje vedenje disciplini, ki jo predpisujejo tako lastna zbornica kot tudi druge, na področju katerih opravlja svoje delo. Zbornica ali poklicna združenja morajo imeti možnost, da pripomorejo k oblikovanju zakonov, sodne
prakse in pravnih znanosti.
Ureditev dejavnosti
Odvetnik ima pravico opravljati
svoj poklic v oblikah, ki se mu zdijo najbolj primerne, individualno ali
v skupnosti, v spoštovanju zakonov
svoje matične države in tiste, v kateri deluje. Odvetnik ima dolžnost ohraniti osebni značaj zastopanja tudi v
primeru, ko opravlja dejavnost v okviru družbe.
Uporaba interneta
Odvetnikova spletna stran na internetu je nekakšen podaljšek pisarne.
Njena vsebina je oblikovana svobodno, vendar mora spoštovati osnovna
načela, ki urejajo odvetniški poklic.
Stran ne sme imeti nobene povezave
z drugimi dejavnostmi, ki ne spadajo
v odvetnikovo delovno področje.
V primeru, da odvetnik nudi sestavo aktov in nasvete po Internetu,
mora predhodno preveriti identiteto
stranke. Odvetnik mora pod svojo izključno odgovornostjo oceniti potrebno raven zaščite, ki jo mora zajamčiti v korist tajnosti svoje korespondence in, če je potrebno, mora uporabiti
varstvene sisteme pri pošiljanju
mnenj, nasvetov ali aktov lastni stran-

Odvetnik ima pravico do pravičnega honorarja za opravljene storitve.
Po dogovoru s stranko ga lahko zaračuna ali pavšalno ali na podlagi
opravljenih storitev ali glede na uspešnost storitve. Njegova dolžnost je,
da opravlja poklic s požrtvovalnostjo
in spoštovanjem obstoječih pravil, ne
da bi finančna plat bila njegov glavni cilj.
Zaščita socialno ogroženih
Odvetnik si mora prizadevati, da
imajo tudi socialno ogroženi najboljšo možno zaščito svojih pravic.
V ta namen spodbuja javno oblast,
da poskrbi za potrebna ekonomska in
tehnična sredstva v zavesti, da vsaka
pomanjkljivost v kakovosti zastopanja
krši osnovne človekove pravice.

Kolegialnost
Odvetnik ima pravico do sodelovanja in dolžnost glede solidarnosti s
kolegi brez vsakršnih omejitev, na
osnovi priznanja vloge odvetnika in
spoštovanja deontoloških norm.
Načela, ki so vsebovana v tej Listini, dopuščajo vsaki državi ohranitev lastnih pravil odvetniškega
poklica, če ta bolje zagotavljajo njegovo vlogo.
Naj ob koncu pristavim, da gre
vsekakor le za osnutek, ker je potrebno uskladiti še nekatera stališča, ki
se razhajajo predvsem glede poklicne
tajnosti. V bistvu gre za dve struji:
anglosaška usmeritev, na kratko povedano, dopušča odvetniku, da se odpove tajnosti v primerih, ko oblasti
pod določenimi pogoji zahtevajo informacije o stranki; temu stališču pa
nasprotujejo odvetniki, ki pripadajo
t.i. sistemu civil law in ki zagovarjajo absolutno poklicno tajnost. Prav to
načelo pa je bilo zaenkrat sprejeto v
osnutek Listine.

Pripravil:
dr. Karlo Primožič

39. kongres AIJA
V tednu od 18. do 24. letošnjega avgusta sem se udeležil 39. kongresa AIJA (Mednarodnega združenja mladih odvetnikov) v Montrealu.
Po delovnih skupinah so bile obravnavane številke aktualne teme, med
njim uporaba angloameriškega trusta v davčne namene, zloraba monopolnega položaja tehnoloških podjetij, posledice prevzemov družb na delovna razmerja, odgovornost družbenikov in uprave, očetovske pravice, omejitev
odškodninske odgovornosti v zračnem prometu, vpliv pravic industrijske lastnine na pogodbe o raziskavah in razvoju in druge.
Vsekakor moram omeniti otvoritveni govor predsednice AIJA Michele
Sindler iz Avstralije, v katere je zastavila vsebinska vprašanja o položaju
odvetništva v današnjem svetu - in med njimi najbolj pereče: ali je tudi danes odvetništvo še poklic s posebnim položajem, ali pa že lahko govorimo
o njem kot o komercialni dejavnosti? Prav srečen sem, da je bil njen odgovor (pa čeprav so članice AIJA večinoma iz zahodne Evrope in Severne
Amerike) naslednji: odvetništvo je poklic, v katerem smo odvetniki dolžni
varovati zgodovinske vrednote tega poklica! Res si za svoje delo zaslužimo
plačilo, v nekaterih primerih celo izredno veliko, vendar pa morajo naše poklicne vrednote vedno obstati pred željo po zaslužku, skratka, skrb za stranke mora ostati prva naloga! "Zavzemati se moramo za pravičnost in ne zgolj
za pravico ter varovati ugled svojega stanu," je še poudarila.
Kongres je dopolnjeval seveda tudi bogat družabni program, med katerim je bilo dovolj priložnosti za stike s kolegi po svetu in za izmenjavo pogledov in izkušenj.
Generalna skupščina AIJA je naslednji enoletni predsedniški mandat zaupala Adiju Sefferju iz Nemčije, izvolila pa je tudi 16-članski izvršilni odbor.

Rok Koren

S hrvaškimi kolegi tradicionalno na Otočcu
redstavniki odvetniških zbornic Slovenije in Hrvaške so se
9. oktobra - kot že veleva dolgoletna tradicija - znova sešli na
Otočcu.

P

Predsednik OZS Boris Grosman
je kolegom - gostom predstavil delo
naše zbornice v zadnjem času in opozoril predvsem na sodelovanje naše
zbornice pri sprejemanju zakona o
obligacijskih razmerjih, pripravah nove stvarnopravne zakonodaje, zakona
o preprečevanju pranja denarja, dopolnitev oziroma prenove zakona o izvršbi in zavarovanju. Pojasnil je, da zbornica aktivno sodeluje z Ministrstvom
za pravosodje, tudi samo ministrstvo
vzpodbuja sodelovanje in sprejema
zbirnične pripombe glede posameznih
zakonskih projektov. Predsednik je
predstavil tudi novo celostno podobo
OZS, nedavno izdano zgibanko in

obvestil, da je bilo nedavno uveljavljeno zvišanje vrednosti točke v odvetniški tarifi.
Podpredsednik OZS dr. Konrad
Plauštajner je goste seznanil s stališčem CCBE v zvezi z zakonodajo glede preprečevanja pranja denarja. Ugotovil je, da je vendar prevladalo spoznanje, da bi moral odvetnik v primeru velikega suma, češ da gre za pranje denarja, na to okoliščino opozoriti odvetniško zbornico, ta pa naj bi posredovala informacijo ustreznim organom. Pranje denarja predstavlja vsekakor kriminalno dejavnost, s katero se
odvetniki ne morejo ukvarjati, je še
poudaril.
Hrvaški kolegi so bili seznanjeni
tudi s pripravami OZS na spremembe
odvetniške tarife, kodeksa odvetniške
poklicne etike, pravilnika o vzajemni
pomoči, ureditve zavarovanja odgo-

Srečanje z vodstvom
Ministrstva za pravosodje
a delovno kosilo je delegacija
vodstva OZS 8. oktobra povabila ekipo ministra za pravosodje mag. Iva Bizjaka (z njim so
prišli državni sekretarji Kari Erjavec, Hinko Jenull in Rok J. Steblaj). Odvetniška tarifa, davek na
dodano vrednost, problematika
izvršbe in še marsikaj je bilo predmet pogovora oziroma izmenjave
mnenj.
Glede odvetniške tarife je bilo dogovorjeno, da komisija OZS, imenovana za to področje, čimprej pripravi
ustrezne predloge in jih posreduje ministrstvu, da bi nato tarifo ustrezno
uskladili zlasti glede na določbe zakona o brezplačni pravni pomoči.
Naši predstavniki so ministrovi
ekipi predstavili pobudo za spremembo zakona o davku na dodano vrednost in sicer v tej smeri, da bi a davek
odvetniki plačevali vsaj po znižani
stopnji ter od plačane in ne od fakturirane realizacije, tako kot je to urejeno v večini evropskih držav.

N

Gostje z ministrstva so ocenili, da
je takšna pobuda verjetno nesprejemljiva glede na stališča ministrstva za
finance in tudi glede na direktive EU.
Do problema bo prišlo, ko bo Slovenija sprejeta v Evropsko unijo in bodo
na naše tržišče prišli tudi tuji odvetniki, so opozorili naši predstavniki.
Minister mag. Bizjak je ob tem
poudaril, da je princip plačevanja
davka na dodano vrednost enoten,
izjeme so lahko le redki posamični
primeri. Menil je tudi, da so podane
preštevilne pobude za znižanje davčne stopnje. Predsednik OZS Boris
Grosman pa je pripomnil, da odvetniki - tudi s temi predlogi - varujejo interese svojih strank, saj obveznost do
plačila DDV zvišuje stroške odvetniških storitev. In vprašal je še, zakaj pa
zdravnikom ni treba plačevati tega
davka, pa so nekako v podobnem položaju kot odvetniki.
Pravosodni minister je v pogovoru omenil tudi vprašanje plačevanja
odvetnikov, ki zastopajo stranke po

vornosti odvetnikov, o čemer bo odločal skupščina OZS na bližnjem decembrskem zasedanju.
Predsednik Hrvaške odvetniške
zbornice Ranko Pelicarič pa je po
"zdravici" dolgoletnemu sodelovanju
med zbornicama seznanil navzoče z
ustanovitvijo delniške družbe "Hrvatska odvjetnička komora - Osiguranje".
Opustili so namreč zavarovanje v
okviru Zavarovalnice Croatia, zaradi
ustanovitve lastne zavarovalnice pa so
dejansko varčevali pet let, tako da so
skupaj s krediti uspeli zbrati kapital v
višini 1,5 milijona mark. Njihova lastna zavarovalnica je že začela poslovati.
Sicer pa je hrvaški predsednik nadalje pojasnil, da je pri njih v pripravi sprememba kazenske in civilne procesne zakonodaje, s katero si hrvaški
kolegi prizadevajo pridobiti ekskluzivo pri zastopanju vsaj v revizijskih
postopkih. Upanje na uspeh, oziroma
da bodo lahko sploh sodelovali pri teh
dveh zakonodajnih spremembah, jim
zbuja posebej dejstvo, da je zdajšnja
ministrica za pravosodje kolegica iz
odvetniških vrst. V zvezi s hrvaško
odvetniško tarifo je predsednik HOK
uradni dolžnosti. Predlagal je, da bi
morda bilo primerno polovico teh
stroškov pobotati z davčnimi obveznostmi posameznega odvetnika in to
bi kazalo vnesti med spreminjevalne
predloge v odvetniški tarifi.
Sicer pa so sogovorniki - posebej
tudi predsednik Grosman - ugotovili,
da je sodelovanje med ministrstvom
in odvetniško zbornico vedno boljše,
saj so odvetniki zadnje čase tekoče
seznanjeni z nameravanimi spremembami zakonodaje, še več, pri nastajanju sprememb dejavno sodelujejo. Državni sekretar Jenull je ob tem
omenil primer oblikovanja predloga
zakona o preprečevanju pranja denarja - prava zaradi skupnih prizadevanj
ministrstva in odvetnikov je končno
iz zakona izpadla določba, ki je prej
tudi odvetnike zavezovala k poročanju o posameznih sumljivih primerih.
Pogovor, ki se je dotaknil še vrste
drugih odprtih vprašanj - med katerimi je na primer odvetnik Miha Kozinc omenil tudi problematiko različnih procesnih rokov, ki terja neko poenotenje - je bil sklenjen z dogovorom o nadaljnjem sodelovanju, ki je
in bo nedvomno v obojestransko korist.

