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Novi obligacijski zakonik izziv (tudi) za slovenske odvetnike
"II est arrive!" ("Prišel je!") smo vzkliknili letos (2001) jeseni. Pa ne samo mlademu
Beaujolaisu, ki mu je ta vzklik originalno namenjen, ampak tudi najobsežnejšemu slovenskemu zakonu doslej (in zelo verjetno tudi v prihodnje). In če mlado vino prihaja
vsako leto, to za obligacijske zakonike seveda ne velja. Zgodovinski in primerjalnopravni pogled nam kaže, da tovrstna zakonodaja običajno "zdrži" vsaj stoletje, če ne
več; izjeme od tega so redke. Zato je sprejem obligacijskega zakonika pomemben dogodek za mlado slovensko državo, za njene pravnike in predvsem za njene prebivalce,
saj obligacijskopravne norme vsekakor sodijo med tiste regulatorje medčloveških razmerij, s katerimi se srečuje praktično vsakodnevno vsak človek, da o gospodarskih subjektih niti ne govorim.
Seveda bi bilo neskromno vzporejati slovenski OZ s kakšno od t. i. velikih civilnopravnih kodifikacij. Predvsem mu ne gre pripisati kakšne posebne originalnosti. To je
v začetku 21. stoletja tako in tako težko najti, ob snovanju OZ pa to niti ni bilo potrebno
(jugoslovanski ZOR kot solidna osnova, bogata sodna praksa, številna mednarodna
pravna pravila) in najbrž niti mogoče (priprava obligacijskega ali celo civilnega kodeksa zahteva - kot kažejo izkušnje - mnogo več časa ter človeških in materialnih virov,
kot pa smo jih imeli na voljo v Sloveniji).
Novi zakonik je tako obdržal koncept in strukturo ZOR, a - poleg nujnih redakcijskih
popravkov - vnesel vrsto novih institutov, med katerimi naj kot najpomembnejše za
prakso navedem zlasti priznanje nepremoženjske škode, ki jo utrpi pravna oseba, pa
nove pogodbe (zlasti darilna, posodbena, družbena pogodba). Nekatera neprecizno oblikovana pravila ZOR so oblikovana na novo; med temi zlasti izstopa poglavje o denarnih obveznostih, ki vključuje tudi zamudne in pogodbene obresti. Poleg tega je v
številnih členih prišlo do navidez manjših sprememb glede na ZOR, ki so pogosto teže
opazne. Te je narekovala bodisi včasih praksa, ki se je spoprijemala z manj jasnimi
določbami ZOR, v več primerih pa tudi razvoj unificiranega prava (Dunajska konvencija o mednarodni prodaji iz leta 1980 je vplivala na nekatere spremembe v poglavju
o sklenitvi pogodbe) in seveda obveznost prilagajanja evropski zakonodaji (ta je povzročila zlasti temeljito predelavo pravil o agencijski pogodbi, pa tudi nekatere novosti
pri turističnih pogodbah).
Zato zlasti za prakso nikakor ne velja poenostavljena predstava, da je OZ nekaj "deja
vu". Čeprav se bo poznavalcem ZOR zdel novi zakonik kar nekako "domač", kar je
seveda prej odlika kot pomanjkljivost, pa skriva v sebi toliko novosti, da bo njegova
uporaba v praksi zahtevno delo. In čeprav se bo uporabljal samo za obligacijska razmerja, ki bodo nastala po 1. januarju leta 2002, bo najbrž kar kmalu treba zagristi v
njegovih 1062 členov. Prav gotovo bo to med prvimi doletelo odvetnike, ki bodo morali upoštevati nova pravila najprej pri pripravi pogodb in drugih listin, prav kmalu pa
tudi pri vlogah na sodišče in druge organe. Velik izziv in tudi velika odgovornost sta
torej pred nami.

prof. dr. Marko llešič
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Pridružite se jim s svojim prispevkom v Odvetniku, št. 14, ki izide v marcu 2002!
BRALCEM, SODELAVCEM IN PRIJATELJEM "ODVETNIKA"
SREČNO 2002
ŽELI UREDNIŠKI ODBOR

Častni član in nekdanji predsednik OZS
Rudi Šelih:

Strupene puščice
na odvetništvo
ne zadevajo
Pogovor vodil in pripravil za objavo mag. Bojan Kukec
• Cenjeni kolega! 17. maja letos
je minilo polnih 40 let od vašega vpisa v imenik odvetnikov. Ob proglasitvi za častnega člana OZS aprila lani
na Bledu, ste v svoji zahvali izrazili
zanimivo misel: "leta 1960 je bila situacija drugačna kot danes, vendar
nekatere primerjave in vzporednice
obstajajo ..." Nato pa ste nadaljevali: ... "včasih sem nekoliko žalosten,
ker iz ekstremističnih krogov prihajajo strupene puščice na odvetništvo
tudi danes. Vesel pa sem, ko ugotavljam, da ne zadevajo ..." Kaj ste imeli pri tem v mislih?
Moja dolgoletna dejavnost v odvetniški zbornici, ki se je pričela leta
1963, tj. kaki 2 leti zatem, ko sem postal odvetnik, in je trajala z določenimi
krajšimi prekinitvami vse do pred nekaj leti, je bila povezana s problemi
odnosa političnih in oblastnih struktur
do odvetništva. Ti problemi so obstajali in obstajajo tako doma kakor v tujini. Ko sem omenil "strupene puščice",
sem mislil na izjave, ki so od tu in tam
prihajale iz določenih političnih okolij
in kazale na povsem napačno in pomanjkljivo razumevanje odvetniškega
poklica; mislil sem na očitke, bodisi
pavšalne ali posamezne, o pomanjkanju patriotizma pri zastopanju strank,
včasih celo o dejavnosti proti državi,
namernem zavlačevanju postopkov zaradi večjih honorarjev in podobno. Tovrstni očitki - z dodatkom "privatniki"
- so bili tipični za 60-leta in 70-leta in
so tako kot takrat tudi danes nesprejemljivi. Vrednota in odlika odvetniškega poklica je, da odvetnik zastopa interese stranke in ji pomaga ne glede na spol, raso, religijo, državljanstvo
in nacionalno pripadnost. Gre za
zaščito človekovih pravic, ki so univerzalne in se je odvetnik dolžan po tem
načelu tudi ravnati. Ne zanikam, da v
tem poklicu tako kot tudi v drugih ne
prihaja do nepravilnosti in do odstopanja od temeljnih načel obnašanja, ven-

dar pa odklanjam pavšalne negativne
ocene. Nepravilno ravnanje ne more
biti rezultat subjektivne ocene, temveč
mora biti objektivno podano in če tako
je, mora dobiti svoje ime, ki je ime storilca nepravilnosti.
• Kaj bi Vi pri vodenju OZS dopolnili ali spremenili, glede na to, da
imate bogate izkušnje kot predsednik OZS v dveh mandatih (19651971 in 1982-1985) ter prav tako v
dveh mandatih tudi predsednik OZ
Jugoslavije (1970 in 1984)?
Moje izkušnje pri vodenju odvetniške zbornice ali odvetniških organizacij so časovno odmaknjene. V sedanjih drugačnih pogojih in okoljih povsem zaupam mlajšim generacijam, ki
naj same najdejo in bodo našle najboljše rešitve.
• Verjetno imate najbogatejše
mednarodne izkušnje, saj ste bili
član Conseil MUO in njegov podpredsednik od 1977 do 1981 leta; nacionalni podpredsednik MUO za
Slovenijo pa v letih 1992 do 1997. Ali
smo slovenski odvetniki dovolj pove-

zani v mednarodne tokove (globalizacija) ter kakšni so po vaši oceni
pričakovani vplivi novele zakona o
odvetništvu predvsem glede poglavitne novosti, uvedbe "evropskega
odvetnika"?
Odvetniki zaradi narave poklica niso nikoli dovolj povezani v mednarodne tokove. To še posebej velja za nas
slovenske odvetnike, ki živimo in delamo v državi, ki je skoraj obkrožena z
gospodarsko in kulturno močnim in
številnim germanskim in romanskim
svetom. Pomembni so stiki s tujimi in
mednarodnimi odvetniškimi organizacijami. Enako ali še bolj pa individualno. Za enakopraven obstoj in razvoj bo
vse večja potreba po tem, da bomo
strokovno in etično enaki ali boljši.
Zlasti to velja za mlade prihajajoče generacije. Slovenski odvetnik, ki bo temeljito študiral in dokončal domačo
fakulteto, se naučil vsaj dveh svetovnih
jezikov, po možnosti enega iz germanskega in drugega iz romanskega sveta,
kak dodaten slovanski bo prišel sam od
sebe, ki bo podiplomski študij opravil
na kaki tuji univerzi in ki bo vsaj kako
leto opravljal prakso v kateri od večjih
(že globalnih) svetovnih odvetniških
pisarn, bo sam lahko uspešen evropski
odvetnik. Tisti, ki bodo prihajali od
drugod, ga ne bodo mogli ogroziti in
mu zaradi vpetosti v našo pravno in tudi .siceršnjo kulturo na slovenskih tleh
niti približno ne bodo mogli biti enaki,
kaj šele boljši. Po mojem pričakovanju
se na področju, ki ga morda napačno
opredeljujemo kot klasično, ne bo veliko spremenilo, na področjih na katera
pa posega globalizacija in meje držav
izginjajo, pa bo prišlo do velikih sprememb. Tam in takrat pa bo še kako pomemben tak slovenski evropski odvetnik, kot ga omenjam.
• Redki so kolegi, ki so tako aktivni v številnih mednarodnih arbitražnih postopkih (od leta 1998 ste
arbiter MAS pri GZ Avstrije).
Kakšne so Vaše tovrstne izkušnje, na
koliko arbitražah ste sodelovali,
kakšne so bile vaše odločitve in kje
so bili najpogostejši problemi? Ali
lahko opišete iz Vaše bogate prakse
kakšen judikat oz. zadevo, ki bi bila
še posebno pomembna za slovenske
odvetnike?
Odločanje v arbitražnih postopkih
spada v okvir alternativnega reševanja
sporov. To odločanje ima širom po
svetu kar dolgo tradicijo. Ima svoje
prednosti pa tudi negativne strani.
Odločanje je manj formalno in bi naj

bilo zato tudi hitrejše. Včasih je, velikokrat pa tudi ni. Večina primerov, pri
katerih sem sodeloval v skoraj v vseh
srednje- in zahodno-evropskih državah, se je reševala razmeroma hitro.
So pa bili zapleteni primeri, ki so trajali zelo dolgo. Primer: v sporu med
ameriško družbo in dvema podjetjema
iz nekdanje Jugoslavije (enim iz Slovenije, drugim iz Beograda) je v Londonu samo priprava na glavno obravnavo, ki je obsegala obširne navedbe in
po več dni trajajoče pripravljalne naroke, trajala sedem let. Ko je bila glavna
obravnava razpisana in naj bi trajala
polno leto, je tožniku zmanjkalo sredstev za financiranje postopka. Zaradi
tega je bil postopek ustavljen in toženca sta na ta način pravdo dobila. Ali
drugi primer: še v Kraljevini Jugoslaviji je bila sklenjena koncesijska pogodba za črpanje nafte in so bile pravice iz te pogodbe prenesene na nemško
firmo, ki je nafto nato med drugo svetovno vojno, kolikor se je dalo, črpala,
vendar obveznosti iz pogodbe ni
plačevala. Slo je za pravico na nepremičnini in se je na koncu vsaj 5 let
reševalo ključno vprašanje o veljavnosti arbitražne pogodbe. Ko je bila
ničnost ugotovljena, je bila pravda za
tožnike izgubljena in z njo seveda veliko milijonov nemških mark. Primer, ki
ga doživljam kot najdaljšega pa je tisti,
ki se je pred arbitražo začel pred 16 let
in je bil končan z ugotovitvijo ničnosti
odločbe, vendar pa zaradi različnega
pojmovanja javnega reda še danes ni
povsem zaključen/
• Kakšno je Vaše stališče glede
uvajanja novejših oblik ADR (alternativnega reševanja sporov), ki je v
zadnjih letih kot uspešnica prodrlo
iz ZDA tudi v Evropo in sedaj že v
Slovenijo (pilotni projekt Okrožnega
sodišča v Ljubljani, "pravni kliniki"
obeh PF, novosti v zakonu o brezplačni pravni pomoči itd.)?
Alternativno reševanje sporov je
novejša oblika, kolikor gre za poizkus
presaditve določenega načina reševanja iz ZDA, kar je često modna muha
in se zaradi različnosti sistemov težko
prime. Moje mnenje je, da alternativno
reševanje sporov lahko pomaga k hitrejšemu reševanju sporov, vendar ne
vedno in povsod. Zlasti pa ne more uspešno zamenjati reševanja sporov pred
rednimi in specializiranimi sodišči, ki
morajo biti neodvisna, dobro organizirana in tehnično opremljena, predvsem
pa zasedena z dobrimi, strokovno visoko usposobljenimi poklicnimi sodniki.