M.Z.R.

pojasnil, da je le-ta zastarela, saj obstaja vrsta zadev oziroma storitev, ki
s tarifo niso zajete, zato si prizadevajo tudi na tem področju uveljaviti potrebne spremembe. Kot pozitivno dejstvo pa je omenil, da sta v sodnem
svetu kar dva člana iz vrst odvetnikov.
V zvezi s pripravništvom imajo na
Hrvaškem enake težave kot v Sloveniji: na manjših sodiščih ni težko pridobiti pripravniških mest, povsem nemogoče pa je na večjih sodiščih. Kot
zanimivost je omeni, da pri njih izpolnjuje pogoje za opravljanje državnega
pravniškega izpita tudi kandidat, ki
opravi dveletno prakso le v odvetniški
pisarni ali dveletno prakso samo na
sodišču.
V okviru HOK nudijo tudi brezplačno zastopanje socialno šibkih
strank; v preteklem letu je bilo s strokovno pomočjo tako podprtih med
500 in 600 takšnih primerov.
V razpravi je bilo ugotovljeno, da
je slovenski zakon o zavarovalništvu
izjemno zahteven, tako da razmišljanje o lastni zavarovalnici v Sloveniji
ne pride v poštev, kajti nas odvetnikov je za tak podjem premalo. Beseda je tekla tudi o naši zadnji noveli zakona o odvetništvu, ki je sedaj usklajen s smernicami EU, vendar ga bo
nujno kmalu dopolniti zlasti z določili glede opravljanja internega izpita s
področja odvetniške etike in odvetniške tarife, česar se v nedavno dopolnitev odvetniškega zakona ni "posrečilo" vnesti.. Pogosto pa se ugotavlja,
da odvetniki ne poznajo odvetniške tarife, prav tako tudi ravnajo v nasprotju s kodeksom odvetniške poklicne
etike.
Srečanje se je zaključilo z obljubo,
da se predstavniki obeh zbornic ponovno sestanejo čez leto dni: gostiteljica bo tedaj Hrvaška odvetniška
zbornica.

Margareta Zakonjšek Rupnik
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Tudi z Vašim
prispevkom?

In memoriam

Vitodrag Pukl
1930-2001
Upokojeni celjski kolega Vitodrag Pukl je umrl 12. marca
2001, na žalni slovesnosti pa se
je v imenu kolegov od njega poslovil dr. Konrad Plauštajner:
Vito, dragi prijatelj in stanovski kolega!
Ni še dolgo tega, kar smo se
veselili ob novici, da se ti zdravje zboljšuje. Upali smo, da sta
moč in volja do življenja ter moderna medicina znova premagala nevarno bolezen. Zato nas je
toliko bolj prizadela in užalostila vest, da Te ni več med nami.
Ko stojimo polni žalosti ob
Tvojem še nezasutem grobu, se
spomnimo. Je čas življenja in je
čas smrti. V tem odnosu ni vedno smrt tista, ki zmaguje. Kadar je življenje polno in ustvarjalno, kadar se človek razdaja
svojim in drugim, ter še posebej,
če to stori za svoj narod, je tisto, kar ostaja, močnejše od smrti.
Tvoje polno in ustvarjalno
življenje in tvoja smrt potrjujeta
misel nobelovca Iva Andriča, da
človek umre dvakrat. Prvič, ko
ugasne luč njegovega življenja,
in drugič ter dokončno, ko se ga
nihče več ne spomni. Naj ta preprosta, a globoka resnična misel postane uteha vsem - Tvojim
bližnjim, prijateljem, znancem in
kolegom, kajti dragi Vito, ta druga smrt je Tebi prihranjena.
Pred dobrimi desetimi leti si
sledil notranjemu klicu, začasno
zapustil odvetniške vrste in se
postavil v prvo vrsto tistih, ki so
ustvarjali novo slovensko državo. Tvoje delo in prispevek k
skupni stvari, tudi ko si bil v vrhu naše zakonodajne oblasti, sta
hkrati tudi del slovenske zgodovine.
Vendar bi rad ob tem žalostnem slovesu povedal tisto, kar
ni zapisano med suhimi dejstvi
zgodovine. Govorim o Tebi kot
človeku, pravniku in prijatelju,

ki ni nikoli podlegel dnevnim interesom, temveč je vedno želel
storiti le tisto, kar se je skladalo s Tvojo predstavo o pravičnem, dobrem in splošno koristnem.
Z globokim občutkom za pravičnost si se odločil za študij
prava in poklic odvetništva. Slovensko odvetništvo se zaveda in
ceni Tvoj prispevek k njegovemu
razvoju, saj si med našimi vrstami prebil kar 35 let, od tega tri
desetletja v vodstvu
zbornice.
Kot odvetnik-mentor in kot član
izpitne komisije za pravosodni
izpit si prenašal svoje bogato
pravniško znanje, predvsem s
področja gospodarskega
prava,
na mlajše rodove pravnikov. Bil
si pobudnik marsikatere spremembe v delu zbornice, nekateri uspešni projekti, ki si jih vodil kot član predsedstva oziroma
UO Odvetniške zbornice Slovenije še danes dajejo koristne rezultate in spominjajo na Tvoje
delo. S poštenim, zagnanim in trdim delom nisi samo sebe promoviral kot odličnega odvetnika,
ampak si dal svoj pomemben
prispevek k družbeni afirmaciji
celotnega slovenskega odvetništva.
Cez nekaj trenutkov se bomo
dokončno poslovili od Tebe z žalostnim spoznanjem, da novi dan
in sonce na obzorju ne bosta nikoli več Tvoja. Vendar Te vsi tisti, ki smo Te imeli radi in katerim si tudi sam veliko dal, ne
zapuščamo samega. Nosimo s
seboj podobo o odvetniku, politiku in predvsem človeku, ki nam
je veliko dal in nas zato spomin
nate še toliko bolj zavezuje.
Zato boš ostal vedno naš!
V imenu predsednika OZS g.
Borisa Grosmana, UO OZS ter
v svojem imenu izrekam družini
in sorodnikom pokojnega Vita
iskreno sožalje.

dnje seje upravnega odbora pridobi ponudbe glede višine naročnin.
Spremembe statuta
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Iz dela UO OZS
SEJA 4. SEPTEMBRA 2001
Upravni odbor zbornice je kot običajno obravnaval vpise in izbrise v imenik odvetnikov, kandidatov in pripravnikov, prijave in pobude za disciplinske
postopke, razlage Odvetniške tarife in
Kodeksa odvetniške poklicne etike,
opravil pregled nerealiziranih sklepov
upravnega odbora, pomembnejše teme
s te seje pa so naslednje:

zbornice opredelil predlog nove oblike
zavarovanja do skupščine Odvetniške
zbornice Slovenije, ki bo decembra
2001. Na omenjeni skupščini bo predlog nove oblike zavarovanja posredovan članom Odvetniške zbornice Slovenije v potrditev.
•

Kolikor bo predlog potrjen na skupščini OZS, bi nova pogodba začela
veljati s 1.1.2002.

Spletna stran OZS

Dostop do IUSINFO

Član upravnega odbora, odvetnik
Rok Koren, ki je zadolžen za pripravo
spletne strani odvetniške zbornice je
pojasnil:
• predvidena spletna stran zbornice je
v pripravi
• odprti del bo pripravljen do septembra 2001, zaprti del pa predvidoma
do konca oktobra 2001.

Člani upravnega odbora so preučili
rezultate opravljene ankete in ugotovili:

Zavarovanje odvetniške odgovornosti
Predsednik komisije, odvetnik Miha Martelanc je seznanil člane upravnega odbora s potekom razgovorov glede
zavarovanja odvetniške odgovornosti.
Ocenil je, da bodo razgovori z zavarovalnicami usklajeni do naslednje seje
upravnega odbora v oktobru 2001, dokončno pa bo upravni odbor odvetniške

•
•
•

za dostop do omenjenih podatkov je
zainteresiranih le 220 odvetnikov,
7 odvetnikov je izrazilo negativno
stališče,
8 odvetnikov pa je sporočilo, da
imajo urejen ta dostop.

Člani upravnega odbora so ocenili,
da bi bilo potrebno pridobiti podatke o
cenah za dostop do baze IUS INFO, pri
čemer je predsednik odvetniške zbornice, odvetnik Boris Grosman menil, da
bi bilo umestno pridobiti ponudbe glede naročnin za primere, ko bi bilo 50
naročnikov-odvetnikov, 100 naročnikov-odvetnikov in 200 naročnikovodvetnikov glede na to, daje cena odvisna od števila interesentov. Odvetnik
Rok Koren je bil zadolžen, da do nasle-

Novoletni pravniški ples
Na vabilo Pravniškega društva Ljubljana se je UO OZS s sklepom, sprejetim na seji 2. oktobra, strinjal, da omenjeno društvo organizira letošnji Novoletni pravniški ples tudi v sodelovanju z našo zbornico (in kar tudi omeni
v vabilu).
Tako bodo tudi odvetniki in njihovi kandidati ter pripravniki povabljeni
Tradicionalni novoletni pravniški ples, ki bo v Hotelu Lev v Ljubljani,
8. decembra 2001!

Odvetnik Mitja Stupan, zadolžen za
pripravo predloga sprememb in dopolnitev statuta OZS, je člane upravnega
odbora seznanil z izdelanim osnutkom
omenjenih sprememb, ta osnutek je potrebno sedaj uskladiti z zakonodajno
službo Vlade Republike Slovenije, nato
pa poslati Ministrstvu za pravosodje,
tako da bi bil predlog usklajen do skupščine Odvetniške zbornice Slovenije, ki
bo decembra 2001.
Spremembe kodeksa odvetniške poklicne etike
Členi upravnega odbora so za spremembe Kodeksa odvetniške poklicne
etike zadolžili odvetnika Mitjo Stupana, ki bo spremembe pripravil do skupščine OZS, na kateri se bo tudi odločalo o predlaganih spremembah.
Pravilnik o vzajemni pomoči
Odvetnik Marko Knafeljc je s strani
upravnega odbora OZS zadolžen za
spremembo omenjenega pravilnika.
Spremembe bo pripravil do seje upravnega odbora odvetniške zbornice v novembru 2001, tako da bi lahko bile
obravnavane na skupščini OZS v decembru 2001.
Zakon o brezplačni pravni pomoči
Ugotovljeno je bilo, da so sezname
odvetnikov, ki bi nudili brezplačno
pravno pomoč po zakonu o brezplačni
pravni pomoči posredovali na Odvetniško zbornico Slovenije vsi območni
zbori, razen Območnega zbora Ljubljane in Kopra. V zvezi s tem je bil sprejet
sklep, da se omenjena zbora pozove, da
odvetniški zbornici nemudoma dostavita sezname, ki bodo nato posredovani
sodiščem.
Obračun DDV od plačanih taks
V zvezi z vprašanjem glede obračunavanja DDV od plačanih taks, so člani
upravnega odbora zavzeli stališče:
• za obračun tega davka je najustrezneje, če odvetnik plača takse v imenu stranke, v tem primeru se seveda
ne obračuna 19 % DDV.
Razlaga 11. člena odvetniške tarife
V zvezi z zaprosilom odvetnika za
razlago 11. člena odvetniške tarife v

primeru, ko zastopa več oškodovancev
iz istega škodnega dogodka, v katerem
so bili vsi poškodovani, in v katerem
primeru je za vsakega oškodovanca posredoval zavarovalnici ločen zahtevek,
ker zdravljenje ni bilo istočasno zaključeno, zavarovalnica pa mu je za vsakega ločeno poslala poravnavo, stroške pa
odmerila v skladu z l i . členom odvetniške tarife, je upravni odbor zavzel
naslednje stališče:
• V danem primeru je odvetnik upravičen do povračila stroškov zastopanja za vsako stranko, saj gre v
tem primeru za sicer enako pravno
podlago, pri čemer je dejanska podlaga le navidezno enaka.
Zakonite zamudne obresti
Odvetnik je zaprosil za tolmačenje,
ali je skladno z določilom 3. odstavka 16.
člena odvetniške tarife, da je do zakonitih zamudnih obresti v primeru zamude s
plačilom stroškov in nagrade upravičen
le zagovornik, postavljen po uradni dolžnosti, ali pa je morebiti do navedenih
zakonitih zamudnih obresti upravičen
tudi zagovornik po pooblastilu.
Sprejetje bil sklep:
• do zakonitih zamudnih obresti je
upravičen zagovornik po uradni
dolžnosti kot tudi zagovornik po pooblastilu.
Vabila - prošnje
Člani upravnega odbora so obravnavali tudi številna vabila na udeležbe
predstavnikov naše zbornice, pri tem je
bil sklep, da se udeležba predstavnikov
naše zbornice omeji na najnujnejša srečanja, vse z namenom varčevanja sredstev zbornice. Prav tako so bile zavrnjene tudi vse prošnje za finančno pomoč