• Kako to, da vsaj po mojih podatkih niste na listi odvetnikov specialistov (17. čl. ZO), vsaj za področje (mednarodnega) gospodarskega prava in industrijske lastnine,
na katerih ste zagotovo med vodilnimi strokovnjaki v naših vrstah? Kaj
bi iz svojih bogatih izkušenj svetovali danes odvetniškemu pripravniku,
ki bi prišel k Vam in Vas vprašal:
"Gospod kolega, kako naj organiziram odvetniško pisarno (obliko morebitne odvetniške družbe, odnose z
zaposlenimi, sprejeti odvetniškega
pripravnika ali kandidata, odpreti
pisarno v mestu ali na podeželju, se
dodatno pokojninsko zavarovati ali
še počakati, kje si pridobiti specialistična pravna jezikovna znanja, da
bi v bodoče lahko uspešno nastopal v
mednarodnem prostoru, itd.?"
Ko so se začele v ZO vnašati ideje
o specializaciji, sem že bil to, kar sem
in me zgolj naziv ni posebej zanimal.
Odvetniškemu pripravniku ali kandidatu, ki bi prišel k meni z vprašanjem,
kako naj si organizira pisarno, bi povedal to, kar sem rekel vsem tistim številnim, ki so šli skozi mojo pisarno - v
Ljubljani in okolici je od teh vsaj kakih
30 odvetnikov - da naj uporabijo znanje in izkušnje, če so si jih v pisarni
pridobili; glede oblike pisarne, nadaljnjega izpolnjevanja in kraja sedeža pisarne pa se naj ravnajo po svojih interesih, ki so na žalost velikokrat omejeni z danimi možnostmi. Najbolj donosno je vlaganje v nadaljnja pravna in
jezikovna znanja za čas aktivnega poklica; pa dodatno pokojninsko zavarovanje zaradi socialne varnosti in za primer, če obstaja interes za dolg in udoben status upokojenca.
• Zgornje vprašanje sem zastavil zato, ker kar pogosto v dnevnem
časopisju zasledimo razpise vaše
odvetniške pisarne. V Delu 20. 11.
2000 je presenetil razpis, da iščete
absolventa ali diplomanta Visoke
upravne šole z dobrim znanjem angleškega jezika ter poznavanjem dela na računalniku. Kako to, da niste
iskali diplomiranega pravnika s
pravniškim državnim izpitom?
Razpisi naše pisarne so morda res
pogostejši kot sicer. Iščemo dobre sodelavce za različna dela. Pisarna, v kateri dela 8 pravnikov, med njimi trenutno 5 odvetnikov, zaradi racionalnosti
potrebuje tudi strokovnjake, ki jih v
svetu imenujejo paralegal. Na področju industrijske lastnine v delu, ki

ga svet imenuje patent agency , je
lahko eno od takih.
• Kaj menite o prenovi vsebine
državnega pravniškega izpita (ideja,
da bi bil del posebej za sodnike,
tožilce, pravobranilce, odvetnike,
notarje) in ali Vas je kdorkoli kdaj
povabil, da predavate ali ste mentor
študentom pravnih fakultet?
Ko sem bil pred mnogimi leti
spraševalec na pravosodnih izpitih,
sem menil, da bi bilo pravilno imeti za
odvetnike poseben odvetniški izpit, kot
je bilo to kdaj še pred tem. Notarjev nismo imeli, izpit za tožilce pa naj bo po
mojem enak kot za sodnike. Nekajkrat
sem dobil neuradno povabilo ali bolj
vprašanje, če bi kot praktik sodeloval
pri delu, ki bi ga lahko imenoval pedagoško. Za kaj takega nisem pokazal zanimanja, ker bi to bilo v našem okolju
izjema, teh pa seveda ne maram. Mnenja pa sem, da bi bilo koristno, če bi
praktike vključevali v pedagoško delo,
kar bi moralo biti vgrajeno v sistem
izobraževanja in kar mnogi pogrešajo.
• Kot odličnega poznavalca germanskega pravnega reda (npr.
nemške odvetniške tarife - BRAGO)
Vas sprašujem za komentar mnenja
nemških sodnikov (Brdo pri Kranju,
junija letos - posvet o sodnih zaostankih), da naša tarifa, storitve za
zastopanje na civilnih obravnavah
(tar. št. 15 OT) ni primerna, ker smo
nagrajevani za vsako obravnavo, to
pa naj bi tudi prispevalo k dolgotrajnosti postopkov. O tem se je v
prejšnji številki Odvetnika sicer že
izrekel predsednik OZS Boris Grosman, argumentirano dopolnil njegovo strokovno stališče odv. doc. dr.
Konrad Plauštajner z resničnimi
primeri - zanima me še vaš komentar!
Tarifa, taka ali drugačna, po kateri
odvetniki zaračunavajo svoje storitve,
sama na sebi odločilno ne vpliva na
trajanje postopkov. Vlog, narokov in
obravnav je toliko, kolikor jih dopusti
sodnik, v katerega rokah je procesno
vodstvo. Nemška tarifa res omejuje interes za pisanje nepotrebnih vlog in za
več obravnav. Je pa tako visoka, da jo
stranka z normalnim žepom težko
zmore. To in obvezno zastopanje po
odvetniku pred skoraj vsemi sodišči v
nemškem sistemu prav gotovo bolj kot
sam sistem tarife zmanjšuje število
spornih zadev, ki pridejo pred sodišče.
• Kateri so bili vodilni motivi in

kdaj ste se odločili od odvetnika posameznika za današnjo organizacijo
vaše odvetniške pisarne (Selih, Selih,
Janežič, Jarkovič). Ali je vaš medsebojni odnos partnerski ali subordiniran?
Nikoli nisem bil odvetnik posameznik. Začel sem tako, da sem se pridružil še dvema in smo dejansko začeli
skupaj trije. Tako sem od začetka vedno delal skupaj z drugimi in se zavzemal za partnerski odnos. Če mi je to
uspevalo, bi lažje povedali tisti, ki so
delali ali delajo z menoj.
• Kakšen tip moralnega in
etičnega odnosa do stranke Vam je
najbližji, če si izposodimo (enega
izmed) ameriški pristopov: odvetnik
kot boter, kot najeta puška, guru ali
prijatelj (gl. recenzijo ameriške knjige, na str. 31 te št. Odvetnika)?
Pristop, ameriški ali kak drug, ki
razume odvetnika kot botra, najeto
puško, guruja ali pa tudi prijatelja se
mi zdi za naše okolje nesprejemljiv.
Spadamo v srednje- in zahodnoevropsko pravno kulturo, kjer je odvetnik
strokovni in moralni pomočnik stranke, ki se z njo bori za njene pravice, lete pa praviloma slonijo na resnici. Pred
dolgimi leti sem nekje zapisal, da mora odvetnik s stranko in za stranko

Čestitka
Za "vrhunske znanstvene dosežke" je dr. Marijan Pavčnik prejel 26. novembra 2001 Zoisovo nagrado, najvišje državno priznanje za dosežke v znanosti.
Uglednemu profesorju ljubljanske Pravne fakultete in tudi našemu sodelavcu iskreno čestitamo!

Uredništvo "Odvetnika"

iskati resnico in pravico, vendar nikoli
proti njej.
• Upoštevajoč dejstvo, da ste gotovo eden od prejemnikov največ in
najvišjih odvetniških priznanj v
naših vrstah, (saj ste po mojih podatkih tudi prvi slovenski dobitnik plakete "dr. Ivo Politeo" Hrvaške OZ in
kot že rečeno, častni član OZS), me
zanima, kakšen je Vaš odnos do priznanj. Ali bi kakšno od oblik za stimuliranje (prostovoljnega) dela in
aktivnosti v okviru OZS bilo oportuno uvesti tudi za odvetnike s krajšim
stažem, pa velikim (znanstvenim, pedagoškim, organizacijskim, itd.)
prispevkom k razvoju in dvigu ugleda slovenskega odvetništva tako doma kot v tujini? Katero priznanje
Vam je najljubše in katerih pomembnejših nisem naštel?

Hrvaška

Pactum de quota litis tolmačenje odvetniške tarife
V Odvjetniku št. 7-8/2001 (str.
23) je bilo zaslediti zanimivo tolmačenje hrvaške odvetniške tarife, ki bi
bilo morda uporabno tudi pri razreševanju problematike našega 17. člena zakona o odvetništvu v zvezi s
6/2. členom slovenske odvetniške tarife.
• Tolmačenje določila TR št. 39a.
Tarife o nagradah in nadomestilu stroškov za delo odvetnikov:
1. Pri obračunu nagrade po tar. št.
39a. Tarife o nagradah in nadomestilu stroškov za delo odvetnika predstavlja osnovo za obračun
nagrade sorazmerno z uspehom v
postopku oz. pri pravnih storitvah: seštevek glavnice, obresti in
stroškov postopka, zmanjšanih za
materialne stroške (takse, preduj-

mi, ipd.), pri čemer se na to osnovo uporabi odstotek, ki je dogovorjen s stranko.
2. Odvetnik lahko, poleg nagrade v
sorazmerju z uspehom v postopku oziroma pri pravnih storitvah,
zahteva od stranke tudi plačilo
stroškov zastopanja, priznanih od
sodišča - vendar samo, če je to
izrecno dogovorjeno v pismeni
obliki. Skupaj obračunani znesek
pa ne sme preseči meje 30 %
skupaj doseženega uspeha v sporu, s tem da v obračun nagrade sorazmerne z uspehom v sporu
po 1. točki tega tolmačenja - ne
gredo sodno priznani stroški postopka, temveč osnovo za takšen
obračun nagrade sestavljata zgolj
glavnica in obresti.
Prevedel B. K.

Res je, da sem dobival različna priznanja v krogih odvetništva pa tudi
izven. Od odvetniških mi je gotovo
najdražje tisto, ki mi ga je pred dvemi
leti podelila naša Odvetniška zbornica
in tisto, ki so mi ga pred mnogimi leti
podelili hrvaški kolegi (Ivo Politeo).
Priznanja so gotovo pomembna oblika
stimulacije za mlade in zahvala za delo
starejšim. Uvajanje posebnih odvetniških priznanj v državi s številom
prebivalstva kot je naša je vredno temeljitega premisleka. Nevarnost je, da
bi se ocenila kot nadomestna ali konkurenčna državnim odlikovanjem in
priznanjem, kar bi samo na sebi bilo
kontraproduktivno. Najpomembnejše
priznanje odvetniku, ki ga niste navedli, je priznanje stranke, da je zadovoljna z njegovim delom in njegovim
odnosom do njenega problema, ki je za
njo pomembnejši kot se to sicer zdi.
• Mi lahko na koncu, za popestritev, opišete najbolj šaljiv (in najbolj žalosten) dogodek v Vaši bogati
odvetniški praksi!
Kot mlad odvetnik sem branil tatiča
po uradni dolžnosti in sem storil vse,
da bi bila kazen čim manjša in odmerjena je bila na samo 3 mesece zapora.
Obtoženec me je žalostno pogledal in
dejal, zakaj ste se toliko mučili, saj
smo pred zimo in potrebujem hrano in
streho za najmanj 4 mesece. Kot predsednik zbornice pa sem dvakrat prebral
disciplinsko prijavo proti nekemu
odvetniku iz Celja, v kateri je nasprotna stranka trdila, da je pri ogledu v
njenem hlevu tako hudo pogledal njene
prašiče (imel je močne in zaraščene
obrvi), da se od takrat ne redijo več.
• Hvala lepa za pogovor!

št. 14
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Tudi z Vašim
prispevkom?

(Ne)zadostnost
pravnega
pozitivizma
dr. Marijan Pavčnik
^ ovolite, prosim, da kar takoj preidem k stvari. Smer,
I lv katero želim kreniti, izhaja iz pristopa in iz narave
JL-S predmeta, ki ga preučujejo pozitivnopravne znanosti,
in iz vlog, kijih lahko imamo vsi tisti, ki se s pravom ukvarjamo.
Dobro izhodišče je, denimo, von Kirchmannova kritična
in provokativna razprava "Nevrednost pravoznanstva kot
pravne znanosti" (Julius Hermann von Kirchmann: Die
Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft. Berlin
1848. Ponatis: Freiburg, Berlin 1990), ki je izšla že sredi 19.
stoletja. Von Kirchmann zatrjuje, da se pravna znanost ne
ukvarja z resničnim, to je s pristnim pravom (das natiirliche
Recht*). Pristno pravo je samostojno, svobodno in neodvisno in ga ne skrbi, ali znanost obstaja in ali ga razume ali ne
(str. 7). Gre za pravo, ki živi v ljudstvu in ki ga v svojem
okolju uresničuje vsak posameznik (str. 7). Pristno pravo zajema bogate ustanove zakonske zveze, družine, lastnine, pogodb, dedovanja, razlik med stanovi, razmerje vlade do ljudstva, razmerja med narodi (str. 8). Von Kirchmann izrecno
ugotavlja, da lahko ljudstvo živi brez pravne znanosti, a nikakor ne brez prava (str. 8). Za pristno pravo je značilno, da
se ga ne samo zavedamo, ampak da ga tudi občutimo, da ni
samo v naših glavah, ampak ga nosimo tudi v naših srcih
(str. 17). Problem pravne znanosti je, da se v zelo omejenem
obsegu ukvarja s pristnim pravom. Devet in več desetink
njenega predmeta se ujema s pozitivno zakonodajo, ki ima
kopico slabosti in pomanjkljivosti, pozitivni zakon je okorel,
abstrakten, v njem so praznine, nasprotja in nejasnosti (str.
20-21). V tem obsegu je predmet pravne znanosti naključen;
naključen pozitivni zakon izpodriva pristno pravo in pravna
znanost, ki se ukvarja s pozitivnimi zakoni, je tudi sama naključna. Zadoščajo že "trije zakonodajni popravki in celotne
knjižnice se spremenijo v makulature" (str. 23). In tudi: juristi so "črvički, ki živijo zgolj od trhlega lesa" (str. 23).
Skratka, trajno obstaja samo tista pravna znanost, ki se
ukvarja s pristnim pravom, to je s pravom, ki ustreza naravi
stvari. In, če smem dodati, se tako ne dogaja samo s pravno
znanostjo, ampak nasploh z vsemi tistimi pravniki, ki se posvečajo zgolj prehodnemu in naključnemu pravu.
Von Kirchmann izziva, nastavlja limanice, pretirava,
med njim in nami je tudi časovna razdalja stoletja in pol, a,
priznajmo, njegova provokacija vsebuje tudi marsikatero
puščico, ki (še vedno) zadeva v črno.
Nevrednost postavljenega prava, ki je naključen pojav,
nevrednost pravne znanosti in stroke, nevrednost pravnikov
in našega dela so oznake, ki so lahko točne. Samovoljnost
postavljenega prava, ki ni domišljeno in v skladu s kulturo
in pravnocivilizacijskim izročilom, apologetska znanost, ki
soglaša z vsako zakonodajalčevo domislico, pravnik - subsumpcijski avtomat, ki se plaho skriva za črko zakona in na* Hote prevajam z izrazom pristno pravo, ki ga moramo razločevati
ravnega prava (nem. Naturrecht).