Veliko dela za odvetnike
Rezultati dela sodišč v daljšem časovnem obdobju - od leta 1998 do polletja 2001 - kažejo, daje v tem času prišlo do pozitivnega preobrata, saj se zaostanki zadnji dve leti in pol konstantno zmanjšujejo. Če je bilo še leta 1991
število nerešenih zadev komaj opazno, pa so od začetka sodne reforme v letu
1995 do leta 1998 zaostanki bliskovito naraščali. V obdobju zadnjih dveh let
in pol se je število nerešenih spisov zmanjšalo za 86.313 zadev oziroma za
45.685 zadev, če upoštevamo le pomembnejše zadeve. Ob polletju letošnjega
leta pa so našteli še 511.414 nerešenih zadeve.
Število nerešenih zadev tako počasi kopni tudi zaradi velikega pripada novih zadev: samo lani so sodišča prejela nekaj več kot 527.000 zadev (v letu
1998 so jih skoraj 600.000), kar je po besedah predsednika VS RS mag. Mitje Deisingerja za državo z dvema milijonoma prebivalcev svojevrsten fenomen.
oziroma dotacije posameznikom, ki so
zaprosili za finančno pomoč.

SEJA 2. OKTOBRA 2001
Upravni odbor je na tej svoji seji
obravnaval poleg običajnih točk dnevnega reda - to je overovitve zapisnika
seje upravnega odbora z dne 4. septembra 2001 in obravnave vlog v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za vpis v imenik
odvetnikov, odvetniških kandidatov in
odvetniških pripravnikov ter za izbrise
iz teh imenikov - še naslednje zadeve:
Priprava na skupščino OZS
Upravni odbor je sprejel sklep, da
bo skupščina OZS 7. decembra 2001 v
prostorih SMELT Ljubljana.
Na omenjeni skupščini bodo udeležencem predlagane v obravnavo in
sprejem spremembe Kodeksa odvetniške poklicne etike, Pravilnik o vzajemni pomoči, Pogodba o zavarovanju
odvetniške odgovornosti, Odvetniška
tarifa in izvolitev dodatnega namestnika disciplinskemu tožilcu OZS.
Razlaga 2. odstavka 17. člena ZO

Elektronska zemljiška knjiga
Uvajanje elektronske zemljiške knjige poteka po načrtih, tako je od
1.200.000 zemljiškoknjižnih vložkov usklajenih (kar pomeni, da je usklajeno
stanje med zemljiško knjigo in katastrom, podatki iz vložka pa so obdelani tudi elektronsko) že 230.000 vložkov - samo v letošnjem septembru so jih elektronsko obdelali 40.000. Zaradi uvajanja elektronske zemljiške se je število
zadev v prvih šestih mesecih tega leta povečalo za 6 odstotkov (nerešenih je
187.594 zemljiškoknjižnih zadev).
Vseh 44 okrajnih sodišč je že opremljenih za elektronsko vodenje zemljiške knjige, nameščeni pa so tudi računalniki za vpogled zainteresiranih v
usklajene vložke - za tiste vložke, ki so že usklajeni, je mogoče pridobiti tudi
izpiske ne glede na to, na katerem sodišču je bil vpis opravljen.
Informatizacija zemljiške knjige naj bi bila dokončana do leta 2004.
Na Vrhovnem sodišču, ki je pristojno za naložitev elektronske zemljiške
knjige, pa že poteka projekt izmenjave podatkov med odvetniškimi oziroma
notarskimi pisarnami in zemljiškoknjižnimi sodišči. (I. V.)

v zvezi z določbo 8. člena odvetniške
tarife
• Pri obračunu stroškov zastopanja
lahko odvetnik izbere le obračun z
uporabo odvetniške tarife, namesto
takšnega načina pa si lahko izgovori največ 15-odstotni delež od zneska, ki ga bo sodišče prisodilo
stranki (sprejeto je tudi stališče, da
se na enak način lahko v premoženjskopravnih zadevah obračuna tudi
plačilo odvetnikovih storitev, kadar
je sklenjena sodna poravnava).
• Odvetnik torej lahko izbere le en način plačila, ne more pa kumulirati
obeh predvidenih v tretjem odstavku 17. člena zakona o odvetništvu.
Kumuliranje obračunavanja načina
za opravljeno delo je v izrecnem
nasprotju z določbami citiranega
17. člena zakona o odvetništvu.
• Dogovor po 3. odstavku 17. člena
zakona o odvetništvu mora biti sklenjen v pisni obliki.
Delo disciplinskih organov
Upravni odbor je ugotovil, daje delo disciplinskega tožilca OZS povsem
ažurno, da pa disciplinske komisije
svojega dela ne opravljajo. Sprejetje bil
sklep:
• predsednike disciplinskih komisij je
treba povabiti na naslednjo sejo
upravnega odbora OZS, ki bo novembra 2001, da podajo poročila v
zvezi z disciplinskimi zadevami in
pojasnijo razloge, zakaj disciplinske komisije ne delajo.
Izvolitev dodatnega namestnika disciplinskega tožilca OZS
Disciplinski tožilec mag. Jelenič
Novak Mitja je opozoril upravni odbor,
da nujno potrebuje dodatnega namestnika disciplinskega tožilca, saj dosedaj izvoljeni pomočniki po njegovih

ugotovitvah niso ažurni, pretežno delo s
tem v zvezi je tako prepuščeno praktično le njemu.
Sprejet je bil sklep, da skupščina
OZS decembra 2001 izvoli dodatnega
namestnika disciplinskega tožilca pri
OZS.
Odvetniška zgibanka
Številni odvetniki so naročili dodatne izvode odvetniške zgibanke, zato je
bil sprejet sklep, da se dodatna naročila
odvetniške zgibanke pošljejo zainteresiranim odvetnikom po ceni, kot je bila
ta ob nabavi s strani OZS.
Srečanje hrvaških in slovenskih
odvetnikov
9. 10. 2001 bo tradicionalno srečanje predstavnikov Odvetniške zbornice
Slovenije in Odvetniške zbornice Hrvaške na Otočcu.
Odvetniška šola 2002
Upravni odbor OZS je za organizacijo izobraževanja odvetnikov, ki bo
spomladi 2002 zadolžil odvetnika Mitjo Stupana.
Srečanje pri ministru za pravosodje
Minister za pravosodje je 26. septembra 2001 sprejel delegacijo Odvetniške zbornice Slovenije v sestavi,
predsednik, odvetnik Boris Grosman,
podpredsednik, odvetnik Nikolaj Grgurevič, član upravnega odbora, odvetnik
Mitja Stražar, glavna tajnica, odvetnica
Margareta Zakonjšek Rupnik.
Na omenjenem srečanju je bil govor
o odvetniški tarifi, pri tem je minister
pojasnil, da je dal soglasje za zvišanje
vrednosti točke na 100.- SIT.
V zvezi s spremembo tar. št. 10
Odvetniške tarife je minister dal pobudo, da s spremembo omenjene tarifne
številke počakamo do uveljavitve zakona o brezplačni pravni pomoči v praksi.
Podal je tudi pobudo, da bi OZS
ustanovila komisijo, ki bi pregledala
veljavno odvetniško tarifo in pripravila
morebiti potrebne spremembe, katerih
končno besedilo naj bi obravnavala še
skupščina Odvetniške zbornice Slovenije decembra 2001.
Predstavniki OZS so ministra opozorili tudi na že podane predloge v zvezi s spremembo sodnega reda, s strani
ministra pa smo prejeli zagotovilo, da
bodo te pobude na ministrstvu obravnavali.

Pripravila:
Margareta Zakonjšek Rupnik

Statistika

Iz odvetniškega imenika - s t a n j e z dne 1. o k t o b r a 2001
• 886 odvetnikov - 89 kandidatov -108 pripravnikov;
• 27 odvetniških družb - 4 še neaktivne
Odvetniki
• vpisanih 886 (316 odvetnic, 570 odvetnikov)
• v razdobju od 1. 1. do 1. 10. 2001 seje na novo vpisalo:
- 11 odvetnic in 23 odvetnikov,
- od teh 29 iz kandidatskih, 3 iz pripravniških in 2 iz sodniških vrst,
- od teh na območju OZ Ljubljana - 22, OZ Maribor - 4, OZ Koper - 3 in
po eden na območjih OZ Celje, Ptuj, Novo mesto, Pomurje in Nova
Gorica;
• v razdobju od 1. 1. do 1. 10. 2001 seje izbrisalo:
- 13 odvetnikov oziroma odvetnic,
- 4 zaradi upokojitve, 1 umrla,
- 1 odvetniku je začel mirovati odvetniški poklic;
• samo v razdobju od 12. junija do 1. 10. 2001:
- na novo vpisanih 10 (4 odvetnice, 6 odvetnikov), od teh 7 izmed kandidatov, 2 izmed sodnikov in 1 izmed pripravnikov,
- izbrisani so bili 4 (2 odvetnici, 2 odvetnika), od teh pa 2 zaradi upokojitve
in 2 zaradi odhoda med sodnike.

Odvetniški kandidati
• vpisanih 89 (38 kandidatk in 51 kandidatov),
- od tega na območju OZ Ljubljana - 53, OZ Celje - 10, OZ Kranj - 9, OZ
Maribor - 4, na območjih OZ Nova Gorica in Ptuj - po 3, na območjih OZ
Koper in Krško - po 2 in na območjih OZ Novo mesto, Slovenj Gradec in
Pomurje - po 1;
- kandidati opravljajo prakso v 73 odvetniških pisarnah, v 8 pisarnah imajo
po več kandidatov (od 2 do 7);
• v razdobju od 1. 1. do 1. 10. 2001
- na novo vpisanih 40 (14 kandidatk in 26 kandidatov),
- izbrisanih 31, od teh 23 zaradi vpisa med odvetnike in 8 zaradi prenehanja opravljanja kandidatske prakse.