od na-

ivno (lahko tudi sprenevedavo) misli, daje o vsem odločil že
zakonodajalec, vse to so primeri, ki nam niso neznani.
Von Kirchmann, kot rečeno, nedvomno tudi pretirava in
spregleduje. Pravo ne more delovati brez pozitivne zakonodaje, ki jo je treba razčlenjevati, razlagati in uporabljati.
Pristno pravo ne zadošča, če ga ne dopolnjuje in nadgrajuje pozitivna zakonodaja. Tako je bilo že v von Kirchmannovih časih, toliko bolj je bilo tako v 20. stoletju in še toliko
bolj je tako dandanes. In, ne nazadnje, vse prej kot točno je,
da je pozitivna zakonodaja kot celota luknjičava, protislovna in nejasna. Pomislimo samo na nekatere velike zakonike
iz 19. stoletja, ki so utrdili jedro modernega prava. Spregledano naj tudi ne bo, da so pravila o zapolnjevanju pravnih
praznin omogočala, da se je to pravo - merim na avstrijski
Občni državljanski zakonik iz leta 1811 - uporabljalo tudi v
Sloveniji. To je, praktično vzeto, pomenilo, da se je v Sloveniji vseskozi, v omejenem obsegu tudi v obdobju socializma,
ohranjala klasična civilnopravna misel.
Von Kirchmannova kritika je, na drugi strani, tudi
ustvarjalna. Temeljno vprašanje je, na kaj naj se pozitivnopravna znanost osredotoča in kakšen naj bo njen odnos do
predmeta preučevanja. Če se izsledki znanstvenega dela kaj
hitro spreminjajo v malo uporaben papir, je očitno, da sta bila predmet in način preučevanja slabo odbrana in nedognana. Pravo združenega dela, združevanje dela in sredstev,
družbena lastnina, samoupravno pravo, ustavni sistem socialističnega samoupravljanja ... so zanesljivo primeri, ki ponazarjajo, da so bili na teh področjih sadovi pravnega preučevanja kratkoživi.
Pozitivnopravna znanost se ne more izogniti veljavni
(pozitivni) zakonodaji. Njena naloga je zanesljivo tudi ta, da
pozitivnopravno tvarino pravnodogmatično preuči, pomensko razčleni in sistemizira. Kakovostnega prava ni, če ga ne
spremlja tudi strokovno dognana (pogosto že kar filigransko
izbrušena) pravna dogmatika.
Tovrstna pravna dogmatika je tipična predstavnica znanstvenega pozitivizma, ki predvideva, da je vsebina pozitivnega prava legitimna. Težava nastane tedaj, ko predmet preučevanja ni legitimen oziroma tedaj, ko začne legitimnost
deloma ali v celoti izgubljati. Najslabša rešitev je, če pravna
znanost to okoliščino "spregleda" in se obnaša tako, kot da
je vse v najlepšem redu. V tem primeru gre že za apologetski pozitivizem, ki se poistoveti z veljavno ureditvijo in jo hočeš nočeš - opravičuje.
Apologetski pravni pozitivizem je, vsaj v določeni meri,
zaznamoval socialistično obdobje 20. stoletja. Najbolj poudarjen je bil na tistih področjih, ki so hotela radikalno odstopati od klasične rimsko-germanske pravne družine, ki je sicer prekrivala celinski del nesocialističnega evropskega prava. Kot je bilo že rečeno, je šlo zlasti za področja samoupravnega prava, prava združenega dela in ustavnega prava.
Odgovorni teoretiki so bili tudi na tako imenovanih "novih" pravnih področjih zvesti znanstvenosti vede, iz katere
so izhajali, zadržani, nekateri tudi zelo kritični. Kot primere
naj navedem Smidovnikovo preučevanje komunalnega sistema (Koncepcija jugoslovanske občine. Ljubljana 1970),
Bučarjevo obravnavanje javne uprave in njegovo kritiko delegatskega sistema in samoupravnih interesnih skupnosti
(Uvod v javno upravo. Ljubljana 1969; Podjetje in družba.
Ljubljana 1972) ali pa Cigojevo vztrajanje pri klasičnem civilnem pravu. Najbolj svojevrsten primer je Finžgarjev opus
o družbeni lastnini; pronicljivi civilist je ni zavračal, a jo je
vseskozi osvetljeval in razčlenjeval z instrumentarijem civilnega in znotraj njega še posebej stvarnega prava. Končni re-

zultat je znan: pravo družbene lastnine ni več veljavno pravo, ostaja pa Finžgarjeva teorija, ki ve povedati, kako naj se
družbena lastnina preoblikuje v drugo obliko lastnine (Preoblikovanje družbene lastnine v drugo obliko lastnine, v:
Zbornik znanstvenih razprav, 52, 1992, str. 5-16).
Meja med apologetskim in znanstvenim pravnim pozitivizmom je slabo zarisana; v naravi vsakršnega pravnega pozitivizma je, da zavrača metafizični pristop k obravnavanju
prava in da glede na to pozitivno pravo ostro loči od kakršnegakoli vrednostnega merila, ki naj bi bilo vsebinsko merilo pravnosti. O legitimnosti pravnega pozitivizma lahko
presoja samo tisti, ki osmišlja lastno početje in ki se hkrati
zaveda, da pravna dogmatika ni in ne more biti samozadostna. V naravi prava je, da je normativni pojav, ki v imenu
takšne ali drugačne vrednote ureja družbena razmerja. Pravni pozitivist, ki spregleduje, da ima pravo vrednostno razsežnost, ali pa se ji celo hote izogiba, nima merila, s katerim
lahko razločuje med apologetskim in znanstvenim pravnim
pozitivizmom.
Med obema svetovnima vojnama smo dobili poglavitna
pozitivnopravna dela (zlasti na področjih kazenskega in civilnega prava). Razmere po drugi svetovni vojni so bile znanosti manj naklonjene. Obdobje stalinizma jo je sililo v apologetski pravni pozitivizem, obdobja liberalizma in odjuge
so širila znanstvena obzorja, vseskozi pa je bilo pomembno
tudi to, ali je šlo za klasična pravna področja, ki imajo domovinsko pravico tudi v novem sistemu, ali pa smo imeli
opraviti s področji, ki naj bi bila tipična za novo samoupravno ureditev.
Vse to so zunanje okoliščine, ki so zanesljivo pomembne, a ne tako odločilne, da bi preglasile moč in ustvarjalnost posameznikov. Nekateri so sprejeli prenekatero namišljeno novost in jo skušali opravičevati, drugi so se zavedali omejitev in so v okviru danega reševali, kar se je rešiti dalo, tretji so se gibali na robu in širili znanstveni prostor, četrti so se oklenili primerjalnopravne metode, razpravljali o
tujem pravu, a bili v resnici kritični do domačega (npr.
ustavnega) prava, spet posamezni, ki so uvodoma navedli
več pogrošnih marksističnih resnic in se nato v celoti posvetili znanstvenosti svoje vede, in končno tisti, zelo maloštevilni, ki se na zunanje okoliščine niso ozirali in so tudi te polemično premerili.
Hočem reči: ne glede na nekatera obdobja, ko nebo znanosti ni bilo naklonjeno, imamo danes na večini pravnih področij kakovostna strokovna in znanstvena dela. Če jih na
nekaterih še nimamo (npr. še vedno nimamo temeljnega dela s področja mednarodnega javnega prava, po Vavpetičevi
upokojitvi in Bučarjevi odstranitvi so vrzeli tudi na področju
upravnega prava), niso kriva senčna obobja iz polpretekle
zgodovine. Vzroki so pri nas samih in pri tem, kam in kako
usmerjamo naše sile.
V slovenskem pravnem prostoru je bil med obema vojnama najbolj vpliven avstrijsko-nemški pravni pozitivizem,
ki je gradil na normativno-dogmatični metodi, ob njej pa so
se postopoma uveljavljale tudi primerjalnopravna, sociološka in aksiološka metoda. Po drugi svetovni vojni je bil razvoj neenakomeren. V kritičnih obdobjih se je, kot je bilo že
omenjeno, v določeni meri in na nekaterih področjih razbohotil apologetski pravni pozitivizem. Pravni pozitivizem je
bil - tega ne smemo pozabiti - tudi oklep, ki je preprečeval,
da bi v pravno znanost vdirali politična iracionalnost in samovolja. Ustanovitev novih inštitutov in kateder je pospešila, da se je utrdilo več ved (npr. kriminologija, sociologija
prava, politična ekonomija, javna uprava), ki so opazno raz-

širile poglede na pravo, hkrati pa so pravo povezale s pojavi, ki so z njim v življenjski navezi. Pomembna je tudi okoliščina, da seje razvilo več novih znanstvenih področij (npr.
primerjalno gospodarsko pravo, v novejšem času tudi primerjalno delovno pravo in pravo Evropske unije), ki so vsa
primerjalnopravno usmerjena, med klasičnimi pravnimi vedami pa so se nekatere (npr. kazensko pravo) izrazito oplemenitile še z drugimi metodami (npr. s sociološko, aksiološko in primerjalno). Kar zadeva primerjalnopravno metodo,
je treba brž dodati, da se vseskozi intenzivno uveljavlja na
področju civilnega prava in v zadnjem času ponovno tudi na
področju ustavnega prava.
Von Kirchmannova kritična vprašanja ne zadoščajo. V
20. stoletju seje ponovno jasno pokazalo, da si vsaka znanost,
tudi pozitivistična, dela slabo uslugo, če se ne zaveda lastnih
omejitev. Poglavitna slabost je, da pravni pozitivizem ne odgovarja na vprašanje, kako naj pravno vrednotimo. Pravni pozitivizem se ograjuje od argumentov neprava, pravnih načel
in razumevanja pravnih pravil. Vsi trije argumenti so nadpozitivistične narave in vsak zase terjajo, da odgovarjamo na
vrednostna vprašanja. Argument neprava dopušča, da je veljavni (pozitivni) pravni sistem lahko v tolikšni meri človeško
neznosen, da mu moramo odreči naravo prava. Argument
pravnih načel upošteva, da so v vsak pravni sistem vgrajena
vrednostna merila, ki usmerjajo vsebinsko opredeljevanje
pravnih pravil in način njihovega izvrševanja. In tu je še argument razumevanja pravnih pravil, argument, ki, rečeno počez, poudarja, da so pravna pravila šele sad razumevanja zakona glede na dejanske (praktična razlaga) in glede na zamišljene življenjske primere (metodična razlaga).
V slovenskem pravnem prostoru jo je najslabše odrezal
prvi pomislek - ugovor neprava. Med obema svetovnima
vojnama je bil pravni pozitivizem premočan, da bi se to
vprašanje sploh zastavljalo. Najbolj pronicljiv je bil Pitamic,
ki je že leta 1917 utemeljeval, da tudi pozitivnopravna znanost potrebuje ustrezne predpostavke*. Kritika čiste teorije
prava gaje končno pripeljala do tega, da mora pravno urejanje "vsaj toliko upoštevati svoj predmet, da mu ne jemlje
njegove narave. Da pravo ostane pravo, sme odrejati ali dopuščati le zunanje človečno ravnanje, ne pa njegovega nasprotja, 'nečlovečnega ravnanja', če noče izgubiti lastnosti
prava" (Naravno pravo in narava prava, v: Zbornik znanstvenih razprav, 45,1985, str. 194**). Če mi je dovoljeno navesti tudi samega sebe, naj rečem, da mora biti pravno urejanje vselej v mejah pravne pravilnosti, merilo te pravilnosti
pa so, vsaj v svetu, ki mu pripadamo, temeljne človekove
pravice, načela pravne države in ustanove demokracije (Teorija prava. 2. izd. Ljubljana 2001, str. 20 in 479). Argument
neprava je v treh primerih uporabilo tudi slovensko ustavno
sodišče in se pri tem sklicevalo na splošna pravna načela, ki
jih priznavajo civilizirani narodi (glej Marijan Pavčnik,
Pravni in ustavni temelji prava, v: Ustavno sodstvo. Ur. M.
Pavčnik, A. Mavčič. Ljubljana 2000, str. 396-397).
Nekoliko bolje je z drugim ugovorom proti pravnemu
pozitivizmu, to je z ugovorom pravnih načel. Večinsko stališče je, da je pravo zgolj sistem pravnih pravil (marsikdo
govori le o pravnih predpisih!), a to vendarle ne pomeni, da
se pomen pravnih načel v celoti spregleduje. Teorija jih
* Glej: Denkokonomische
Voraussetzungen
der Rechtswissenschaft,
v:
Osterreichische Zeitschrift fiir offentliches Recht, 3 (1917), str. 339-367.
Glej tudi slovenski prevod: Predpostavke ekonomije mišljenja v pravni
znanosti, v: Zbornik znanstvenih razprav, 53 (1993), str. 161-178.
** Izvirno besedilo te razprave je izšlo že leta 1956 v nemškem jeziku: Naturrecht und Natur des Rechtes, v: Osterreichische Zeitschrift fiir offentliches Recht, 7-N.F.
(1956), str. 190-207.

upošteva zlasti na ravni temeljnih načel, ki označujejo posamezna pravna področja, bistveno manj pa tudi kot pomembna razlagalna merila. Najbolj izraziti izjemi so civilisti in
teoretiki kazenskega prava. V civilnem pravu je, recimo,
precej literature o načelu vestnosti in poštenja (glej npr. Bogomir Sajovic: Načelo vestnosti in poštenja. Raziskovalna
naloga: Ljubljana 1975). Vzpodbudno je, da se argument
pravnih načel (zlasti argument pravne države) čedalje bolj
pogosto uveljavlja tudi v novejši ustavnosodni praksi.
Največjo praktično vrednost ima tretji ugovor, to je argument razumevanja pravnih pravil. Gre za argument, ki je
neprecenljivo pomemben za pravne igralce (npr. za sodnike), pa tudi za vse tiste pravne opazovalce, ki mislijo in,
če smem reči, mislimo, da se mora pravna znanost ukvarjati tudi z naravo pravnega odločanja v konkretnih primerih (prim. Marijan Pavčnik: Argumentacija v pravu. Ljubljana 1991. Ponatis: 1998). Poglavje o razlagi zakona je
v domala vsakem sistematičnem delu, ki je posvečeno posamezni pravni panogi. Povečini ne gre za teorijo argumentacije in pravnega vrednotenja, ki bi se posebej ukvarjalo
s posebnostmi obravnavanega področja, ampak gre bolj za
splošen pregled klasičnih (von Savignyjevih) razlagalnih
argumentov. Izjema je Sajovičevo (zelo zahtevno napisano) delo "Osnove civilnega prava. Uvod. O metodologiji
vrednotenja v civilnem pravu" (Ljubljana 1996; prva izdaja je iz leta 1968), ki kot celota preučuje metodologijo vrednotenja v civilnem pravu.
Stvar vsakokratne teorije prava (v širšem pomenu besede) je, kako se na ta vprašanja odziva. Najslabša rešitev je,
če sprejme tezo, češ, odločil je že zakonodajalec, zdaj pa gre
samo še za to, da njegovo odločitev mehanično poustvarimo
v konkretnem primeru. To bi bila tako imenovana ideologija uporabljanja prava, ta pa vselej ustreza tistim političnim
silam, ki si laste "ustvarjalnost" in pravodajni monopol. Za
to "ideološko tančico" je dejansko odločanje, ki je toliko
bolj vezano na "ideološki kliše", kolikor bolj je pravna odločitev politično občutljiva in pomembna.
Predmet mojega prispevka niso konkretne zlorabe, ki so
bile najbolj množične in najbolj grozovite v obdobju stalinizma. Tisto, kar hočem povedati, je, da ideologija uporabljanja prava razorožuje pravnika igralca in ga prepušča samemu sebi. Sem daleč od tega, da bi za kakršnekoli zlorabe krivil pravno dogmatiko. Sem samo za to, d a j o morajo spremljati in dopolnjevati tudi drugi teoretični pristopi, med njimi
še posebej teorija interpretacije in argumentacije v pravu, se
pravi pristopi, ki pravniku igralcu razprejo naravo pravnega
razumevanja in mu ponudijo argumente, s katerimi je mogoče kakovostno odločati in utemeljevati. Vem, vem. Zlorabam se tudi tokrat ni mogoče izogniti. V moči teorije ni, da
jih onemogoči, je pa v njeni moči, da pravnemu igralcu razločno pove, da je tudi on nosilec odločanja.
To, da je pravo razumevanjski in razlagalni (interpretativni) pojav, ponuja tako pravnim opazovalcem kot pravnim
igralcem obilo ustvarjalnih možnosti. Gustav Radbruch nekje lepo pravi, d a j e zakon lahko pametnješi od zakonodajalca, razlagalec pa od obeh (Filozofija prava. Ljubljana 2001,
str. 147). Če hočemo, daje pravni sistem stabilen, mora svoj
delež odgovornosti prevzeti tudi pravna stroka. Ustava, zakoniki in nosilni zakoni živijo tudi s pomočjo razlage.
Iz tega, bolje: tudi iz tega se lepo vidi, da ima, kot sem
že opozoril, pomembno vlogo tudi sodna praksa. Pretiraval
bi, če bi rekel, da gre za vlogo, ki se postopoma približuje
anglosaškemu precedenčnemu pravu; med obema sistemoma je gotovo kopica podobnosti, a tudi razlik, ki imajo svo-