Odvetniški pripravniki
• vpisanih 108 (65 pripravnic in 43 pripravnikov),
- na praksi so v 95 odvetniški pisarnah - po 2 usposabljajo v 13 pisarnah, 3
pa so eni odvetniški pisarni itd.,
- na območju OZ Ljubljana se usposablja 44 odvetniških pripravnikov, na
območju OZ Maribor - 13, OZ Gorenjske - 11, OZ Celje - 10, OZ Koper
- 9, OZ Ptuj - 6, OZ Dolenjske - 5, OZ Slovenj Gradec - 4, OZ Nova
Gorica - 3 in na območju OZ Pomurje - 2;
• v razdobju od 1. 1. do 1. 10. 2001
- na novo vpisanih 35 (23 pripravnic, 12 pripravnikov),
- izbrisanih 23 (10 pripravnic, 13 pripravnikov).

Odvetniške družbe

»

• soglasje OZS ima 27 odvetniški družb (od teh 4 še niso začele delovati),
• v aktivnih odvetniški družbah deluje 64 odvetnikov:
- v 2 družbah deluje po 6 odvetnikov,
- v 1 družbi deluje 5 odvetnikov,
- v 2 družbah delujejo po 4 odvetniki,
- v 3 družbah delujejo po 3 odvetniki,
- v ostalih 15 družbah pa sta po 2 odvetnika,
- v 2 civilnih odvetniških družbah deluje po 5 odvetnikov.
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dr. Ivan Bele

Kazenski zakonik s
komentarjem,
splošni del
mag. Mitja Jelenič Novak

Komentar prof. dr. Ivana Beleta ponovno, podobno kot to velja tudi za
še vedno neprekosljiv komentar zakona o kazenskem postopku dr. Živka
Zobca, dokazuje, da lahko zares dober komentar zakona napiše samo nekdo, ki je dober poznavalec tako teorije kakor tudi prakse kazenskega prava.
Komentar dr. Beleta je delo za kazensko-pravne sladokusce, zaradi česar ga praktiki ne bodo pogosto vzeli v roke.

elo namreč ne
Uporaba
Beletovega
daje instant nakomentarja tako ne prepotkov za rešitev
nese površnega branja,
konkretne zadeve, amampak študij s svinčnipak poglobljen vpogled
kom v roki.
Kau Bcšc
v razsežnosti splošnih
Osebno mi je esejiKAZENSKI ZAKONIK
institutov
kazenskega
stični in cizeliran akaS KOMENTARJEM
materialnega prava. To
demski način BeletoveSplošni del
pa predvsem pomeni, da
ga pisanja komentarja
je komentar v celoti neizjemno všeč in sem
uporaben za civilista, ki
nad pristopom, ki ga je
se le občasno preizkusi
izbral, naravnost navv kazenski praksi. Beledušen.
tov komentar bo lahko
Vendar pa se popostal
neprecenljive
stavlja vprašanje, ali
vrednosti samo za tistega kazenskega slovenska kazenska praksa takšen
praktika, ki zna sam dovolj natančno
komentar prenese; o tem, da ga nujdiagnosticirati konkretni kazenski prino potrebuje, ne more biti nobenega
mer in opredeliti njegov relevantni
dvoma!
pravni problem tako, da se sploh lahko
Dejstvo je namreč, da Beletovo dezačne spraševati o teoretičnih vprašalo
daleč
presega trenutno pripravljenjih, ki jih odpira pričujoče delo prof.
nost
tudi
inštančnih
sodišč v Sloveniji,
dr. Beleta.
da ob reševanju konkretnih primerov
Ker jasnih odgovorov na vse razsezavzamejo bolj drzne, inovativne in
žnosti kazenskega prava ni, česar se manj instrumentalne rešitve posameprof. Bele dobro zaveda, enoznačnih
znih materialno kazensko-pravnih proodgovorov na praktične probleme v
blemov, oziroma sploh pripravljenost
komentarju ne boste našli. Niti ne poinštančnih sodišč, da si vzamejo čas za
skuša skrivati, da komentar prvenstverazmislek o materialno-pravnih vprano ni namenjen čistim praktikom, ki
šanjih, ki jih prinaša posamezni priiščejo jasne in kratke odgovore na ele- mer. Vsaj na kazenskem področju je za
mentarna vprašanja vsakodnevne soinštančna sodišča trenutno bolj ali
dne prakse. Kot za nalašč se namreč manj značilno, da se posebej s teoretipoigrava z bralcem in v besedilo vklju- čnimi vprašanji nočejo ali pa ne znajo
čuje dobesedno vse lateralne misli, ki
ukvarjati, čeprav je jasno, da številne
so se mu porodile ob pisanju. Zaradi
konkretne kazenske zadev ponujajo
tega je za to, da bi besedilo postalo
takšno možnost. Sam npr. ne poznam
uporabno tudi za prakso, treba prebrati
nobene odločbe Vrhovnega ali katerecelotno besedilo Beletove razprave ob
ga koli višjega sodišča v Sloveniji zaposamezni zakonski določbi, ne pa dnjih let, ki bi pomenila pomemben
zgolj posameznih njenih odlomkov. prispevek k oblikovanju teorije kazen-
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skega prava. To pa ne stimulira ne
odvetnikov in tudi ne prvostopnih sodnikov. Iz tega razloga se bojim, da bo
zares izjemno delo dr. Beleta v praksi
izzvenelo nekam v prazno.
Beletov komentar v resnici ponuja
bogato paleto različnih problemskih
vprašanj materialnega kazenskega prava, na katera bi morala pravzaprav dati dokončni odgovor kazenska praksa prof. Bele pa ji ponuja odlične teoretične nastavke. V tem smislu je Beletov
komentar nedvomno bolj znanstvena
razprava in bogat prispevek k teoriji
kazenskega prava, kakor pa praktikum
za sodno prakso.
Tako se prof. Bele zares izkaže kot
izjemen kazensko-pravni teoretik pri
razlagi kaskadne odgovornosti, kjer
daje tudi za sodno prakso več koristnih
napotkov (čeprav se v praksi zdi, da
zadevno vprašanje izgublja na pomenu
vsled zares mogočnih varoval, ki so
prav za novinarje vgrajena v kazniva
dejanja iz poglavja o kaznivih dejanjih
zoper čast in dobro ime); zares dobra je
tudi njegova razprava o naklepu in
krivdi nasploh, nadalje poskusu, kakor tudi o dejanski zmoti.
Pri razlagi naklepa (razprava k 17.
členu) tako prof. Bele daje številne
praktične napotke za razlikovanje med
direktnim in eventualnim naklepom. V
tem kontekstu izpostavlja tudi premalo
poudarjeno in večkrat pozabljeno dejstvo, da je s stališča ugotavljanja stopnje naklepa pri kaznivem dejanju pomembno, na katerega od elementov kaznivega dejanja (ravnanje, okoliščine,
posledice) se v opredelitvi kaznivega
dejanja zavest in volja kot sestavini naklepa nanašata. Tako Bele ugotavlja,
da je v primeru, če se zavest nanaša na
nastop posledice, mogoče nedvomno
ugotoviti, da je dejanje mogoče storiti
samo z direktnim naklepom, saj, kot
lucidno ugotavlja, "pri poudarjeni zavesti tudi volje storilca ni mogoče razumeti drugače kot hotenje posledice".
Takšna ugotovitev, s katero se je mogoče v celoti strinjati, je nedvomno pomemben napotek za sodno prakso, saj
bi, v smislu takšnega Beletovega stališča, vsaj po mojem mnenju, moralo biti povsem jasno, da npr. poskus kaznivega dejanja umora ne more biti storjen z eventualnim naklepom.
Kot poglavitno značilnost komentarja je treba izpostaviti že poudarjeni
esejistični način pisanja, o čemer govori tudi sam avtor v predgovoru. Kar
zadeva strukturo, vsebuje komentar
poleg uvodnih pojasnil in skupaj štirinajst poglavij, kot jih sicer pozna tudi

splošni del kazenskega zakonika, še
osem prilog, stvarno kazalo, seznam literature in priporočljive literature. Izjemno koristne so vse priloge, v katerih
so zajete izbrane določbe Ustave RS,
zakona o kazenskem postopku, zakona
o izvrševanju kazenskih sankcij, splošne deklaracije človekovih pravic,
mednarodnega pakta o državljanskih in
političnih pravicah, evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, konvencije proti
mučenju itd., skratka bolj ali manj vse,
kar se neposredno ali posredno navezuje na problematiko materialnega kazenskega prava in lahko koristi tudi
praktiku; zanimiv in inovativen je tudi
seznam literature, ki ga je avtor oblikoval smiselno po sklopih oziroma po
posameznih poglavjih, ki jih pozna kazenski zakonik, tako da uporabniku, ki
se želi še bolj poglobljeno seznaniti s
posameznimi ožjimi področji materialnega kazenskega prava, v veliki meri
prihrani čas z iskanjem ustrezne literature.
Dr. Ivan Bele se s pričujočim komentarjem nedvomno vzpostavlja kot
najvidnejši slovenski teoretik materialnega kazenskega prava svojega časa.
Tudi sam se v celoti strinjam z njegovim mnenjem, da je bila teorija kazenskega prava v Sloveniji do neke mere
zanemarjana na račun kriminologije
(kar pa je z Beletovim komentarjem
sedaj vsaj deloma sanirano). V pomanjkljivem vnosu kazenske teorije pa
je verjetno tudi treba iskati razloge za
neinovativnost in pogosto inertnost sodne prakse, da bi se ob reševanju konkretnih zadev pogosteje poskusila spopasti s teoretičnimi zagatami kazenskega prava.
Iz Beletovega dela se kazenskega
prava ne morete naučiti; lahko pa se
naučite razmišljati o kazenskem
pravu.
Beletov komentar dokazuje, da,
kljub nasprotnemu prepričanju mnogih, kazensko pravo ponuja največ možnosti pravega znanstvenega razmišljanja in razpravljanja, ki se dotika globljih filozofskih in epistemoloških
vprašanj. Dejstvo je namreč, da na nobenem drugem pravnem področju ni
mogoče napisati komentarja na način
znanstvene razprave, kot to počne v
pričujočem delu dr. Bele, zaradi česar
je npr. komentar katerega koli zakona s
področja civilnega prava vselej že po
definiciji bolj všečen praksi - o čisti
pravni tehniki in logiki, kot je civilno
pravo, je namreč mogoče napisati zgolj
in samo toliko in nič več.