je zgodovinsko ozadje. V evropskokontinentalnem in tudi v
slovenskem primeru je ustaljena sodna praksa tista, ki dopolnjuje zakonsko pravo, ga normativno konkretizira in ga
na dolgi rok pomlaja, da ne bi postalo okorelo in neživljenjsko. V tem pogleduje bilo v Sloveniji največ storjenega na
področju klasičnega civilnega prava. V zadnjem desetletju,
še posebej od leta 1994, ko je zaživela tudi ustavna pritožba,
ima zasluge tudi ustavno sodišče, ki lahko zagotavlja, da so
precedenčna pravna stališča zavezujoča; če redna sodišča ne
ravnajo v skladu z ustaljeno sodno prakso, kršijo temeljno
ustavno pravico enakosti pred zakonom, to pa je tudi razlog
za ustavno pritožbo, o kateri odloča ustavno sodišče.
Premik, o katerem govorim, bo čedalje bolj opazen: teža
sodne in ustavnosodne prakse se povečuje v obdobjih, ko se
zakonodaja umiri in so sprejeti vsi poglavitni zakoniki in zakoni, to pa sočasno terja, da se tudi pozitivnopravna teorija
intenzivno posveča teoriji razlage in argumentacije v pravu.
Premik so dobro zaznala tudi redna sodišča, ki imajo že vrsto let posebne sodniške šole; očitno je, da sodobno sodstvo
povečini zavrača vzorec Montesquieujevega sodnika, ki naj
bi zakon uporabljal mehanično in bil tako zgolj "viva vox legis". Zakon je predmet razumevanja, to razumevanje pa je
lahko kakovostno in pravno varno, če ga oplemenitita tako
teorija kot sodna praksa. Zakon, pa naj bo še tako kakovosten, je samo sestavina pravnega pojava; za pravo sta odgovorna tudi pravna teorija in sodna praksa.
A tudi še kopica drugih - tudi fakultete, visoke in višje
šole, ki pravno izobražujejo. Kot pedagog se pogosto, še
posebej zadnja leta, ko se je nekritično razbohotil izredni
študij, počutim negotovo, utesnjeno in neprijetno. Akademik Alojz Kralj je ob neki priliki rekel, da je imela ljubljanska univerza najboljše profesorje na svojem začetku.
Na Pravni fakulteti je bila kopica velikih imen, ki so zaznamovala obdobje med obema svetovnima vojnama. Po
drugi vojni so bila nekatera odstranjena, potisnjena v kot
ali pa so odšla v tujino, a še vedno je bilo v profesorskem
zboru dovolj zelo uglednih in kakovostnih učiteljev, ki so
bogatili pravno zakladnico. In šlo je za profesorje, ki so
imeli, kot se reče, občutek pripadnosti. Nerad zapišem, a
moram: v zadnjih dvajsetih, petnajstih letih, še zlasti pa v
zadnjem desetletju se je, vsaj na fakulteti, katere član sem,
stanje poslabšalo: krog profesorjev, ki jim je fakulteta prva, se je zožil. Bojim se, da je podobno stanje tudi pri mariborski družabnici. Tam je položaj celo še slabši, ker še
vedno nima lastnih kadrov za več področij, ki so za pravo
življenjskega pomena.
Ravno tako, do neke mere še bolj, pa je pomembno tudi
to, daje študij prava, vsaj v Ljubljani, preobložen z obsegom
študijske tvarine in v določenem obsegu tudi s številom predmetov. A o tem ne bi razpravljal na tem mestu in v tem
prispevku. Tisto, kar je pomembno za temo, o kateri govorim, je, da se pedagoški proces (nekoliko) premalo usmerja
k poglavitnemu: k pravnemu mišljenju. Na kratko: študij
prava mora omogočati, da so študentje široko izobražene
osebnosti, ki znajo pravno misliti in pravno vrednotiti. Izkušnja ve povedati, da so to najboljši pravniki, ki se relativno
hitro znajdejo na prav vseh pravnih področjih.
Tako. To ni vse, kar bi hotel povedati, a vse, kar lahko
povem v prispevku, ki je že itak, se bojim, rahlo presegel dovoljeni obseg.
(Prispevek se domala v celoti ujema z avtorjevim ustnim referatom na posvetovanju Slovenci v 20. stoletju, ki
ga je 4. in 5. decembra 2001 organizirala Slovenska matica v Ljubljani.)

Stranska intervencija
po zakonu o upravnem sporu

Kdo je lahko stranka
v upravnem sporu?
mag. Jorg Sladic

Kakšen nasvet naj da odvetnik stranki, ki želi nastopiti kot stranski intervenient v upravnem sporu? Kako naj ravna Upravno sodišče, ko nenadoma nek pravni subjekt prijavi stransko intervencijo bodisi na strani tožeče
bodisi tožene stranke v okviru že sproženega upravnega spora? Jasno je, da
gre za stranko, ki ni sodelovala v upravnem postopku, a izkazuje pravni interes za vstop v upravni spor. Kako naj Upravno sodišče obravnava vlogo
take stranke? Ali naj tako vlogo zavrže, ali naj jo obravnava kot intervencijsko izjavo ali pa naj posameznika obravnava kot stranko in ne kot intervenienta?

ecimo popolnoma hipotetično,
da upravni organ soprogu, z
upravnim aktom zapove neko
ravnanje, ki zelo vpliva na skupno premoženje zakoncev. Zavezanec vloži
pravočasno pritožbo, ki jo drugostopenjski organ zavrne. Ker pač njegova
žena, čeprav premoženjskopravno
upravni akt vpliva na njeno premoženje, ni sodelovala v upravnem postopku niti na podlagi kot stranski udeleženec (43. člen Zakona o splošnem
upravnem postopku, UL RS 80/99 in
70/2000, v besedilu ZUP). Drugostopenjsko odločbo pa zavezanec izpodbija pred Upravnim sodiščem. Grozi
izvršba na skupnem premoženju zakoncev, soproga vloži intervencijsko
izjavo pred Upravnim sodiščem RS.
Vprašanje, ki se postavlja je sploh obstoj stranske intervencije po določbah
199. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. 1. RS 26/99, v besedilu ZPP) v
zvezi s 16. členom Zakona o upravnem
sporu (Ur. list RS 50/97, 65/97 in
70/2000, v besedilu ZUS) glede na
izrecno možnost vstopa v postopek kot
stranka po 20. členu ZUS. Ali drugače:
recimo, da je drugostopenjski upravni
organ zaradi zmotne uporabe materialnega prava posegel s posamičnim aktom v ustavne pravice nekega delavca.
Ali lahko sindikat po novem zakonu
intervenira na njegovi strani?1

R

' Stari jugoslovanski ZUS je za sindikalne organizacije predvideval, da izkazujejo stvarno legitimacijo (legitimatio ad causam), če branijo kolektivni interes delovne organizacije. Zaradi novega ustavnega reda, te določbe slovenski zakon
ne vsebuje več.

Sam ZUS expressis verbis ne vsebuje nobenih določb kako obravnavati
ta problem. Po drugi strani pa ne moremo reči, da bi sam ZUS ne dal nobenega predloga kako ravnati v primeru
stranske intervencije. 16. člen ZUS določa, da se za vprašanja postopka, ki
jih sam ne ureja, uporablja ZPP. Ta
stransko intervencijo obravnava v 16.
poglavju. Načeloma lahko ugotovimo,
da lahko tretji, ki ni stranka v sporu in
ki meni, da ima pravni interes, vstopi v
postopek na strani ene stranke.2
Taka ureditev že na prvi pogled odpre več vprašanj, kakor pa jih reši.
Pravna teorija in sodna praksa bosta
morali najprej dati odgovor na
vprašanje v kolikšni meri je institut
stranske intervencije civilnega procesnega prava in toto sploh uporaben v
okviru upravnega spora (I.) in kakšno
je razmerje med 20. členom ZUS in
199. členom ZPP (II).

I. Neposredna uporabnost 199.
člena ZPP v upravnem sporu?
Teorija civilnega procesnega prava
meni, da je stranska intervencija udeležba intervenienta v pravdi, ki teče
med drugimi osebami. Intervenient
podpira eno izmed strank, ker ima
pravno korist od tega, da ena izmed
njiju zmaga.3 Dejansko intervenient ne
počne nič drugega kot da podpira
tožbo in tožbeni zahtevek tožeče stran-

ke oz. odgovor na tožbo in zahtevek
tožene stranke.4
Predpostavka stranske intervencije
je poseben intervencijski interes oz.
pravna korist.5 Intervencijski interes je
pravni interes.6 Pravni interes je
splošna pravna kategorija, ki jo najdemo v vseh pravnih panogah.7 Pojem
pravnega interesa je pravna teorija izdelala predvsem zato, da bi se razbremenilo sodišča pred nesmiselnimi
tožbami. Obstoj pravnega interesa je
procesna predpostavka. Če pravnega
interesa ni, sojenje v določeni stvari ni
dopustno. Pravnega interesa pa ni, če
lahko stranke do enake zaščite, kot jo
nudijo sodišča, lahko pridejo tudi na
drug izvensoden način.8 Stranski intervenient mora tudi v okviru upravnega
spora ta interes izkazati.9 Pravna korist
je podana takrat, kadar je intervenient
do svoje stranke, to je do tiste, ki se ji
pridruži ali do predmeta spora v
takšnem pravnem razmerju, da bi
odločba, ki bi bila za glavno stranko
neugodna, kakorkoli škodljivo vplivala
na civilni ali javnopravni položaj intervenienta. 10 Če glavna stranka, na katere strani je intervencija, zmaga, se bi s
tem okrepil pravni položaj intervenienta. Če pa ta stranka ne zmaga, bo to
škodljivo vplivalo na njegov pravni
položaj. 11 Pravni interes je dejansko
vedno podan, kadar je intervenient s
stranko v materialnopravnem razmerju, tako da utegne sodba neposredno ali
posredno vplivati na njegov pravni položaj. 12 Pravni interes sicer izhaja iz
4

Terminologija v slovenskem pravnem redu ni
popolnoma jasna. Ude uporablja izraz intervencijski interes, Juhart pa pravna korist.
6

Jerovšek: Zakon o splošnem upravnem postopku z uvodnimi pojasnili in s stvarnim
kazalom,
str. 50, ČZ Uradni list RS, Ljubljana 2000. Pravni interes izkaže oseba, ki zatrjuje, da vstopa v
postopek zaradi varstva svojih pravnih koristi.
Pravno korist zakon opredeljuje kot neposredno,
na zakon oprto osebno korist.
7
Mavčič: Zakon o ustavnem sodišču s pojasnili,
str. 174, Nova Revija, Ljubljana 2000.
s

Pavlovič: Dopustivost pravne zaštite u parničnom postupku, str. 115, Hrvatska pravna revija, 612001.

9

Ude: Civilni pravdni postopek, str. 188, Uradni
list RS, Ljubljana 1992, Bouloius, Darmon, Huglo, Contentieivc communautaire, tč. 265, 2, izdaja, Dalloz, Pariz 2001.
10
Zeiss: Zivilprozefirecht, tč. 754, 7. izdaja, J.
C. B. Mohr, Tuebingen 1997 in Koenig, Sander:
Einfiihrung in das EG-Prozefirecht, tč 176. J. C.
B. Mohr, Tuebingen 1997.
11

2

Chapus: Droit du contentieux administratif, tč.
881, 7. izdaja, Monchrestien, Pariz 1998
J
Juhart: Civilno procesno pravo FLRJ, str. 316,
Univerzitetna založba, Ljubljana 1963.

Chapus: op. cit., tč. 882.

5

12

Juhart: op. cit., str. 317.

Ude: loc. cit. in Fasching: Lehrbuch des
osterreichischen
Zivilprozessrechts,
tč. 398, 2.
izdaja, Manz, Dunaj 1990, Vollkommer: op. cit.,
str. 249.

dejanskih navedb v intervencijski izjavi. 13 Vendar se sam pravni položaj intervenienta ne presoja po samih tožbenih navedbah, ampak glede na tožbeni
zahtevek. Če je tožbeni zahtevek oblikovan tako, da vpliva na materialnopravni položaj intervenienta, potem naj
Upravno sodišče načeloma ne bi moglo zanikati obstoja pravnega interesa
za intervencijo.14 V primeru navadne
izpodbojne tožbe (25. in 60. člen ZUS)
bi bil intervencijski interes neposredna
in obstoječa korist, ki bi jo stranski intervenient imel od odprave izpodbijanega upravnega akta. 15 Vendar gre
pravna ureditev upravnega spora v segmentu stranske in sosporniške intervencije dalje in ponuja svoj poseben
mehanizem.
Teorija meni, da je načeloma v
upravnem sporu pravni interes potreben tako za vložitev tožbe, kakor za intervencijsko izjavo individualne narave. 16 Ni težko določiti, kaj je individualni interes, če se zahteva, da se preneha kršiti neko pravico ali na zakon oprto individualno korist. Če je tožnik
oseba, ki je bila stranka v predhodnem
upravnem postopku, ki se je končal z
za njo neugodno odločbo, potem je na
prvi pogled jasno, da obstaja pri tej
osebi individualni interes za vložitev
tožbe. Po določbi 1. odstavka 20. člena
ZUS se prizadetemu posamezniku prizna status stranke v upravnem sporu.
Jerovšek meni, da gre tu za stranskega
intervenienta, ki se udeležuje upravnega spora zaradi varstva svojih pravnih
interesov. Ta oseba vstopi v že začeti
upravni spor, če bi mu odprava upravnega akta po aktivnem tožniku povzročila neposredno škodo. 17 Tako se
lahko postopka pred upravnim sodiščem kot stranki udeležita tako prizadeta oseba (1. odstavek 20. člena
ZUS) in tretja oseba (2. in 3. odstavek
20. člena ZUS). Teorija upravnega
spora ti osebi imenuje stranska intervenienta, ki se udeležujeta postopka zaradi varstva svojih pravnih interesov.18
Menim, da s stališča same strukture
postopka poimenovanje stranke po 20.
13

Fasching: op. cit., tč. 400.