Odvetnica in pisateljica |
dr. Ljuba Prenner
§
mag. Bojan Kukec

Vsekakor gre za pomemben dogodek, vreden pozornosti tudi na straneh
našega glasila, kadar slovenski odvetnik ali odvetnica izda literarno ali strokovno knjižno delo, ali pa tudi takrat, ko izide o naši kolegici ali kolegu
monografsko delo, kot se je po nekem srečnem naključju zgodilo v tu
obravnavanem primeru.
V lanskem decembru je založba Nova revija v svoji zbirki "Korenine"
izdala posebno privlačno in dokumentarno zanimivo branje - monografsko
delo treh avtorjev z naslovom: "Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner".
Zgodovinar dr. Aleš Gabrič je v svojem prispevku po zdaj dostopnih dokumentih rekonstruiral njen nenavaden življenjepis, slavistka Polona Kekec je povzela njene dosežke na literarnem področju, sledi za "pisateljico in
advokatom v hlačah" pa je v Koroškem pokrajinskem muzeju, kjer hranijo
Ljubino zapuščino, razkrila tretja avtorica, etnologinja Brigita Rajšter.
Delo je izšlo v nakladi 1000 izvodov, po ceni 4.280 SIT.

njeni številki Odvetnika
njiga obsega 217
Ak-S Gto'>n. Pt.ktnj ki-jicv. Kti^il.i Ji.tf.tr:
(št. 3/1991, v rubriki
strani, odlikuje jo
O D V E T N I C A l \ PISATELJICA
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"Odvetniki na temni
likovno svojsko
P R E N N E R
strani meseca - II"). Zaoblikovan ovitek Mito ne bom niti obnavljal
ljenka Licula, bogato je
že zapisanega, znova pa
opremljena s slikovnim
moram poudariti:
gradivom. Knjigo po
vsebini sestavlja predgoDr. Ljuba Prenner
vor, kateremu sledi (zgo(1907-1977) je ena najdovinski) prispevek dr.
bolj markantnih in neAleša Gabriča (strani 11navadnih slovenskih
85, na katerih so za
osebnosti, poznana kot
odvetništvo še posebej
bleščeča odvetnica, vesm
zanimiva poglavja: Laliko ljudem tudi kot listna advokatura - prvič,
terarna ustvarjalka;
Advokat po meri obtožencev, Kaznomnogi pa so si jo posebej zapomnili
vanje za kaznovanjem, Lastna advokazaradi njenega nenavadnega značatura - drugič, Predana odvetnica in ne- ja, kot žensko z moško dušo.
zadovoljna pisateljica), nato Polona
Prvotna zamisel snovalcev knjige, h
Kekec piše o literarnem ustvarjanju
katere branju želimo tu privabiti, je bila
Ljube Prenner (strani 85-137, kjer je
objava spominov Ljube Prenner, kijih
posebej dragoceno poglavje "Advokat je začela pisati jeseni leta 1970 na pobuv slovenski literaturi"), tretji del pa sedo prijateljice Mimike Krenker. Vendar
stavlja prispevek (etnologinje) Brigite
so v njih bolje opisani zgolj spomini na
Rajšter (strani 137-185, z opisom Ljuotroštvo in starše, izpuščeno je bilo, debinega zasebnega življenja, njenih ponimo, vse obdobje šolanja, nadaljevala
vezav s sorodniki in prijatelji - še posepa je z opisi dogodkov v zvezi s pridobej zanimivi sta poglavji: "Socializem
bitvijo lastne advokature. Spomine je
in hlače" ter "Humor, ki rešuje"). Na
pisala v pozni jeseni življenja, ko se je
koncu je dodan povzetek (tudi v nemže začela spopadati z boleznijo, zato so
ščini), našteti so viri in literatura, iz kase izkazali za pomanjkljive, zakrite bi
tere so črpali avtorji zapisov (med druostale marsikatere podrobnosti, ki jih je
gim je citiran tudi naš "Odvetnik", št.
Ljuba Prenner (tudi o sebi) izpričala na
3/1999, stran 44-48, in posebej omedrugih mestih ali pa so jih o njej povenjen na strani 206), povsem na koncu pa
dali ali zapisali njeni najbližji znanci
je še osebno kazalo, kjer je prav tako ci(tudi odvetniki). Zato so se avtorji odlotiran avtor tega zapisa (stran 60 in 77).
čili, da o njenem življenju in delu pripovedujejo z njenimi besedami ali z beseO kolegici dr. Ljubi Prenner sem
dami njenih prijateljev, sodelavcev in
marsikaj (kar obširno) zapisal že v ome-

K

£^

sodobnikov, da bi bil prikaz čimbolj celovit. Zato so za pripravo monografije
združili moči avtorji različnih strok in
opisali Ljubo skozi njeno dojemanje sodobnega časa in odvetniškega poklica,
skozi njeno književno delo in skozi njen
nenavaden značaj. Največ gradiva pa so
našli v njeni zapuščini, shranjeni v Koroškem pokrajinskem muzeju v Slovenj
Gradcu.
I.
Knjiga vsebuje precej (doslej le redkim znanih) anekdot, ki kažejo osebnostni značaj Ljube Prenner. Veliko
Slovencev se je Prennerjevi zahvalilo
za pravniško pomoč po kapitulaciji Italije, ko je z (sicer lažnimi) vlogami, češ
da so s samo kapitulacijo postale neveljavne sodbe njihovih sodišč, dosegla
odpust ljudi iz italijanskih taborišč. Zapisala je namreč, da je sodba italijanskega vojaškega sodišča razveljavljena
po nemških oblasteh, kar seveda ni bilo
res. Zato je bila marca 1944 zaprta in
obsojena (tudi s strani Odvetniške zbornice na višjo denarno kazen, ki pa ji je
bila vrnjena takoj po osvoboditvi z
"mnogimi opravičili", kot sama navaja
v svojem življenjepisu iz leta 1975).
Pred hujšo kaznijo jo je rešil starejši dunajski advokat v nemški vojaški službi
in prav zanimivo je opisan njun dialog.
Posledica Ljubine odkritosrčnosti je bila, d a j e ta gestapovski oficir "zagrabil
ves tisti kup njenih lažnih vlog in jih vrgel v Lucovo peč".
Čeprav iz celotne knjige izhaja, da
je bila Ljuba politično levo usmerjena,
saj je aktivno sodelovala v Osvobodilni
fronti (poizkušala je rešiti iz zapora narodnega heroja Toneta Tomšiča), pa se
je uprla sprejemu v Komunistično partijo. Kar brez njenega soglasja jo je
namreč v KP vpisala Vida Tomšič. Velikokrat je rekla: "Ti prekleti komunisti ..." ko ji kaj ni bilo všeč, vendar je v
istem dihu tudi pravično priznala: "Šele pri komunistih in zaradi njih sem lahko oblekla hlače ..." Po osvoboditvi so
ji očitali kršitev kulturnega molka, ker
je med vojno dovolila uprizoritev svojega prvega dramskega dela, komedije
"Veliki mož". Iz zgodovinskih virov izhaja, da ji je bila s tem storjena krivica,
saj je takšna obsodba bila bolj posledica političnega obračunavanja z njo kot
pa vsebine dramskega dela, ki je bila sicer tedaj bolj kot Italijanom namenjena
Nemcem: "Smeje nam drgne pod nos
resnico, da malikujemo, kar prihaja iz
tujine, a preziramo in odklanjamo, kar
je domačega" (stran 52).
Aktivna je bila tudi pri poskusih or-

ganiziranja legalne politične opozicije
v Sloveniji leta 1945. Povojnim oblastnikom pa seje Ljuba zamerila tudi zaradi zagretosti, ki jo je kazala na sodišču. Prennerjeva je prevzemala ali bila
po uradni dolžnosti odgovorna tudi za
nekatere sodne obravnave, ki so imele
poleg sodnih močne politične primesi
(npr. ljubljanski župan Adlešič, sodelavci Draže Mihailoviča, obtoženi sodelovanja z okupatorji, kot npr. lastnik
ljubljanskih kinematografov Kham,
Pavla Jesih idr.)
Njen temperament in vroča kri sta
prišla do izraza zlasti v primeru, ko seje
februarja 1946 na sodišču v Škofji Loki
znašla sodelavka osvobodilnega gibanja Tončka Vidic, obtožena veleizdaje,
češ daje kot zapornica v Begunjah izdala imena sodelavcev OF, ki so bili nato
ustreljeni. Na ponovljenem procesu na
Višjem sodišču v Ljubljani je obremenilni priči dokazala, da je v prvem postopku zatrjevala, kako je "slišala"
Tončko izdajati imena Nemcu, sedaj pa
govori, daje to "le videla." Priča je odgovorila, da sedaj govori drugače "po
nalogu Partije". Izdana je bila oprostilna sodba, nato pa je prišlo do besednega dvoboja in celo pretepa med tožilcem Javomikom in odvetnico Prennerjevo. Zaradi tega je bila drugič pred disciplinskim sodiščem Odvetniške zbornice (prvič je bila kaznovana zaradi lažnih vlog leta 1944, a so ji ta prekršek
po vojni seveda odpustili in vrnili plačano kazen). Prepir z Javornikom je
Ljubo stal plačila stroškov disciplinskega postopka, izdana ji je bila prepoved
izvrševanja advokature za en mesec. Da
ji ni bil ravno v čast, je priznala tudi sama Prennerjeva, ko je zapisala, "da svoj
prekršek priznava ter da sta se s tožilcem Javornikom že davno spravila".
Vsega skupaj je bila Prennerjeva
kar 4-krat pred disciplinskimi organi,
vendar so jo v polovici zadev oprostili
ali ustavili postopek. Tako so ravnali ob
primeru, ko so vnovič pele pesti, ko je
29. avgusta 1968 na hodniku sodišča v
Celju udarila Lojzeta Jagra, "in se torej
vedla nedostojno ter s tem kršila ugled
odvetnika". Toda disciplinski tožilec
Jože lic je predlagal ustavitev postopka,
saj je ugotovil, dajo je Jager prizadel in
sprovociral do takšne mere, ko se človek ne more več brzdati (v zaničujočem
tonu ji je očital telesno hibo).
Iz dokumentacije v knjigi izhaja tudi zanimiva okoliščina, da so Prennerjevo podprli stanovski kolegi, ko je leta
1952 drugič poizkusila z lastno advokaturo (potem ko je prvo samostojno pisarno leta 1947 ob silnih političnih pri-

tiskih nanjo sama prostovoljno vrnila)
in je Odvetniška zbornica pozitivno odgovorila na njeno vlogo. Zataknilo pa
se je pri višjih forumih, saj je tedanji
minister za pravosodje Slovenije njeno
vlogo zavrnil.
Prav svojstven je bil tudi Ljubin
odnos do odvetniških kolegov in kolegic, pa čeprav pripravnikov. Tako je
pripravnici Marji Polak pustila več svobode, kot jo je slednja pričakovala. Rekla je: "Ti si Marja, jaz sem Ljuba, sva
kolegici in tukaj ni nobenega vikanja.
Smo kolegi. Amen. Si razumela?" ...
"Sem! In bila sem zelo počaščena".
Ljuba je šla še dlje. Daje lahko pripravnica sama vodila postopke, je od nje
zahtevala celo, naj se nauči ponarejati
njen podpis, kar je kranjskih sodnik odkril in prijavil Odvetniški zbornici; njen
predsednik seje seveda hudo razburil, o
čemer je Polakova v spominih na dr.
Ljubo Prenner zapisala takole:
"Dr. Grosman Latko naju je poklical na Odvetniško zbornico. In pravi:
".Zdaj ga pa nehajta biksat, koga ga pa
vedve svirata? Ti boš advokaturo izgubila, ko si jo komaj dobila; ti pa nikoli
advokat ne boš..."
Povezava prava in literature pri
slovenskih pisateljih ni redkost (Prešeren, Jenko, Kersnik, Tavčar, Mencinger, Milčinski ...). O tem je Ljuba kot
oddolžitev poklicu leta 1968 napisala
esej z naslovom: "Advokat v slovenski
literaturi". Kot ugledni odvetnici ji je
pripadla tudi čast, daje govorila 16. novembra 1968 na slavnostnem zboru ob
proslavi 100. obletnice OZS v Ljubljani. Njen prispevek je bil eden izmed štirih, v njem pa je poudarjala, da sta si
odvetniški poklic in pisateljevanje precej blizu: "Prav izrazit pa je most med
književnim etičnim in dramatičnim
ustvarjanjem in našim poklicnim udejstvovanjem. Ko so odhajali v pokoj pok.
dr. Vladimir Kreč, pok. odvetnik Franc
Koder in naš dragi dr. Bogdan Žužek,
jim je ob odhodnici govoril kolega dr.
Vladimir Grosman in dejal, da spiše
vsak dolgoletni odvetnik toliko tožb,
pripravljalnih spisov, pritožb in revizij,
da mu gre neviden venec pisateljske
slave, saj je v njegovem delu vseskozi
pisanje povesti in romanov o človeških
usodah, prikazovanje njihove tragike in
tudi njihove smešnosti. Tisti, ki je z
vsem srcem vnet za svoj poklic, postane
pri izvrševanju odvetništva izkušen
praktični psiholog in pisatelj, ki mu besede gladko stečejo, ko opisuje najrazličnejše dogodke, iz neznanih ali znanih vzrokov porojene dramatične konflikte, ki jih narekuje življenje. Od sile