14

Bouloius, Darmon, Huglo:
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Smiselno po Bouloius,

Ibidem.

Darmon, Huglo:

loc.

cit.
16
Chapus: Droit administratif general, 1. zvezek, str. 780, 14. izdaja, Monchrestien,
Pariz
2000. Tožnik mora imeti individualni interes, da
doseže tisto, kar zahteva.
17

Jerovšek: Predpisi o upravnem sporu, str. 28,
2. izdaja. Uradni list RS, Ljubljana 2001.
,s

Jerovšek:

Ibidem.

členu ZUS kot stranskega intervenienta ni pravilno.
Teorija meni, da je stranska intervencija dopustna le, če intervenient ni
stranka v postopku.19 Kolikor bi dejansko šlo za stranskega intervenienta izpodbijani upravni akt ne bi posegal ne
v pravice in ne v na zakon oprte neposredne koristi stranke po 1. odstavku
20. člena ZUS. Šele, če bi tožnik s
tožbo uspel in bi bil upravni akt odpravljen, bi bila ta oseba prizadeta, saj
ji upravni akt ustreza tališ qualis. Zato
si ta prizadeva, da tožnik v sporu ne uspe. 2 0 Oseba, ki ima interes, da se
upravni akt odpravi, je lahko samo
tožnik v upravnem sporu. Ta oseba nima statusa prizadete osebe, ki ga je
sprožila tretja oseba zoper ta akt.21 Že
sama gramatikalna razlaga popolnoma
jasno pove, da ima ta oseba položaj
stranke v postopku. Stranke pa so po
izdaji sodbe in končanem postopku na
podlagi 16. člena ZUS in 319. člena
ZPP vezane s pravnomočno sodbo. Subjektivna meja pravnomočnosti pa je
zaobsežena z rekom res iudicata ius
facit inter partes. Učinek pravnomočne sodbe se razteza tudi na sosporniškega intervenienta. Kdaj se pravni
učinek sodbe dejansko razteza tudi na
intervenienta, tako da ta postane sosporniški intervenient, ne ZUS ne ZPP
ne povesta. Intervenient je tukaj z nasprotnikom stranke, ki se ji je pridružil,
v takem razmerju, da ga zajame sodba
o glavni stvari v svoje subjektivne meje 2 2 V civilnem postopku je predpostavka sosporniške intervencije obstoj
nekega civilnega materialnopravnega
razmerja med sosporniškim intervenientom in nasprotno stranko in med sospornikoma samima.23 Ker struktura
upravnega spora ne izhaja iz take materialnopravne predpostavke, ZUS tu
določa kriterij neposredne škode (1.
odstavek 20. člena ZUS) oz. posega v
neposredne na zakon oprte osebne koristi (2. odstavek 20. člena ZUS). To je
navsezadnje razumljivo, saj upravni
spor kot toženca vedno predvideva nosilca javnega pooblastila, ki je (domnevno) posegel v pravice in v nepo-

19

Zeiss: op. cit., tč. 753.

20

Jerovšek:

Ibidem.

21

Sodba Zveznega
vrhovnega sodišča
Už
2934/56 z dne 25.5.1956. Citirano po Androjna:
Zakon o upravnih sporih s komentarjem in sodno
prakso, str. 59, Uradni list, Ljubljana 1977 (v
nadaljnjem besedilu:
komentar).
22
23

sredne na zakon oprte osebne koristi
tožnika. Ta izvršeni poseg pa je po drugi strani vsebinsko tako ugoden za
stranko iz 1. odstavka 20. člena ZUS,
da bi odprava upravnega akta temu posamezniku povzročila neposredno škodo, oz. abstraktno rečeno bi vplivala na
njegov pravni položaj in njegove pravne interese. Pri tem pa so njegovi pravni interesi skoraj nujno vezani na isto
dejansko stanje in isto pravno normo
kot pri tožniku. Taka struktura postane
razumljiva saj izpodbojna tožba kot instrument upravnosodnega nadzora
državne uprave služi izpodbijanju nezakonitih in nepravilnih upravnih aktov in je zato vložena vedno proti aktu
(objektivni spor). Pri "čistem" stranskem intervenientu je položaj drugačen. Sodba nanj ne vpliva, vpliva pa
eventualno na njegov položaj. 24 Le v
primeru sosporniške intervencije (1.
odstavek 206. člena ZPP) se sodna
odločba neposredno nanaša na osebo,
ki je vstopila v pravdo. Ta oseba pa
ima položaj enotnega sospornika. Za
enotnega sospornika se 202. člen ZPP
sklicuje na 196. člen ZPP, ki določa, da
gre za enotno sosporništvo takrat, kadar je po sili zakona ali po naravi pravnega razmerja spor mogoče rešiti samo
na enak način za vse sospornike. Toda
ravno tako mnenje je predpostavka 20.
člena ZUS. Zaradi tega je označba
stranski intervenient za stranko po 20.
členu ZUS napačna. Dejansko gre tu za
procesno situacijo, ki bi jo najlažje primerjali z naknadnim enotnim formalnim sosporništvom (2. odstavek 191.
člena ZPP). Taka logika pa tudi samemu ZUSu ni tuja, saj v 3. odstavku 20.
člena celo zapoveduje enotno sosporništvo. Dejansko ni razloga zakaj zakon dela razliko med 2. in 3. odstavkom 20. člena ZUS, saj gre v obeh primerih za enotno sosporništvo.
Tudi v slovenskem pravnem redu
lahko uporabimo za določitev individualnega interesa stranke, ki ni adresat
upravnega akta, Plaumannovo formulo, ki jo je Sodišče Evropskih skupnosti izdelalo 1. 196325 predvsem na
podlagi že obstoječe sodne prakse
francoskega Državnega sveta. Pravni
subjekti, ki niso naslovniki neke
odločbe (smiselno: niso omenjeni v
izreku odločbe), lahko navajajo, da so
individualno prizadeti (smiselno: da je
kršena njihova pravica ali na zakon
oprta neposredna korist) le, če se ta

Juhart: op. cit., str. 320.

Max Vollkommer: komentar paragrafa 69,
str. 258 v Ziiller: Zivilprozessordnung,
22. izdaja, Verlag Dr. Otto Schmidt, Koeln 2001.

24
25

Ude: op. cit., str. 189.

Sodba z dne 15. 7.1963, zadeva 25/62,
sodne prakse str. 199.

Zbirka

odločba ne nanaša na njih iz razloga
njim tipičnih lastnosti ali zaradi dejstev, ki jih karakterizirajo v razmerju
do drugih oseb tako, da jih zato individualizirajo na podoben način kot naslovnika odločbe.26 Seveda je v takem
primeru izredno težko razlikovati med
pravovarstveno potrebo tožnika in intervencijskim interesom, saj lahko
stranka na podlagi 20. člena ZUS pridobi status stranke v upravnem sporu
in ne le stranskega intervenienta na podlagi 199. člena ZPP v zvezi s 16. členom ZUS.
Vendar pa v pravnem sistemu poznamo tudi kolektivne interese. Tu pa
je položaj malo drugačen. Ali lahko
tožijo ali intervenirajo sindikati za svoje člane, poklicne zbornice za svoje
člane, avtorska agencija za obrambo
pravic avtorjev. 27 Če taka poklicna
združenja uveljavljajo kolektivni interes, se mora dopustiti celo sama tožba,
pod pogojem, da so neposredno prizadeta (neposredni interes) z izpodbijanim upravnim aktom. Neposredno pa
je npr. prizadeta Kmetijsko - gozdarska
zbornica, če je nekemu članu (kmetu)
npr. prepovedana uporaba določenih
umetnih gnojil, ki jih uporablja večina
kmetov. V takem primeru bi Kmetijsko
- gozdarska zbornica nastopila kot varuh interesov poklicnega stanu kmetov.

II. Razmerje med pravovarstveno potrebo in intervencijskim
interesom - ali lahko upravno
sodišče intervencijsko vlogo
obravnava kot tožbo?
Moderna slovenska teorija upravnega postopka in upravnega spora se
ne ukvarja preveč poglobljeno s pravovarstveno potrebo28 in intervencijskim
interesom. Za samo pravovarstveno
potrebo se domneva, da je podana, če
26

van Raepenbusch:
Droit institutionnel
de
i Union et des Communautes europeennes, str.
500, 3. izdaja, De Boeck, Bruselj 2001, Bouloius, Darmon, Huglo: op. cit., tč. 402, angleški
prevod v Craig, de Burca, EU Law, Text, Cases
and Materials, str. 461, 2. izdaja, OUP, Oxford
1998.
21

Prednost takih združenj je seveda njihova solventnost (sodne takse) in možnost
organiziranega pravnega svetovanja in zastopanja.
28
Pojem pravovarstvene potrebe je po mnenju
teoretikov sinonim za pravni interes. Tako Krivic: Ustavno sodišče, pristojnosti in postopek,
str. 126 v Pavčnik, Mavčič (urednika);
Ustavno
sodstvo, Cankarjeva založba, Ljubljana 2000 in
Triva, Belajec, Dika: Gradansko parnično procesno pravo, str. 248, 6. izdaja, Narodne Novine,
Zagreb 1986. Zaradi terminološke jasnosti uporabljam za tožnika pojem pravovarstvene
potrebe in ne pravnega interesa.

je z upravnim aktom kršena pravica ali
na zakon oprta neposredna korist posameznika29 in da se torej zaradi tega
zahteva, da Upravno sodišče odpravi te
kršitve, tako, da se pravni položaj posameznika, ki je vložil tožbo spremeni. 30
Kljub spoznanjem teorije,31 da
imata civilni pravdni postopek in
upravni spor vsak svoje posebnosti,
pač kot posledica materialnega prava,
tudi v upravnem sporu obstoji delitev
tožb na dajatvene (kondemnatorne),
oblikovalne (konstitutivne) in ugotovitvene (deklaratorne).32 Ta delitev je
skupni element obeh postopkov,33 zato
se vsa spoznanja civilnega procesnega
prava o naravi in strukturi tožbe brez
težav prenesejo v upravni spor. Civilno
procesno pravo pa glede same pravovarstvene potrebe pravi, da je načeloma podana pri dajatvenih tožbah.
Vendar pa je po svoji strukturi
upravni spor zgrajen primarno na ugotovitveni tožbi iz katere se izpelje oblikovalna. O dajatvenih tožbah lahko govorimo le v dveh primerih; namreč v
sporu polne jurisdikcije (61. člen ZUS)
in v tožbi zaradi molka organa, ki je
dejansko le posebna oblika spora polne
jurisdikcije, saj ima Upravno sodišče
po 65. členu ZUS tu diskrecijsko pravico, da naloži upravnemu organu
kakšen Upravni akt mora izdati ali pa
samo odloči o stvari. Enako kot v civilnem postopku sodišče tu tožencu zapove, da nekaj stori, dopusti ali opusti.
Vendar se je treba zavedati, da vsebina
tožbenega zahtevka v upravnem sporu
ni obligacija, za katero tožnik zatrjuje,
da jo je toženec dolžan v njegovo korist izpolniti.34 Tožbeni zahtevek v dajatvenih tožbah je v upravnem sporu tisto ravnanje v korist tožnika, ki ga mora po njegovem mnenju sodišče zapovedati tožencu, tako da dejansko stanje
ustreza pravni normi. 35 Prvi preizkus
29

Grafenauer: Osnove upravnega postopka in
upravnega spora, str. 247, GV, Ljubljana 2001
in Bouloius, Darmon, Huglo, op. cit., tč. 401,
402 in 403. .
30

Smiselno po Krivic:

Ibidem.

31

Chapus: Le nouveau code de procedure civile
et la procedure juridictionnelle
administrative,
str. 76 v Kasacijsko sodišče Francije: Nouveau
code de procedure civile : vingt ans apres, La
documentation frangaise, Pariz 1997.

32

Peter Tettinger, Volker Wahrendorf: Verwaltungsprozessrecht, str. 109, 2. predelana izdaja,
Carl Heymanns Verlag, Koln 2001.
33

Chapus: Le nouveau code de procedure civile
et la procedure juridictionnelle
administrative,
str. 76
34
35

Ude: op. cit., str. 166.

Zuglia: Gradanski parnični postupak
str. 373, Skolska knjiga, Zagreb 1957.

FNRJ,

upravnega akta s strani Upravnega sodišča je po svoji procesni strukturi
odločanje o ugotovitveni tožbi. Ko
Upravno sodišče prejme tožbo preveri
ex officio po 2. odstavku 35. člena
ZUS, če izpodbijani upravni akt ni
ničen. Na ničnost upravnega akta pazi
sodišče po uradni dolžnosti. Kolikor jo
ugotovi, odloči, ne da bi o tem obvestilo toženo stranko. Če pa izpodbijani
akt prestane predhodni preizkus ničnosti, potem sodišče nadaljuje postopke z
izpodbojno tožbo, ki pa je po svoji naravi oblikovalna. Z oblikovalno tožbo
zahteva tožnik ustanovitev, spremembo (preoblikovanje) ali prenehanje določenega pravnega razmerja. 36 Pri
oblikovalnih tožbah je pravovarstvena
potreba vedno podana, saj se določene
spremembe na področju materialnega
prava sploh ne morejo doseči drugače
kot s tožbo.37
Za razliko od civilnega postopka,
kjer je temeljni element stvarne legitimacije (legitimatio ad causam) dejstvo, da je tožnik subjekt uveljavljene
materialne pravice38 mora ta za
sprožitev upravnega spora v tožbi izkazati stvarno legitimacijo. Stvarno legitimacijo izkaže z zatrjevanjem, da je
z upravnim aktom kršena njegova pravica ali njegova na zakon oprta neposredna korist, pri čemer sploh ni pomembno ali je do dejanske kršitve
prišlo.39 Zakon torej razlikuje dva primera kršitve, prvi je kršitev pravice.
Tu mora tožnik dokazati obstoj svoje
pravice, kršitev le-te in vsebino te
kršitve.40 Drugi primer tožbe pa je
kršitev posebnega kvalificiranega
pravnega interesa 4 1 Če obravnavamo
pravni interes, moramo razlikovati
med tremi situacijami. Prva se nanaša
36

Ude: op. cit., str. 168.

37

Arens, Liicke: Zivilprozessrecht,
tč. 158., 6.
izdaja, C. H. Beck, Miinchen 1994, enako Triva,
Belajec, Dika: op. cit., str. 111 in Fasching: op.
cit. , tč. 740.
38

Juhart: op. cit., str. 184.

39

Androjna: Upravni postopek in upravni spor,
str. 303, 6. predelana in dopolnjena izdaja, reprint, ČZ Uradni list, Ljubljana 1992.
40

Popovič: O upravnom sporu, str. 111, Naučna
knjiga, Beograd 1955.
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Godec v Godec, Jerovšek: Predpisi o upravnem postopku in upravnem sporu, str. 21, 2. ponatis četrte dopolnjene izdaje, Uradni list, Ljubljana 1997
Za primer vzemimo staro francosko formulo, ki se nanaša na temeljno vprašanje,
kdaj se lahko sproži upravni spor. Po tej koncepciji je mogoče tožiti ne samo zaradi tega, ker
tožnik misli, da mu je kršena pravica, ampak tudi če gre za kršitev kvalificiranega pravnega interesa: "Tinteret direct, legitime et personnel"...Vsebinsko
načeloma enako določitev najdemo še zdaj in sicer v 1. odstavku 18. člena
ZUS.

na aktivno in pasivno stranko 42 v
upravnem postopku. Sama okoliščina,
da je bil tožnik v upravnem postopku
stranka, ga pooblašča tudi na sprožitev
upravnega spora zoper dokončno
odločbo, ki je bila izdana v tem postopku 43 Pravni interes za sprožitev
upravnega spora je torej vedno podan,
če je bil tožnik stranka v predhodnem
splošnem ali posebnem (volilni postopek, akti o imenovanju funkcionarjev...) upravnem postopku. V vseh teh
primerih je o zahtevkih strank in o
predmetu postopka odločeno v izreku.
Ravno to dejstvo pa podeli stranki
pravni interes za sprožitev upravnega
spora. Drugi položaj je že bolj kompliciran. Gre za stranskega udeleženca
v upravnem postopku. Pravico sprožiti upravni spor ima tudi stranka, ki
ima v upravnem postopku položaj
stranskega udeleženca, na glede na to,
ali se je zaradi varstva svojih pravic
ali pravnih interesov udeleževala postopka.44 Po novem Zakonu o
splošnem upravnem postopku (UL RS
80/99, v besedilu ZUP) je že za pridobitev statusa stranskega udeleženca
potrebno izkazati pravni interes. V
upravnem sporu se ta oseba imenuje
prizadeta oseba (1. odstavek 20. člena
ZUS). Ta pa ima vedno pravni interes, da izpodbijani upravni akt ostane
v veljavi in da Upravno sodišče tožbo
zavrže oz. zavrne. Njen interes se
sklada z interesom tožene stranke, ki
je izdala upravni akt. Zato je položaj
prizadete osebe enak položaju tožene
stranke in jo mora sodišče tudi enako
obravnavati.45 Kar pa procesno pomeni, da gre tu vsaj za enotno sosporništvo. Dejansko prizadeta oseba ne
more biti le stranski intervenient v
smislu 199. člena ZPP, saj je po 9.
točki prvega odstavka 85. člena ZUS
določen poseben obnovitveni razlog,
če prizadeti osebi ni bila dana
možnost udeležbe v upravnem sporu.
Zadnja situacija nastane pri obravnavanju tretje osebe (2. in 3. odstavek
20. člena ZUS). Ta mora ob vstopu v
upravni spor izkazati pravni interes.
Tudi za upravni spor oz. za vlogo tretje osebe lahko načeloma povzamemo
ugotovitve dr. Mavčiča, ki jih je postavil za postopek pred Ustavnim sodiščem RS, da je skupne elemente

pojma pravni interes moč abstrahirati
kot sledi: 46
a. Interes mora biti osebne narave
(interet individuel oz. personnel).
Tožnik mora ta interes izkazati. Če
gre za interes nekoga drugega ali za
javni interes, potem pravni interes
ni zadostno izkazan. Če z upravnim
aktom ni poseženo v njegov osebni
interes, potem mora Upravno sodišče na podlagi 4. tč. 1. odstavka
34. člena zavreči tožbo 47 Tu gre le
za izpeljavo splošnega načela, da je
pravni interes procesna predpostavka za vsak sodni postopek. Kakor
zgoraj omenjeno pravni subjekti, ki
niso naslovniki neke odločbe, izkazujejo individualni interes le, če se
jih ta odločba dotika iz razloga
njim tipičnih lastnosti ali zaradi
dejstev, ki jih določijo (karakterizirajo) v razmerju do drugih oseb ter
jih zato individualizirajo na podoben
način
kot
naslovnika
odločbe 48 Interes osebne narave je
lahko premoženjske ali nepremoženjske narave.49 Kljub poimenovanju (osebne narave) ni vedno
nujno, da se pravni interes veže na
točno identificirane fizične ali
pravne osebe. Glede na 18. člen
ZUS je tožnik lahko poleg pravnih
ali fizičnih oseb tudi organizacija,
naselje ali skupina oseb. Za razliko
od razredne tožbe ti nastopajo v
imenu obrambe svojih lastnih pravic in lastnih pravnih interesov, ki
niso nujno kolektivni. Po zadnjih
reformah pravne ureditve varstva
okolja kot npr. 2. odstavek 15. člena Zakona o varstvu okolja (UL
RS, 32/93 in ostali, v besedilu
ZVO) in v manjši meri prisilni
predpisi o varstvu potrošnikov (75.
člen Zakona o varstvu potrošnikov
UL RS 20/98 in 23/99, v besedilu
ZVPot) slovensko pravo pozna tudi
razredne tožbe (class action), ki po
svoji strukturi ni vezana na pravni
interes posameznika ampak na
pravni interes drugega posameznika, ki ni tožnik v postopku. Po
strukturi je ZVPot namenjen predvsem varovanju premoženjskopravnih zahtevkov potrošnikov, zato se iz zakona ne da razbrati pravne podlage, ki bi služila kot premo46

O razliki med pojmoma aktivne in pasivne
stranke glej: Grafenauer: op. cit., str. 69.

Mavčič: op. cit., str. 176, podobno v Vincent,
Guinchard: Procedure civile, tč. 100, 24. izdaja,
Dalloz, Pariz 1996.

43

47

Popovič: op. cit., str. 115.

48

van Raepenbusch:
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Androjna: Komentar, str. 66 in 22 ter tam citirana sodna praksa.

44
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Androjna: Komentar, str. 67.
Androjna:

Ibidem.

49

Ibidem.

Lombard: Droit administratif,
ja, Dalloz, Pariz 1999.

tč. 417,3.

izda-

stitev 4. tč. 1. odstavka 34. člena
ZUS. Pri varstvu okolja pa je položaj drugačen. 2. odstavek 15. člena ZVO je pisan kot pravna podlaga dajat veni tožbi (prepoved posega) v pravdnem postopku v kateri
je toženec tisti, ki posega v okolje
tako, da zaradi tega nastane nevarnost za zdravo in čisto okolje. Toda
isto besedilo lahko v okviru upravnega spora beremo drugače. Državljani kot posamezniki, njihova
društva, združenja in organizacije
lahko s tožbo od sodišča zahtevajo,
da nosilcu posega v okolje odredi
njegovo ustavitev. Dejansko je v
veliki meri danes možen poseg v
okolje le na podlagi predhodnih dovoljenj, ki pa so upravni akti. Če pa
z upravnim aktom nosilec javnega
pooblastila dovoli poseg v okolje,
ki povzroči kritično obremenitev
ali ki predstavlja neposredno nevarnost za življenje ali zdravje, se
na podlagi 4. tč. 1. odstavka 34.
člena ZUS (zaradi pomanjkanja
pravnega interesa) take tožbe ne da
zavreči. Dve novi predpostavki dopustnosti tožbe v primeru razredne
tožbe sta: obstoj kolektivnega interesa, ki ga v primeru razrednih tožb
vedno določa zakon, zaradi katerega obrambe je bila vložena tožba,
in kršitev tega z zakonom dopuščenega kolektivnega interesa.50
Ti dve predpostavki nadomestita 4.
tč. 1. odstavka 34. člena ZUS. Pogoj z zakonom priznanega kolektivnega interesa služi preprečevanju popularnih tožb (actio popularis).
b. Interes mora biti tako neposreden
kot konkreten51 (interet direct). Neposreden interes predpostavlja
vzročno zvezo med pravnim in dejanskim položajem pravnega subjekta ter sprejetim aktom. Ta mora biti take narave, da neposredno
vpliva na pravni položaj pravnega
subjekta.52 Samo dejstvo, da utegne posameznik enkrat v prihodnosti v upravnem sporu izpodbijati
upravni akt, ne izkazuje, da bi bilo
s strani nosilcev javnih pooblastil
poseženo v pravice in pravni interes tega posameznika. 53 Če je
očitno jasno, da je (upravni) organ
50

Vincent, Guinchard:
127-1.

op. cit., tč. 122,

51

127,

Vincent, Guinchard: op. cit., tč. 102 navajata, da se pomanjkanje konkretnega interesa prepleta z odsotnostjo legitimationis ad processum
(procesne
legitimacije).

52van

Raepenbusch:

op. cit., str. 501

odločal o določeni pravici stranke,
tedaj ni mogoče sklepati, da se z izpodbijano odločbo ne posega v pravico ali na zakon oprt neposredni
interes stranke. V takem primeru
sodišče o stvari odloči meritorno,
ne glede na to, ali je sicer tožba utemeljena ali je popolnoma in očitno
neutemeljena. 54 To pa seveda pomeni, da Upravno sodišče tožbe v
takem primeru ne more zavreči s
sklepom, temveč jo lahko le zavrne
s sodbo.
c. Po teoriji ustavnega spora mora
biti interes praven (interet legitime), takšen, kot ga priznava in varuje pravo ali najmanj tak kot ga
varuje širše pravno okolje. V
upravnem sporu pa starejša teorija meni, da je pravni interes tožeče
stranke glede na izrecno besedilo
zakona lahko osnovan le na zakonu. Toži se lahko le tedaj, če je bila
kršena pravica ali interes zasnovan
na zakonu, torej, če je bil kršen zakon. 55 Do take razlage pridemo tudi danes ob upoštevanju 87. člena
in 3. odstavka 153. člena Ustave
RS (UL RS 33/1991 in ostali). A
contrario pa to pomeni, da ni pravnega interesa, če se toži zaradi
obrambe neke nezakonite situacije.
Kakor zgoraj omenjeno ima intervenient sam svoj intervencijski interes,
da stranka, ki se ji pridruži v sporu uspe. Intervencijski interes se ne sme pomešati s pravnim interesom stranke same. 56 Intervenient mora sam izpolnjevati vse in enake predpostavke kot
stranka. Čeprav lahko v postopku
stranski intervenient opravlja vsa ravnanja, ki jih lahko opravi tudi stranka,
ne nastopa kot stranka ali kot njen pooblaščenec, temveč le kot pomočnik
stranke v lastnem imenu (ob analogiji z
materialnim civilnim pravom: nastopa
v lastnem imenu za tuj račun).57 Neposredni namen stranske intervencije teorija išče v podpori, ki jo stranski inter53

Smiselno po Mavčič: op. cit., str. 183, ob naslonitvi na sklep Ustavnega sodišča U-1-33198.
54

Sodba Zveznega
vrhovnega sodišča,
Už
1360155 z dne 21.10.1955, citirana po Androjna: Komentar, str. 127.
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Jurkovič: Administrativni spor po našem pravu, str. 1, Pravnik 1-2/1936. Vprašanje se postavlja glede na tako določbo ali je potemtakem
sploh možno sprožiti upravni spor kadar je bila
pravna korist kršena s podzakonskim aktom, npr.
uredbo. Menim, da bi tudi v takem primeru moral biti dopusten upravni spor glede na določbe
157. člena Ustave RS in 2. in 3. člena ZUS.
56

Chapus:
str. 649.

57

Droit du contenieux

Zeiss: op. cit., tč. 757.

administratif,

venient nudi stranki, tako da ta zmaga
v postopku.58 Posredno pa skuša intervenient preprečiti, da bi mu nastale
škodljive posledice zaradi tega, ker je
stranka v postopku podlegla. Če tožeča
stranka stvarno legitimacijo izkazuje
tako, da je z upravnim aktom kršena
njena pravica ali njena na zakon oprta
neposredna korist, lahko intervenient
vstopi v postopek, če izkazuje pravni,
dejanski, ali pa celo gospodarski interes glede na izid spora.59
Ravno tu pa je največja nejasnost
58

Koenig, Sander: op. cit., tč. 176.

59

Koenig, Sander: op. cit., tč. 176, drugačno
mnenje v Vollkommer: op. cit., str. 249.

nove ureditve upravnega spora. Tako
stranka kot stranski intervenient morata oba izkazovati pravni interes za
sprožitev oz. sodelovanje v sporu.
Kvalitativno med obema oblikama
pravnega interesa (torej pravni interes
stranke oz. intervencijski interes) ni razlike. Kako torej ravnati: dopustiti
stransko intervencijo na podlagi 199.
člena ZPP v zvezi s 16. členom ZUS
ali pa ravnati po 20. členu ZUS. V takem primeru je le treba dati prednost
uporabi matičnega in specialnega zakona. ZUS kot sedes materiae in lex
specialis v 2. odstavku 20. člena določa, da se tretjega, ki ima pravni interes (vsaj v postopku pred sodiščem pr-
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ve stopnje) obvesti o sproženem postopku in da se ta lahko udeleži postopka kot stranka, šele subsidiarno se uporabljajo določbe ZPP. Zaradi primata
specifičnih institutov upravnega spora
nad določbami ZPP se zdi logično, da
je treba intervencijsko zahtevo, ob izkazanem pravnem interesu, v okviru že
sproženega upravnega spora obravnavati po 20. členu ZUS in predlagateljem priznati status stranke in ne le intervenienta.
Res je, da se upravni spor sproži
praviloma s tožbo (obstaja tudi
možnost z drugim pravnim sredstvom:
npr. zahtevo za izdajo začasne odredbe
pred vložitvijo tožbe). Če ni tožbe, ni
upravnega spora, ker ga sodišče ne more sprožiti po uradni dolžnosti ali na lastno pobudo. 60 Postavlja se vprašanje
ali je tožbo razumeti kot tožnikovo
zahtevo za pravno varstvo ali pa dejansko kot pisno vlogo naslovljeno tožba.
Gre za primere, ko laične stranke naslovijo vlogo, kije po vsebini tožba, a jo
imenujejo ugovor ali pa kako drugače,
neposredno na Upravno sodišče. Menim, da bi bilo tu treba uporabiti načelo
falsa demonstratio non nocet. Če je intervencijska vloga po svoji vsebini
tožba in če domnevni intervenient izkazuje pravni interes, ga mora Upravno sodišče obravnavati kot stranko po
20. členu ZUS, ker pod pojmom tožbe
v materialnopravnem smislu tudi v
upravnem sporu razumemo pravico, da
posameznik - fizična ali pravna oseba
zahteva zaščito neke pravice ali neposredne na zakon oprte individualne koristi.61

Zaključek
Uporaba pojma stranske intervencije po 199. členu ZPP je v upravnem
sporu teoretično sicer možna, a ji posebna struktura sosporniške intervencije
po 20. členu ZUS ob naslonitvi na teorijo pravnega interesa vzame vsak
praktičen pomen. Potemtakem mora
vstop v upravni spor Upravno sodišče
primarno obravnavati po 20. členu
ZUS. 20. člen ZUS je po svoji strukturi namenjen uporabi v enakih situacijah, ki jih predvideva 199. člena ZPP
in za pravne subjekte, ki bi lahko intervenirali na podlagi te določbe ZPP.
Upoštevaje načelo lex specialis derogat legi generali se pač uporabi le
ZUS, ki takim posameznikom priznava
status stranke.
60

Androjna:

61

Smiselno po Zuglia.op.