odvetnikovega prikazovanja je tudi
kdaj odvisen uspeh pravde."
V zvezi s tem referatom pa je v knjigi objavljena še neka zanimiva podrobnost (stran 129). V pismu Društvu slovenskih pisateljev, ki ga je 12. junija
1975 pisala Ljuba že na bolniški postelji in v katerem pojasnjuje zadeve v zvezi s svojo upokojitvijo, med drugim zapiše:
"Ker sem bila navajena številnega
odklanjanja svojih del iz političnih razlogov, češ da nisem dobro zapisana,
nisem tega delca v Sloveniji objavila,
pač pa ga je natisnila Kolegialna advokatska komora v Zagrebu v svoji publikaciji Odvjetnik, in to v slovenščini, kar
je utemeljil predsednik Advokatske komore s tem, da mora zaradi originalnega dela biti ohranjen tudi jezik, v katerem je napisano".
II.
Literarno ustvarjanje dr. Ljube
Prenner prikazuje slavistka Polona Kekec (to je bila tudi njena diplomska tema na slavistiki). Prennerjeva je pisala
prozna dela (črtice, povesti, romane,
med njimi prvi slovenski kriminalni
roman) ter izvirne dramske tekste,
komedije in libreto.Veliko njenih del
je ostalo v rokopisu. Sicer pa je njen
opus kljub temu dovolj reprezentativen,
da jo lahko predstavimo kot uspešno
ustvarjalko, ki pa ji njen čas ni omogočil literarnega priznanja in potrditve.
Doslej je njeno delo obširneje literarno
zgodovinsko analiziral le Lino Legiša.
Leta 1947 je komunistični režim z njo
obračunal. Izključili so jo iz Društva
pisateljev, kar jo je še posebej prizadelo, saj je bila kot pisateljica ambiciozna.
Leta 1975 - dve leti pred smrtjo - so jo
ponovno uvrstili na seznam članov,
vendar je bil to le obliž na rane. V Društvo slovenskih književnikov v Ljubljani pa je bila sprejeta že leta 1939 (pod
zap. št. 47.). Kot pisateljica se je težko
uveljavljala. Zanimal jo je predvsem
človek. V mnogih delih se pojavljajo
avtobiografski elementi. Njena literatura tudi ne zanika konfliktov z okolico,
prav takšnih, kakršne je tudi sama doživljala vsakodnevno. Treba je namreč
vedeti, daje Ljuba Prenner bila nekako
drugačna, ker je bila ženska in se je
oblačila kot moški, zato se tudi v njenih
literarnih delih to odraža na način, da se
vedno pojavi nek avtobiografski element ali karakter, ki včasih tudi spominja nanjo ali pa ima celo elemente njene življenjske usode. Polona Kekec v
knjigi takšne odlomke iz njenih literarnih del natančno opiše in prikaže. "Ne-

znani storilec" - prvi slovenski kriminalni roman, čeprav napisan za stavo,
ji je prinesel prvotno članstvo v Društvu
slovenskih književnikov že leta 1939.
Kot odvetnici ji je bil dan vpogled v
marsikatere življenjske usode različnih
ljudi. Na podlagi tega ji je uspelo napisati zelo dober kriminalni roman, ki dosledno upošteva žanr in zgradbo kriminalnega romana. Vanj pa je dodatno
vnesla element družbeno-kritične osti,
kar po navadi ni v navadi v kriminalnem romanu.
Njeno prvo dramsko delo, komedija "Veliki sin domovine", uprizorjeno januarja 1943 z naslovom "Veliki
mož" (ker so italijanski cenzorji "domovino" iz naslova črtali, "sina" pa
preimenovali v "moža"), je pozdravljalo Slovenstvo. Kot že povedano, pa soji
zaradi te uprizoritve po vojni očitali domnevno kršitev kulturnega molka, kar
je sporno, kajti kulturni molk je bil po
definiciji očitan samo tistim, ki so se zavzemali za italijanstvo. Zdi pa se, daje
šlo pri tem predvsem za politično spornost avtorice po drugi svetovni vojni in
obračune z njo. Ko je bila zaprta v Škotji Loki je napisala glasbeno šaloigro
"Vasovalci", ki sojo 8. marca 1950 tudi uprizorili, pri čemer je bil njen namen predvsem dvigovanje morale in
zabava, zato je tekst le lahkotno razvedrilo. V časopisu Jutro je v nadaljevanjih izhajal kmečki roman "Pohorska
vigred" (1930-1931). Že leta 1929 pa je
objavila povest Trojica. V študentskih
letih je napisala povest iz Slovenj Gradca "Življenje za hrbtom" (1936). Obširen koncept romana, ki je izhajal v letih 1936 do 1938 pod naslovom "Mejniki ali kronika malega mesta" opisuje usodo in razvoj majhnega obmestnega mesta v severnem delu Slovenije. Na
libreto za opero o Prešernu "Slovo od
mladosti" je bila sama izredno ponosna,
kajti v njem o Prešernu govori v verzih.
Odzivi so bili različni. Nekateri so opero pozdravljali, libretu pa so očitali sentimentalnost in manko dramaturških prvin. O nastanku zadnjega njenega
dramskega dela - in tudi edinega, ki ga
je napisala po vojni - komedije "Gordijski vozel" je sama zapisala: "Sem ga
napisala na sodišču med dolgočasnimi
razpravami. Misel na to delo se je torej
porodila v moji odvetniški praksi, ko
sem opazovala ljudi in prišla do ugotovile, da ni pomoči, ker vsak človek zasleduje svoje sebične smotre in se ne
more sprijazniti, da bi bil vsaj malo
pravičen do sočloveka" (stran 118).

Tuja odvetniška
glasila

Glasilo
Češke
odvetniške
zbornice
Letošnja 8. številka tega glasila
že na uvodnih straneh z zadovoljstvom objavlja, da je revija na Karlovarskih pravniških dnevih (prireditvi združenja nemških, čeških in
slovaških pravnikov) dobila posebno priznanje: Najboljši češki
pravniški časopis v obdobju
2000-2001.
Med petimi članki kot nosilnim
vsebinskim delom te številke revije
zasledimo obravnavo zanimivih
tem: o nastopu odvetnika kot zastopnika stranke v postopku o ustavni
pritožbi, o mediaciji kot alternativi
sodnega spora, o odvetniku in novinarju kot neprijateljih oziroma sodelavcih, o pomembnosti poznavanja evropskega prava za odvetnikovo delo itd. Zbirki novih primerkov
iz sodne prakse pa slede novice iz
dela Češke odvetniške zbornice,
pregled novih knjig in vsebine iz vrste pravniških revij in drugih publikacij ter - nazadnje - še lep snopič
oglasov (malih in večjih), v katerih
študentje ali diplomanti iščejo delo
v odvetniških pisarnah ali pa te same
iščejo že usposobljene sodelavce.
III.
Tretji del knjige, prispevek etnologinje in kustusinje v Koroškem pokrajinskem muzeju Brigite Rajšter se v poglavjih, kot so Družina in dom, Glavni
v mestu, Volja do dela, Socializem in
hlače, Humor in druga, ukvarja z razgibanim življenjem ognjevite odvetnice. Vsebuje kar precej pričevanj njenih
sodobnikov, anekdot o njej, kakor tudi
povzetkov resničnih dogodkov.
V nekem intervjuju, objavljenem leta 1968, je takole odgovarjala:
• "Prvi nasvet vsakemu obdolžencu?"

"Najbolje je priznati, če je kriv, ker
so sicer posledice mnogo hujše."
• "Vaš življenjski moto v odvetništvu?"
"Nikoli ne dovolim, da bi me stranka naplahtala".
• "Kako veste, da stranka ni iskrena?"
"Trideset let sem preživela v sodni
dvorani in končno, 62 let imam!"
• "Ali nikoli ne prevzamete primera,
če ste v dvomu o njeni iskrenosti?"
"Ne!"
Na Koroškem pravijo, daje bila zanje vedno "naš puba". Kakor jo je mama klicala, tako so jo vedno tudi drugi.
Igralka Jerca Merzel je npr. v oddaji
8. dan (petek 2. 2. 2001 ob 14.35 na TV
Slovenije I.) ob predstavitvi obravnavane knjige povedala:
"Jaz nisem imela očeta in dr. Prennerjevi sem rekla "striček", ona pa je
meni rekla "Jerček", oziroma rekla je,
da sem njena hčerka. Nikoli nisem razmišljala o njej kot o moškem ali kot
ženski. Vedno sem razmišljala o njej kot
izjemni osebnosti, kajti ljudje se ne ločimo samo na moške in ženske, ampak se
ločimo na poniglave in izjemne ljudi.
To se mi zdi opredelitev, ki jo velikokrat
pozabljamo in je zelo pomembna.... Vedno se je vračala v Slovenj Gradec, kjer
tudi počiva pod Uršljo goro, ki jo je v
svojih slikarskih motivih tako pogosto
upodabljal slikar Karel Pečko".
In za zaključek. Kakorkoli že,
odvetnica in pisateljica dr. Ljuba
Prenner je bila zagotovo ena najbolj nenavadnih in pokončnih osebnosti minulega stoletja na Slovenskem. Ko je mislila, da mora nekaj narediti, je to tudi dejansko storila. Ni ravno v navadi na sodišču napasti in se stepsti z javnim tožilcem,
oklofutati kakšno stranko ali pa se
nad kom zadirati. Prav tako je seveda dokaj nenavadno, če v politično
dokaj vročih časih in o žgočih temah
osebam poleg sebe direktno poveš,
kar jim gre, kaj si ljudje o njih in o
njihovem ravnanju mislijo...
In čisto za konec gre znova povzeti anekdoto, ko je odvetnica Prennerjeva nekoč prišla na na kranjsko
sodišče: tam je bilo veliko žensk - zaposlenih, in ker je vedela, kako jo
ljudje sprejemajo, je vstopila kot ponavadi zelo pogumno, rekoč: "Jaz
sem dr. Ljuba Prenner, ne moški,
ne ženska. Tukaj imate tortice, da se
boste posladkale." In s slaščicami
jim je zaprla (obrekljiva) usta...

Zagovornik ex offo ne
migne ne s prstom ne
z možgani, mar res?
• Veljate za napadalnega odvetnika, pri čemer ne gre za napadalnost v
slabšalnem pomenu?
• Ni res, da sodnice bežijo pod mizo, ko me zagledajo, kar sem nekoč prebral v neki reviji. Tako daleč ne gre. Res
pa je, da stranke zastopam kar energično in da tako tudi zaslišujem priče.
Najbolj me jezi, kadar se priča poskuša
izogniti odgovoru na vprašanje, ki ga
postavim. Takrat se mi zgodi, da izustim kakšno, ki ni najbolj v okviru lepega vedenja, in dobim kakšno kazen..
• Kdaj vas je doletela?
• Na procesu Marjana Podobnika
proti Mladini. Ko sem pričo spraševal
sem dejal, da priča čveka, ker se je po
moji oceni izogibala odgovoru na vprašanje. Sodišče mi je naložilo 25.000,00
tolarjev denarne kazni...
Mija Repovž v intervjuju z odvetnikom Stojanom Zdolškom: "Dobro je
vedeti, kako sodnik diktira zapisnik",
Sobotna priloga Dela, 2. 6. 2001, str. 6

2.
... Tista leta so pravniki večinoma
sestavljali samoupravne sporazume in
družbene dogovore, kar jih pač ni delalo v sodstvu ali v advokaturi. V podjetjih so iskali luknje v zakonodaji, da so
lažje poslovali, ker je bilo veliko tudi
predpisanih stvari. Odvetniški stan pa
tudi ni bil tako čaščen, kot je danes, ko
se pravdamo za vsako figo...
Dnevnikov abraham, Dnevnik, 8.6.
2001, str. 30
3.
Zdaj, ko je zbiranje končano, pa se
je jeza vsula na odvetnike. 51. odvetnikov, ki so vodili ves proces, lahko računa z 52. milijoni dolarjev honorarja, nekateri več, drugi manj. Iz New Yorka,
Prage in drugih prestolnic, v katerih
zbirajo prijave in razdeljujejo denar, je
slišati komentarje o obscenih plačilih za
odvetnike ... Nemčija, poravnava krivice ... Začetek izplačevanj odškodnin žrtvam nacizma ... in ... jeza na odvetnike in njihove milijonske honorarje.
Barbara Kramžar, Delo 21. 6.