Komentar, str. 77.
cit., str. 367.

Izvršba
na nematerializirano
delnico
mag. Martina Bukovec

Uvod
V izvršilnem postopku lahko upniki prosto izbirajo predmete izvršbe in
pri tem niso vezani na noben vrstni
red. Upnik izbere tisto pot prisilne
izvršbe, ki zanj pomeni učinkovito
poplačilo. Čeprav zakon o izvršbi in
zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ) delnice nikjer izrecno ne omenja, je nematerializirana delnica premoženjska
oziroma materialna pravica, ki je lahko predmet izvršbe. V obstoječi zakonodaji tudi ni zaslediti ovir, ki bi
izvršbo na nematerializirano delnico
omejevale ali izvzele. Delnica je namreč del delničarjevega premoženja, v
skladu s kapitalsko naravo delniške
družbe je prenosljiva in zato lahko nanjo za poplačilo svojih terjatev posežejo delničarjevi upniki. Tako je v
praksi poleg izvršbe na delež v družbi z omejeno odgovornostjo vse pogostejša izvršba na nematerializirano
delnico. Slednja je za upnike lahko
zanimiva, še zlasti proti fizičnim osebam, ki so v večini primerov v postopku privatizacije dobljene certifikate zamenjali za vrednostne papirje
- delnico. Končni uspeh poplačila
upnikove terjatve pa je odvisen tudi
od tega, kdo je izdajatelj delnice, od
vrste delnice, od ponudbe in povpraševanja na trgu vrednostnih papirjev
itd.
V Sloveniji postaja nematerializirana delnica vse bolj pomembno izvršilno sredstvo, ki lahko hitro in brez
nepotrebnih stroškov zadovolji zahteve upnikov, da pridejo do poplačila
svojih terjatev. Pri uveljavljanju tega
izvršilnega sredstva pa se odpirajo novi problemi.
' Nekatera izvršilna sodišča v primerih izvršbe
na nematerializirano delnico ugodijo izvršilnim
predlogom in izdajo sklepe o izvršbi, ki jih pooblaščena organizacija, v tem primeru Klirinško
depotna družba, ne more izpolniti. Sklepi o izvršbi se glasijo na rubež terjatve iz vrednostnega
papirja, kakor je ta vpisan pri KDD, in s prenosom te terjatve v izterjavo upniku. Takšen izrek
sklepa je sprejemljiv le pri rubežu terjatve, ki izhaja iz ordrskega vrednostnega papirja, tj. vrednostnega papirja, ki se prenaša z indosamentom (glej 108. člen ZIZ), nikakor pa ne pri izvrš-

Upniki, še zlasti sodišča naletijo
pri tovrstni izvršbi na nemalo problemov,1 saj gre za do nedavnega še nepoznan institut, ki zahteva od predlagateljev in sodišča določeno stopnjo
kreativnosti. Da so težave še večje,
pripomore sama zakonska ureditev
izvršbe na nematerializirano delnico,
ki v ZIZ ni v celoti urejena, predvsem ne s posebnim poglavjem tako
kot ostala izvršilna sredstva, temveč
je edina, ne najbolj jasna, določba v
poglavju o izvršbi na premičnine, ki
določa, da se vrednostni papirji, ki
kotirajo na borzi, prodajo na borzi
prek pooblaščenega udeleženca trga
vrednostnih papirjev. 2 Določene specialne določbe o načinu in postopku
izvršbe na nematerializirano delnico
vsebuje tudi zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih 3 (v nadaljevanju ZNVP).
Kljub takšni pravni ureditvi lahko
s pravo razlago pridemo do ugotovitve, da izvršba na nematerializirano
delnico po svoji dejanski in pravni
podlagi ni zahtevna. Namen tega prispevka je osvetliti nekatere probleme,
ki se lahko pojavijo pri izvršbi, katere predmet je nematerializirana delnica. Predvsem nameravam posredovati svoje mnenje, katere določbe izvršilnega prava je mogoče analogno
uporabiti za to izvršbo.

IZHODIŠČE PROBLEMA
Izhodišče rešitve problema je v
tem, ali je treba ZIZ in ZNVP razlagati tako, da se za izvršbo na nematerializirano delnico uporabljajo določbe ZIZ o izvršbi na nepremičninah. In če je odgovor na zastavljeno
bi na delnico kot vrednostnim papirjem
cijske narave.

korpora-

2

Navedeno določilo se nanaša na delnico, ki je
izdana v materializirani obliki oziroma kot vrednostni papir. Taka delnica se zarubi s tem, da
se odvzame, poplačilo upnika pa se opravi j prodajo, pri čemer se delnica, ki ima tržno ali borzno ceno (kar je pravilo), nikoli ne proda na javni dražbi, ampak prek borze ali pod roko po tržni ceni.
3

Uradni list RS, št. 23/99 z dne 8. 4. 1999. Zakon je začel veljati 23. aprila 1999.

vprašanje pozitiven, se odpre novo
vprašanje, kako preplesti pravila o
izvršbi iz obeh zakonov, zlasti - kako smiselno uporabljati določbe ZIZ
o izvršbi na nepremičninah.
Odgovor, zakaj se za izvršbo na
nematerializirano delnico uporabljajo
določbe ZIZ o izvršbi na nepremičninah, izhaja po mojem mnenju iz dejstva, da je vpis vrednostnih papirjev
v centralni register pri Klirinško depotni družbi (v nadaljevanju KDD)
istoveten vpisu stvarnih pravic v zemljiško knjigo. 4 ZIZ sicer ustrezne določbe nima, na skladnost take razlage pač kaže že dejstvo, da se po 5.
odstavku 165. člena ZIZ za prodajo
deleža družbenika v družbi uporabljajo pravila o izvršbi na nepremičninah.
Sklicevanje se nanaša sicer samo na
prodajo deleža in ne na vsa vprašanja izvršbe. Vsekakor za sam sklep o
izvršbi pridejo v poštev specialne določbe prvih štirih odstavkov 165. člena ZIZ.
A minore ad maius je gotovo treba razlagati, da se za izvršbo na vsaki delnici uporabljajo določbe ZIZ o
izvršbi na nepremičnine vsaj v enaki
meri kot za delež družbenika v gospodarski družbi. Če gre za nematerializirano delnico, pa stališče o smiselni uporabi celotnega poglavja ZIZ
o izvršbi na nepremičninah, seveda ob
upoštevenju ZNVP kot lex specialis,
še bolj prepričuje. Kot bomo videli v
nadaljevanju, zlasti v zvezi z ugotavljanjem vrednosti delnice, ni čisto jasno, ali se res uporablja celotno poglavje, tj. členi 166-211 ZIZ, ali kot
pri prodaji deleža le določbe o prodaji nepremičnine, tj. členi 181-194
ZIZ.
Zdaj ostaja samo še vprašanje, kako sestaviti pravila o izvršbi iz obeh
zakonov in zlasti, kako smiselno uporabiti določbe ZIZ o izvršbi na nepremičninah.

VSEBINA SKLEPA O IZVRŠBI

d. s poplačilom upnika iz zneska,
pridobljenega s prodajo.

Zaznamba sklepa o izvršbi v
centralnem registru pri
delnici dolžnika
Po izdaji sklepa o izvršbi sodišče
sklep vroči dolžniku in KDD 5 . KDD
hkrati z zaznambo sklepa o izvršbi v
centralnem registru pri delnici dolžnika vpiše tudi prepoved razpolaganja
z delnico.6 Obe pravni dejstvi se lahko opravita pred pravnomočnostjo
sklepa o izvršbi.
Z vpisom prepovedi razpolaganja
je opravljen rubež nematerializirane
delnice v smislu 2. odstavka 165. člena ZIZ, kar pomeni, da dolžnik ne
more več sklepati veljavnih razpolagalnih pravnih poslov z zarubljeno
delnico, niti za prenos niti za vpis
pravic tretjih.7 Dolžnik kot imetnik
zarubljene nematerializirane delnice
obdrži svoja upravljalska upravičenja,
ki ne preidejo na upnika.
Postavlja se vprašanje, kaj je z
užitkom, odkupno in predkupno pravico, če so vknjižene na nematerializirani delnici. Za vse te pravice je
značilno, da so neprenosljive.8 Rubež
nematerializirane delnice nima vpliva
na užitek kot osebno služnost, tako
da ne ugasne in preide na kupca po
prisilni prodaji delnice.9
Drugače je z odkupno pravico, ki
se, potem ko je opravljen rubež delnice, ne more več uresničiti. Dolžnik
kot odkupni zavezanec ne more opraviti razpolagalnega pravnega dejanja
(tj. skleniti prodajne pogodbe), ki je
potrebno za prenos pravic na odkupnega upravičenca.10
Prisilna unovčitev delnice ne omejuje predkupnega upravičenca, tako da
lahko vsa upravičenja, ki mu jih nudi predkupna pravica, uveljavlja tudi
v izvršbi na podlagi 182. člena ZIZ.
5

Glej 2. odstavek 165. člena ZIZ in 1. odstavek
60. člena ZNVP.
6

S smiselno uporabo obeh zakonov
sodišče dovoli izvršbo:
a. z zaznambo sklepa o izvršbi v
centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev,
b. z vpisom zastavne pravice za zavarovanje upnikove terjatve,
c. z ugotovitvijo vrednosti delnice,
č. s prodajo delnice,
4

Glej 3. člen ZNVP, N. Plavšak: Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih s komentarjem, Ljubljana 1999, str. 28.

Na podlagi 4. odstavka 60. člena

ZNVP.

7

Glej 4. odstavek 60. člena v povezavi s 37. členom ZNVP.
8

Užitek je osebna služnost, kije vezan na osebo
užitkarja (glej 50. člen ZNVP). Odkupna pravica
ni prenosljiva s pravnimi posli med živimi (57.
člen ZNVP). Tudi predkupna pravica je strogo
osebna, neprenosna in nepodedljiva (529. člen
ZOR v zvezi z drugim odstavkom 2. člena ZNVP).
9

Glej drugi odstavek 174. člena ZIZ, ki pravi, da
s prodajo nepremičnine tudi ne ugasnejo osebne
služnosti in realna bremena, ki so bila vpisana v
zemljiški knjigi pred pravicami zastavnih upnikov in pred poplačilno pravico upnika, na čigar
predlog je sodišče dovolilo izvršbo.
10

Glej 53. člen v povezavi s 60. členom

ZNVP.

Pomembno je opozoriti, da sodišče pristopi k izdaji sklepa o izvršbi
na nematerializirano delnico šele, ko
pridobi podatke o delnici po 85. členu ZNVP. Javnost podatkov, vpisanih
v centralnem registru, je omejena, kar
še zlasti velja za podatke, ki omogočajo ugotovitev, ali je določena oseba imetnik nematerializirane delnice.
Ti podatki so dostopni le državnim
organom, tako da morajo upniki sodišču skupaj s predlogom za izvršbo
podati še predlog za pridobitev teh
podatkov pri KDD. Sodišče predlogu
za izvršbo na nematerializirano delnico ugodi, če je dolžnik imetnik nematerializirane delnice, v nasprotnem
primeru predlog zavrne.11

Vpis zastavne pravice za
zavarovanje upnikove terjatve
Z rubežem pridobi upnik na delnici zastavno pravico, ki jo KDD vpiše v register hkrati z vpisom sklepa
o izvršbi (3. odstavek 165. člena ZIZ
v povezavi z 2. odstavkom 62. člena
ZNVP). Pravni temelj za vpis zastavne pravice je, tako kot za zaznambo
sklepa o izvršbi, tudi nepravnomočen
sklep o izvršbi. To izvršilno dejanje
daje upniku močnejše varstvo, kot bi
ga imel, če bi se smiselno uporabljale določbe o izvršbi na nepremičnine,
kjer upnik z zaznambo sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi pridobi poplačilno pravico, ki jo izgubi, če se izvršilni postopek ustavi, ne da bi prišlo
do prodaje nepremičnine in ne da bi
upnik prišel do poplačila terjatve. 12
Vpisana zastavna pravica na delnici dolžnika pa ugasne z dnem, ko
postane sklep o prenosu nematerializirane delnice kupcu pravnomočen.
Da je temu tako izhaja iz smiselne
povezave določb o izvršbi na napremičnine in določb iz ZNVP. Na nepremičnini vknjižena zastavna pravica ugasne z dnem, ko postane sklep
o izročitvi nepremičnine kupcu pravnomočen. 13
Enako obliko učinka sklepa o prenosu nematerializirane delnice vsebuje tudi ZNVP, ki določa, da se vpi11

Ker je takšno postopanje za upnika lahko povezano s precejšnimi stroški (sodne takse), bi bilo primerno, da sodišča opravijo na predlog
upnika, ki izkaže pravni interes (npr. z obstojem
neplačane terjatve), poizvedbe o tem, ali je konkreten dolžnik imetnik delnice, prej, predno je
vložen predlog za izvršbo.
12
Primerjaj 194. člen z 2. odstavkom
ZIZ.
13

Prvi odstavek 173. člena ZIZ.

76. člena

pirjev. Za izvedbo takega načina
prodaje ima sodišče podlago v 4.
odstavku 62. člena ZNVP v zvezi s 47. členom ZNVP 17 . Zarubljeno delnico, ki je uvrščena na organiziranem trgu in ima zato borzno ceno, mora sodišče prodati s
posredovanjem borznih posrednikov. Sodišče s sklepom o prodaji
pooblasti člana KDD, da opravi
prodajo delnice, ki je predmet prisilne izterjave, na organiziranem
trgu vrednostnih papirjev.