2001, str. 20 v članku: "Prepozno in
premalo, a bolje kot nič".
4.

Manija vsiljevanja "kao splošno
sprejetih privzetih vrednosti" ni izključno v domeni uradne politike. Samo
primer: eden razvpitih slovenskih odvetnikov (ki pa žal ni samo odvetnik) je ob
Bushevem prihodu ocenil, da prihaja
mož, ki podpira vrednote, ki so naše
vrednote. Seveda, zob za zob in glavo
za glavo, od Otona dalje (če že ne od
svetopisemskih časov) je torej smrtna
kazen naša vrednota. Se dobro, da zdaj
vem.
Jože Andrej Čibej, Mladina 20. 7.
2001, str. 29
5.
Vendar, da bi bili tako veliki zaostanki zgolj posledica sodne reforme, to
pa ne. Na sodiščih so se začele zadeve
kopičiti prva leta po osamosvojitvi, to
je leta 1991 in 1992, kvečjemu še leta
1993, ko so izkušeni sodniki tako rekoč
trumoma odhajali v odvetniške vrste,
pa tudi drugam.
Marjeta Smolnikar, Dnevnik, 2. 7.
2001, str. 12 v intervjuju s Karlom Ferenčakom, predsednikom Okrožnega
sodišča v Mariboru, z naslovom: "Le
koliko moči ima Herkules" ?
6.

• Kar nekaj truda sem vložila, da
sem vas pregovorila v pogovor. Zakaj?
• Ker bi tale intervju moji cenjeni
in spoštovani kolegi lahko šteli za reklamo ... Prve tri mesece sem moral najeti kratkoročno posojilo, da sem lahko
plačal mesečne prispevke. Potem pa se
je odprlo ... 5-krat so mi že izrekli kazen. V procesu proti kranjski heroinski
navezi so me kaznovali z milijonom tolarjev, ker sem zapustil obravnavo. Pritožil sem se, in na koncu po odločitvi
Višjega sodišča odštel 400.000,00, a še
vedno mislim, da sem takrat na sodišču
ravnal pravilno in bi to storil še enkrat
... Mislim, da se odvetniki lahko delijo
le na dobre in še boljše.
• In kaj od tega ste vi?
• Ha, ha ... Dober.

Mojca Furlan -Rus, Dnevnik, 30. 7.
2001, v pogovoru z odv. Kristijanom
Gnilšakom, z naslovom: "Miloševiča
ne bi branil".
7.
Zagrebška odvetnica Tatjana Burjačenko - Grubiša je že 1998. leta, s še
dvema hrvaškima kolegoma, uvrščena
na popis Haaškega sodišča, kot odvetnica po službeni dolžnosti. Leta 1991.
je izgubila delo: med prvimi je bila žrtev čistk v pravosodju. Bila je namestnica Okrožnega javnega tožilca v Zagrebu. Dve leti za tem, 1993., se je angažirala v mednarodni organizaciji za
človekove pravice, kot je npr. Lawyers
Committee for Human Rights iz New
Yorka, ki jo v glavnem sestavljajo ameriški odvetniki... Za odvetnico Haaškega sodišča jo je predložila bivša predsednica Tribunala g. Kirk Mc Donalds, s
katero se je pogosto srečevala na mednarodnih konferencah in strokovnih
srečanjih.
Boris Rašeta, Feral Tribune, 4. 8.
2001, str. 22 v članku: "Račan u Haag
šalje pamflete", -Tatjana Burjačenko •
Grubiša, odvjetnica Haaškog suda po
službenoj dužnosti
8.
Jaz sem želela vse najprej urediti.
Ko sem končala obvezno prakso, sem
takoj naredila pravosodni izpit in se
vpisala v odvetniško zbornico. Takrat
sem bila najmlajša odvetnica v Jugoslaviji ... Imela sem 25 let ... 18. 9. 1968
sem odprla svojo pisarno. Moji prejšnji
šefi so mi obljubili, da mi bo vsak poslal
kakšno stranko in jaz sem dobesedno
pri oknu čakala ali bo kdo prišel. Po tem
je hitro steklo ... Leto dni pozneje sta se
Tjaša Andree in odvetnik Tone Prosenc odločila za poroko. Določen je bil
datum 3. 9. 1969 in kraj - Magistrat.
Oba sta bila že takrat znani osebnosti,
Tjaša, večkratna državna prvakinja in
Tone jugoslovanski hokejski reprezentant.
Tina Lucu, Nedelo, 12.8.2001, str.
12 v članku: "Ženin s kovčkom, blazino
in copati".
9.
Poljski odvetnik iz Szestoshovva Jaroslav Pabina je zakrivil prometno
Gliha vkup štriha.
Kriminalci in advokati pogosto postanejo prijatelji.
Evgen Jurič, humoristov dnevnik. Dnevnik, 31. 7. 2001, str. 17

10.
Pozabljajo pa, d a j e tožilec stranka z oblastnimi pooblastili. Druga stranka,
ki oblastnih pooblastil nima, pa je plačana po odvetniški tarifi in tako npr. zagovornik po uradni dolžnosti pri težjih zadevah, v treh obravnavnih dnevnih
"zasluži" sodniško plačo (seveda tudi iz sredstev državnega proračuna), pa čeprav ne migne ne s prstom ne z možgani. Če bi bili državni tožilci plačani po
odvetniški tarifi, bi se požvižgali na izenačitev s sodniškimi plačami.
Z vsebino tega mojega pisanja sem seznanil tudi generalno državno tožilko
in predsednico
Društva državnih tožilcev, ki moja stališča podpirata. Glede na dejstvo, da
se z obravnavano problematiko že dalj časa ukvarjam, sta me pooblastili, da pišem tudi v njunem imenu ...
Marijan Bobič, višji državni tožilec v Kopru, Pravna praksa št. 22-23
/2001, 26. 7. 2001, str. 7 v članku: "Kdo se boji uspešnega kazenskega pravosodja?"
11.
Brali smo tudi komentarje o domnevni neaktivnosti državnega tožilca na
glavni obravnavi, pa tudi komentarje, ki naj bi jih državni tožilec dajal medijem v zvezi z delom sodnikov. Pred nekaj leti so bili v časopisih objavljeni
članki, v katerih so nekateri državni tožilci za vsakodnevno politično rabo komentirali delo svojih kolegov in o njih izrekali vrednostne sodbe ... Za ugled
državnotožilske organizacije je dolžan skrbeti tudi zasebno in ne le pri izvrševanju svoje funkcije. Tako kot so državni tožilci dolžni spoštljivo ravnati z drugimi, je spoštljiv odnos do svojih kolegov državnih tožilcev prav tako pomembna oblika etičnega ravnanja.
Barbara Brezigar, Pravna praksa št. 26-27/2001, 6. 9. 2001, str. 3 v uvodniku: Poklicna etika državnih tožilcev".
nezgodo v Karakašici, v kateri je umrla
nosečnica R. P., in mu je po enoumem
sojenju bila izrečena pogojna kazen
dveh let zapora.
Marko Didič, Slobodna Dalmacija,
5. 9. 2001, str. 42 v članku: "Za smrt
trudne žene u Karakašici poljskom
odv jetniku, uvjetna o s uda", presuda
Občinskog suda u Sinju, o kojoj bruji
cjeli kraj.
12.
... Bile pa so še dodatne okoliščine.
Sprejetje bil denimo Zakon o odvetništvu, kije določal, da ne moreš biti odvetnik, če si bil sodnik v istem sodnem
okrožju. Ustavno sodišče je sicer to določbo pozneje razveljavilo, toda pred
uveljavitvijo zakona je med odvetnike
odšlo veliko sodnikov. Takrat je gospodarski oddelek ljubljanskega Okrožnega sodišča ostal skoraj brez sodnikov,
saj jih je odšlo več kot dve tretjini...
Majda Vukelič, Sobotna priloga
Dela, 15. 9. 2001, str. 6 v intervjuju s
predsednikom Sodnega sveta, mag. Miletom Dolencem v članku: "Tudi O. J.
Simpsona niso oprostili v enem dnevu".
13.
Mirovna vloga sodnikov daleč presega reševanje tehničnih pravnih vprašanj. Zagotavljanje te vloge terja znatno
podporo političnih akterjev, a tudi do-

polnitev procesnih pravil, prilagoditev
odvetniških tarif in sodnih taks.
Aleš Zalar, Sobotna priloga Dela
22. 9. 2001, str. 15 v članku: "Zakaj so
politikom šole, bolnišnice in ceste pomembnejše od sodišč".
14.
Pisanje napisano z očitnim namenom blatenja in žaljenja. Avtor je celo
ponaredil besedilo internetne predstavitve, ko ga citira, saj pravi citat, ki je
res napisan na predstavitveni strani
pravne službe Ministrstva za kulturo, in
ki ga lahko sami kadarkoli preverite
("ne potrebujem več morilcev, potrebujem več odvetnikov"). Očitno in v celoti je ustrezal njegovemu podlemu namenu podtikanja, blatenja in žaljenja.
Gnusoba, ki si jo privošči z imenovanjem mojega imena in priimka pod naslovom "Slovo mafijskega odvetnika"
in trditev, da sem samooklicani mafijski odvetnik, ki je zamenjal službo, je
žalitev brez primere, ki mi je povzročila neprecenljivo škodo. Nič v tej trditvi
ne drži: nisem odvetnik, nisem mafijec,
nisem povezan z mafijo, niti nikdar nisem sprejemal od nobene partije, stranke, neformalne skupine ali posameznika navodil, kako naj služba, ki sem jo
vodil, reši posamičen primer. Zato je
takšno povezovanje in tako pisanje svinjarija brez primere.

Miran Zupan, Nedelo, 23. 9. 2001,
str. 2, Pravica do odgovora z naslovom:
"Slovo mafijskega odvetnika".
15.
Na novinarski konferenci poslanske skupine so predstavili tudi pisno
poslansko pobudo SNS za spremembo
sodnega sistema, po kateri bi imeli v
Sloveniji dve skupini odvetnikov:
odvetnike po naročilu stranke, ki bi se
ukvarjali izključno s sodnimi zadevami po naročilu stranke, in odvetnike
po uradni dolžnosti, ki bi se ukvarjali
samo z dodeljenimi primeri pristojnih
sodišč. V zvezi z omenjeno spremembo nacionalna stranka predlaga linearno znižanje odvetniških tarif za odvetnike po naročilu stranke za 50 odstotkov. Za odvetnike po uradni dolžnosti
pa predlog predvideva plačilo v višini
dvakratne povprečne neto plače v Sloveniji za tekoči mesec. Peče je predlog argumentiral s primerom na
okrožnem sodišču v Mariboru, ko je
sedem odvetnikov po uradni dolžnosti, ki so branili sedem obdolžencev,
državi izstavilo račun v višini 12,58
milijona tolarjev.
STA, Dnevnik, 28. 9. 2001 str. 4 v
vesti: "SNS za ukinitev trajnega sodniškega mandata".
16.
Ameriško vrhovno sodišče je nekdanjemu predsedniku Billu Clintonu
prepovedalo, da bi kot odvetnik nastopal na njegovih procesih. Bili Clinton
ima zdaj na voljo 40 dni za pritožbo.
Utemeljiti bo tudi moral, zakaj mu ne bi
za vedno prepovedali takšnega dela.
Arkansaško sodišče je nekdanjemu
predsedniku že aprila za pet let odvzelo
odvetniško licenco in mu naložilo
25.000 dolarjev globe.
Dnevnik, 2. 10. 2001, str. 6 v vesti:
"Nekdanji predsednik brez odvetniške
prakse".
17.
"... Enega od (dveh mariborskih)
mojih odvetnikov, ki sta me iz zapora v
Mariboru v Ljubljano peljala na zadnjem sedežu, pokritega z deko čez glavo, da me policaji ne bi videli, so doma
pred vrati močno pretepli..." Zmagopl.
Jelinčič, Studio City, 2. 10. 2001 ob
16.30 na TVS 2, o tem, zakaj ni dobil
poslanske imunitete v zadnjem kazenskem postopku.

Prebral in zapisal
m a g . Bojan Kukec

Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije
Prebira in izbira: dr. Peter Ceferin
Sodni spisi in davčna uprava
Dne 13. 2. 1931 je dr. Lenart Boezio, odvetnik iz Gornje Radgone, pisal
takratni odvetniški zbornici naslednje pismo:
"Pri davčni upravi v Gornji Radgoni je uslužben kot uradnik g. Alojzij
Jerman. Ta ima referat v davčnih zadevah radi davka na podjetja, obrate in
samostojne poklice. Pred sejo davčnega odbora pri davčni upravi v Gornji
Radgoni z dne 5. 6. 1930 je prišel zgoraj navedeni davčni uradnik na sodišče in zahteval na vpogled različne spise, pri katerih sem bil udeležen jaz kot
zastopnik ali moj kolega dr. Šabec Kari, odvetnik v Gornji Radgoni. Rekel je,
da dela to po naročilu finančne direkcije, da se lahko ugotovi višina zaslužka odvetnikov.
Da se zadobi v tej zadevi jasnost in ker je pričakovati, da se bode letos ta
kontrola zopet ponavljala, stavim sledečo nujno prošnjo:
Advokatska komora v Ljubljani naj blagovoli nemudoma ugotoviti pri finančni direkciji v Ljubljani je-li ista zares dala nalog davčni upravi v Gornji Radgoni, da kontrolira zaslužek advokatov v Gornji Radgoni potom pregleda sodnih spisov. Ako se to naročilo ni izdalo, oziroma ako isto ni bilo tako mišljeno, naj blagovoli finančna direkcija v Ljubljani takoj izdati nalog
davčni upravi v Gornji Radgoni, da se ta praksa, ki zelo škoduje ugledu
advokatskega stanu, nemudoma ukine."
Odvetniška zbornica v Ljubljani je dne 14. 2. 1931 protestirala pri Dravski finančni direkciji v Ljubljani nad takim načinom ugotavljanja davčnih
obveznosti odvetnikov in med drugim v svojem dopisu navedla:
"Pregled spisov zastopnikov s strani davčnih oblasti se dosedaj še ni nikoli prakticiral ... S to novostjo pregleda sodnih spisov po davčnih uradnikih
se krši predvsem tajnost sodnih aktov. Obče znano je, da NE SME NIHČE
BREZ PRISTANKA OZIROMA POOBLASTILA STRANKE PREGLEDOVATI NJENIH SPISOV NA SODIŠČU ... Z drugega vidika se nam pa zdi pregledovanje pravdnih spisov ponižujoče ... Vsekakor naj blagovoli Finančna
direkcija v Ljubljani naložiti davčni upravi v Gornji Radgoni, da se ta praksa ukine ali vsaj tako spremeni, da ne bo škodovala ugledu advokatskega
stanu."

Na odvetnikov pogreb, sodba pa...
V Poročilu Varuha človekovih pravic RS za leto 2000 (Poročevalec
DZ, št. 45, stran 23) smo naleteli na neverjetno "zgodbico":
.. .Kršitev 30-dnevnega zakonskega roka za pisno izdelavo sodbe lahko
pomeni kršitev sodniške dolžnosti oziroma neredno opravljanje sodniške
službe. Pa vendar ugotavljamo prekoračitve zakonskega roka celo za več
kot 7 mescev! Ocenjujemo, da takšne zamude ni mogoče z ničemer opravičiti. Zlasti ne s tako "tehtnimi" pojasnili, da je do prekoračitve roka prišlo,
ker je bil sodnik "na rednem letnem dopustu in tudi na pogrebu odvetnika"
ali zato, ker je sodnica " vodila redna vzdrževalna dela na sodišču."

Aforizmi
Sodišča so tretja suha veja oblasti.
Kjer ni pravil, je lahko biti izjema.
Sodni dan bi moral biti praznik sodnikov in tožilcev.
Na koncu vedno zmaga resnica - ampak na žalost smo šele na začetku.

Ž a r k o Petan

Dr. Konrad

Plauštajner

Dr. Konrad Plauštajner

MERODAJNO MATERIALNO PRAVO ZA
ARBITRAŽNE SPORE Z MEDNARODNIM
ELEMENTOM

SUBSTANTIVE LAW APPLICABLE TO THE
SETTLEMENT BY ARBITRATION OF DISPUTES
WITH A FOREIGN ELEMENT

Mednarodne konvencije o arbitraži, nacionalna prava in pravilniki stalnih arbitraž pogosto vsebujejo pravila za določitev merodajnega prava, ki se bodo uporabili pri razrešitvi arbitražnega spora.
Avtor poudarja, da je pri tem načelo avtonomije strank splošno sprejeto tudi na področju arbitražnega reševanja sporov. Če stranke niso
izbrale materialnega prava, ki bi se uporabilo pri razrešitvi njihovega spora, določitev merodajnega prava po pravilih mednarodnega
zasebnega prava, ki velja v državi sedeža arbitraže ni vedno edina
metoda izbire, ki jo uporabijo arbitri. V takšnih primerih prevladuje
izbira materialnega prava po načelih "najtesnejše zveze s pogodbo"
ali t. i. "karakteristične spolnitve". V nekaterih primerih so arbitri
uporabili lex mercatoria kot mednarodno trgovinsko pravo, ki je neodvisno od nacionalnih pravnih sistemov.

Conventions on arbitration, national internal laws and Rules on
arbitration of the permanent arbitration courts very often provide rules on applicable law for arbitral disputes. For aH that, the author affirms that the principle of the partiesž autonomy is unanimously accepted in the arbitral settlement. If the parties do not choose the applicable substantive lavv, the le.xfori principle where the arbitrators
apply the conflict -of - lavv rules of the forum country, is not the
only or the main method used by the arbitrators. In that čase the
principles of the law closest connected with the contract, or of characteristic performance are usually applied. In a number of cases,
the arbitrators, in addition to invoking a rule of national law, have
supported their finding by reference to lex mercatoria as an international commercial law which is independent of any national internal
law.

Avtor daje tudi analizo vpliva prisilnih predpisov in t. i. pravil
neposredne uporabe na izbiro pravo, ki se uporabi za razrešitev spora. Članek se zaključuje z ugotovitvijo, da ima mednarodna arbitraža
v svetu in v Sloveniji bodočnost. Vendar je potrebno v praksi glede
izbire materialnega prava razvijati in pospeševati uporabo načela avtonomije strank ob hkratni sprostitvi pristojnosti arbitrov pri izbiri
merodajnega prava. Ti dve stvari se programsko nikakor ne izključujeta.

The author also gives an analysis of the impact of the mandatom rules and rules of immediate application on the lavv that has to
be applied to the merit of the dispute. The present paper is concluded by a statement that the international arbitration has a future in
the world and also in the Republic of Slovenia. Hovvever, it is necessary to expand the principle of the partiesž autonomy further in
its practice and to liberalize the authority of arbitrators to choose the
applicable law. These two things - in the key with the programme are not necessarily alternatives.

Mag. Martina Šetinc Tekavc

Mag. Martina Šetinc Tekavc

ODVETNIK IN MEDIACIJA

ATTORNEY AND MEDIATION

Alternativne metode reševanja sporov oz. metode ADR (Alternative Dispute Resolution) so v svetu močno razširjen in zlasti v poslovnih krogih dobrodošel način izvensodnega reševanja sporov.
Mediacija kot modelna metoda ADR pomeni, da mediator - posrednik nima moči, da bi strankama vsilil pravilno rešitev spora, ampak
s svojim delovanjem strankam pomaga k skupni razrešitvi problema,
zlasti z vidika bodočega sodelovanja. Odvetnik v mediaciji lahko
nastopa kot mediator, pričujoči prispevek pa se ukvarja z aktualnejšim vprašanjem vloge odvetnika kot pravnega zastopnika strank, ki
sta se odločili reševati nastali spor skozi proces mediacije. Kljub pomislekom je sodelovanje odvetnika v mediaciji nedvomno v korist
tako stranki kot tudi samemu odvetniku.

Alternative dispute resolution (ADR) is a widespread tool for
resolving conflict, especially in business circles. Mediation is a model ADR method and means that mediator act as an intermediator
and as such does not have the power to force a solution of the conflict to the parties, but only helps the parties to reach a mutually acceptable solution, with which both can live in the future. An attorney (a lawyer) can assume a role of a mediator, but this article deals
with more up-to-date dilemma what is the role of an attorney as a
law representative of the parties that chose to resolve their dispute
through mediation. To object possible hesitation mediation is without doubt beneficial to the parties as well as the attorney (lawyer).

mag. Boštjan Tratar

mag. Boštjan Tratar, LL.M

VLOGA ODVETNIKA V SISTEMU BREZPLAČNE
PRAVNE POMOČI

THE ROLE OF AN ATT0RNEY IN THE SYSTEM
OF FREE LEGAL AID

Z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št.
48/2001) je zakonodajalec v smislu organizacije sistema brezplačne
pravne pomoči oziroma subjektov, ki izvajajo brezplačno pravno
pomoč sprejel model, v katerem celoten sistem organizacije temelji
na odvetništvu kot samostojni in neodvisni službi. Deloma je sistem
brezplačne pravne pomoči dopolnjen s kombinacijo nevladnih organizacij in določenih državnih organov. V teoriji se poudarja velik
pomen odvetništva kot dela pravosodja za uresničevanje načela
pravne države, razlogi za tak model v Republiki Sloveniji pa so tudi
zgodovinski ter bližina avstrijsko-nemškega koncepta. Ne gre za
monopol odvetnikov. Članek podrobneje predstavlja oblike pravne
pomoči, ki jih po navedenem zakonu izvajajo odvetniki.

The legislator introduced with the Law on free legal aid (OJ of
the Republic of Slovenia, no.48/2001) a model, based on attorneyship as an autonomous and independent service, providing the entire
organization of the system of free legal aid. The system of free legal
aid is partially supplemented vvith a combination of N G O ' s (non-governmental organizations) and appointed state bodies. In theory,
much emphasize is put on the role of attorneyship as a part of the
judiciary that exercises the principle of the state governed by the rule of law. Reasons for the introduced model of free legal aid are also
historical and arise from the closeness to the Austrian-German concept. There can be no talk of a monopoly of Attorneys. The article
further presents various modes of legal aid performed by attomeys
as defined by the cited lavv.
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