še izbris zastavne pravice hkrati s prenosom delnice.14

Ugotovitev vrednosti
delnice
Prav pri ugotovitvi vrednosti delnice se pojavlja dvom o pravilnosti
uporabe celotnega poglavja o izvršbi
na nepremičninah. Ali je res treba tako kot pri nepremičninah ugotavljati
vrednost delnice? Čeprav nominalna
vrednost delnice ni pravo merilo tržne vrednosti, pa vsaj pomeni neko
iztočnico za prodajo. Seveda pa ne bi
bilo odveč opraviti vrednotenja delnice, saj je lahko njena tržna vrednost
precej višja od nominalne. Pri ugotavljanju vrednosti delnice gre za zapleten izračun,15 ki ga bo moral opraviti izvedenec finančne stroke.
Namesto zamotanih izračunov pa
vrednost delnice, ki kotira na organiziranem trgu, vsakodnevno oblikujejo
posebni tržni mehanizmi v okviru finančnega trga. Na organiziranem trgu
se prodaja in kupuje delnica za določeno ceno, ki se imenuje tečaj in ga
določata ponudba in povpraševanje po
delnici, ob tem pa še številni drugi dejavniki, najpomembnejša med njimi
sta pričakovani profit delniške družbe
in uspešnost njenega poslovanja. Po
koncu trgovanja se izda tečajnica, ki
ga borza dnevno objavlja na podlagi
doseženih tečajev in prometa. Tečajnica borznega trga je uradni dokument
in kot takšna sprejemljiva iztočnica za
prodajo v prisilni izvršbi.

Poplačilo upnika
Po uspešni prodaji delnice in pravnomočnem sklepu o prenosu delnice
na kupca, ki nadomešča izročitev delnice kupcu 18 , sodišče poplača upnike
po določbah 195. in naslednjih določb
ZIZ. Prenos delnice na kupca opravi
KDD na podlagi pravnomočnega sodnega sklepa o prenosu19 oziroma
sporočila pooblaščenega udeleženca o
prodaji. 20

KRAJEVNA PRISTOJNOST

Oprava izvršbe pomeni prodajo
delnice, ki seveda ni več toliko problem upnika, ampak bolj sodišča. Prodaja delnice tudi ni sestavni del sklepa o izvršbi, ampak sklepa o prodaji.
Sodišče s sklepom o prodaji 16 določi način prodaje, in sicer lahko:
• določi prodajo na javni dražbi ali
z neposredno pogodbo, kjer pridejo v poštev določila 183 in nasl.
ZIZ, ali
• pooblasti borzno posredniško hišo,
da proda delnico, ki kotira na organiziranem trgu vrednostnih pa-

Kot smo že omenili, ZIZ izvršbe
na nematerializirano delnico ne ureja
celovito, tako da se je v praksi zaradi te normativne praznine pojavil tudi dvom o tem, katero sodišče je krajevno pristojno.
Pristop, ki ga zagovarja komentar
ZIZ 21 , s katerim se poizkuša za izvršbo na nematerializirano delnico izpeljati izključna krajevna pristojnost
Okrajnega sodišča v Ljubljani, ne prepričuje v popolnosti. Argumenti, ki bi
navezovali na izključno pristojnost,
niso prisotni v takšni meri, kot jih za
izključno pristojnost zahteva ZPP. Izključna krajevna pristojnost je posebna pristojnost, ki jo zakon glede na
naravo spora izrecno določa oziroma
točno pove primere, kdaj pride v poštev. Zgolj dejstvo, da je sedež družbe, ki vodi centralni register, v Ljubljani, ne navezuje na izključno pristojnost ljubljanskega sodišča. Tak
pristop v popolnosti zanika vsebinsko
različnost pravic, za katere je izrecno
predpisana izključna pristojnost in se
opira izključno samo na njeno transparentnost.22

'f Tretji odstavek 62. člena

17

Prodaja delnice

Če veljavno pravo na normativni
ravni za določeno razmerje izrecno ne
predpisuje izključne krajevne pristojnosti, se lahko uporabi splošna in vsaka druga krajevna pristojnost. 23
Prisilna unovčitev nematerializirane delnice v sodni izvršbi je na eni
strani dovolj preprosta, da omogoča
hitro in učinkovito cirkulacijo pravice, ne da bi s tem bila prizadeta varnost pravnega prometa. Po drugi strani pa učinkovitost izvršbe ni vezana
na procesna dejanja enega sodišča.
Zato je povsem sprejemljivo, če zanjo pride v poštev krajevna pristojnost tistega sodišča, na območju katerega ima dolžnik stalno bivališče.
Nenazadnje do takega zaključka vodi
tudi subsidiarna uporaba pravdnega
postopka, na katerega napotuje ZIZ,
če določenega vprašanja sam ali drug
zakon ne ureja.
Zdi se, da tudi niso podani razlogi, ki bi opravičevali, tako kot pri
izvršbi na delež družbenika v d.o.o.,
pristojnost po sedežu gospodarske
družbe, v kateri ima dolžnik svoj delež v obliki delnice. Nematerializirana delnica je vpisana ne glede na to,
kje je sedež delniške družbe, v en javni register in ne tako kot pri d.o.o.,
kjer je poslovni delež vpisan v sodni
register po sedežu družbe. KDD, ki
vodi centralni register namaterializiranih vrednostnih papirjev, pa je organizirana tako, da zagotavlja hiter in
varen prenos delnice tudi v primeru
njene prisilne unovčitve.

SKLEP
Čeprav izvršilna zakonodaja z
ustreznimi spremembami ni najbolj
posrečeno sledila pojavu nematerializirane delnice, lahko omenjeno pomanjkljivost logično in konsistentno
zapolnijo sodišča. Pri izvršbi na nematerializirano delnico stališče o
smiselni uporabi ZIZ o izvršbi na
napremičninah, vsaj v enaki meri
kot pri izvršbi na delež družbenika, ob upoštevanju ZNVP, povsem
zadovolji. A ker še vedno drži, da
"hudič tiči v podrobnostih", je dilem
in pomislekov lahko še precej.
22

ZNVP.
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Glej Kovač: Kako lastniniti slovenska podjetja, Gospodarski vestnik, Ljubljana 1993, str.:
96.
16

ZNVP v 4. odstavku 62. člena govori o sklepu
o prodaji, medtem ko 181. člen ZIZ govori o
odredbi o prodaji. Neusklajenost v terminologiji
po mojem mnenju ne pomeni vsebinske različnosti teh aktov.

Tako tudi A. Primec: Zastavna pravica, magistrska naloga, PF v Mariboru 1999, str. 97.
18
Ta ustreza sklepu o izročitvi nepremičnine
vpisu v zemljiško knjigo po 192. členu ZIZ.
19

Tretji odstavek 62. člena

20

47. člen ZNVP

21

in

ZNVP.

D.Volk: Komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju, Ljubljana 2000, str. 25

Tudi za odločanje v sporih o pravicah industrijske lastnine je določena izključna pristojnost
Okrožnega sodišča v Ljubljani (2. odstavek 103.
člena zakona o sodiščih), medtem ko je za izvršbo, ne glede na to, da se patentni register vodi v
Ljubljani, pristojno sodišče, na območju katerega ima dolžnik stalno bivališče, ali če gre za
pravno osebo, kjer je njen sedež.
23

Tako tudi Triva: Gradansko parnično
sno pravo, Zagreb, str. 214.

proce-

Obligacijski zakonik
temeljna načela
Jože lic
ržavni zbor RS je sprejel
Obligacijski zakonik (OZ), ki
je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 83/2001. Zakon začne
veljati 1. 1. 2002.
Sprejetje tega zakonika je bilo več
kot potrebno. Vsebina zakonika se
vrača v stare civilne okvire, kot jih
je začrtal že prof. Konstantinovič v
svojem osnutku Obligacijskega zakonika v letu 1968. Iz zakonika je izpadla vsa "navlaka", ki se je vrinila
v prejšnjem sistemu kot posledica samoupravljanja, družbene delitve dela,
družbenih dogovorov, družbenega
planiranja ipd., skratka tisto, kar je
pač spadalo bolj med politične parole določenega trenutka kot pa v urejanje civilnih pravic in obveznosti.
Zakonik je obdržal določena
osnovna pravila kot temeljna načela
v členih 1-14. Vedno se lahko polemizira ali je to potrebno, ali pa bi
bilo bolje izdati celoten civilni zakonik in v njem zajeti temeljna načela,
ki so skupna vsem civilnim področjem.
Najvažnejše je, da se OZ uporablja za vsa obligacijska razmerja.
Obseg zakona glede na civilno pravno področje veljavnosti je tako generalen saj je bila prejšnja delitev urejevanja obligacij posledica razmejitve
pristojnosti med federacijo in republiko na osnovi ustave SFRJ iz leta
1974. Obligacijski zakonik se uporablja za vsa obligacijska razmerja razen tista, ki jih urejajo drugi zakoni
drugače. Zakonik je prevzel posamezna temeljna pravila, ki jih je že poznal prejšnji ZOR in ki so bila civilnopravne vsebine. Tako je obdržal
dispozitivno naravo zakonskih določb
(člen 2 OZ) in prosto urejanje obligacijskih razmerij (člen 3 OZ). S tem
je poudarjena avtonomija volje
strank, ki same po lastni odločitvi in
svoji presoji vstopajo v obligacijska
razmerja, seveda ob upoštevanju prisilnih zakonskih okvirjev. Pravilo, da
so udeleženci v obligacijskem razmerju enakopravni (člen 4 OZ) je
samo logično dopolnilo prostega urejanja obligacijskih razmerij.
V OZ sta tudi ostali osnovni pravili obligacij in sicer dolžnost izpol-
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nitve obveznosti (člen 9) in prepoved povzročanja škode. Tukaj ni kaj
dodati, saj brez teh pravil ni obligacij. Menim, da bi lahko posamezna
določila v temeljnih načelih OZ izpadla iz zakonskega besedila ali pa
bila drugače urejena. S tem mislim
zlasti na člen 11, ki omenja mirno
reševanje sporov. To je res prepis
bivšega 19. člena ZOR. Upoštevati
moramo, da temeljna določila itak nalagajo dolžnost izpolnjevanja obveznosti, prepoved povzročanja škode
in prepoved zlorabe pravic. Člen 11
je popolnoma nepotreben. Sodil bi
kvečjemu v procesne zakone.
Podobnega mnenja sem tudi pri
13. členu, ki določa, da se določbe
tega zakonika, ki se nanašajo na pogodbe uporabljajo za vse vrste pogodb, razen če ni za gospodarske pogodbe izrecno drugače določeno.
Člen 1/1 OZ uveljavlja generalnost
uporabe. Zato je zapis v členu 13/1
najmanj vprašljiv. Vsebina 13. člena
lahko povzroči ravno težave pri ugotavljanju kaj so gospodarske pogodbe. Ne smemo pozabiti, da ZPP v
členih 481, 482 in 483 določa kdaj
veljajo pravila v postopku v gospodarskih sporih. Če vzamemo gramatikalno razlago, da gospodarski spori
izvirajo iz gospodarskih pogodb, potem bomo imeli dva predpisa ki bosta vsak na svoj način določala isto
področje kar ni dobro.
Obligacijski zakonik kot eno od
temeljnih načel tudi urejuje prepoved
zlorabe pravic. Mislim, da bi bilo bolje, da bi 2. odst. 7. člena odpadel,
saj mora temeljno načelo vedno v
svoji abstraktnosti imeti tako širino,
da zajame vse pojavne oblike svojega področja in zato vsaka podrobnejša pojasnila lahko zaidejo v nasprotje. Prepoved zlorabe pravic pa ni samo lastna obligacijam in tukaj pridemo do starega problema urediti temeljna načela, enotna za celotno civilno materialno pravo.
Prepoved zlorabe poznajo namreč
tudi drugi zakoni, konkretno člen 4/2
ZTLR ki to omejitev opredeli drugače kot 7. člen OZ.
Obligacijski zakonik izrecno priznava uporabo uzanc poslovnih obi-

čajev in prakse, čeprav besedilo člena 12 ni najbolj posrečeno. Bolje bi
bilo zapisati, da pravice in obveznosti v obligacijskih razmerjih poleg zakona urejajo tudi uzance, poslovni
običaji in praksa. Sedaj ni potreben
pristanek strank, da uzance veljajo,
njihova uporaba se predpostavlja, lahko pa jih stranke izrecno izključijo.
Omejitev 12. člena samo nad razmerja med gospodarskimi subjekti, se mi
ne zdi pravilna. Razna praksa določenih gospodarskih subjektov ki
opravljajo zlasti javno službo je nekaj, kar morajo stranke ki niso gospodarski subjekti, upoštevati kot utečen način poslovanja.
Zato bi bilo primerno dopustiti
uporabo uzanc, poslovnih običajev in
prakse na vsa tista pravna razmerja
kjer so navedeni običaji in praksa
utečeni vsebinski del poslovnih razmerij. Člen 12 pa je še po svoje nejasen ko omenja besedilo "se za presojo potrebnih ravnanj". To besedilo
je manj obvezujoče s 5. členom OZ,
ki izrecno nalaga, da morajo stranke
v obligacijskih razmerjih spoštovati
načelo vestnosti in poštenja in ravnati z dobrimi poslovnimi običaji. Poštenost in vestnost sta bili vedno temeljni načeli, ki so jih sprejele splošne uzance za blago in promet v svoji uzanci 3. Že iz navedenega razloga bo potrebno pri obligacijskih razmerjih povezano upoštevati 5. in 12.
člen OZ.
Temeljna načela so vedno
najširši okviri urejevanja pravnih
razmerij. To so osnovna pravila
oziroma principi, na katerih temelji nadaljnja zgradba. Zato postane zelo vprašljiva kvaliteta
omenjenih principov, če se jih začenja z raznimi dodatnimi pojasnili dograjevati.
Najlepši primer je načelo
enakih vrednosti dajatev v 8.
členu OZ. Da je to eno temeljnih pravil obligacij, ni dvoma.
Kljub temu pa je takoj možen
nasprotni ugovor. Enakovrednosti
dajatev ni pri neodplačnih pravnih poslih in pri tveganih pravnih poslih. Tudi pri odplačnih
pravnih poslih lahko medsebojni
dajatvi nista enakovredni, pa zaradi tega posel še vedno ostane
veljaven. Vse to pa ne odvzame
teže in vrednosti načelu enakovrednosti dajatev, kot enemu od
osnovnih vodil obligacij.

o

Spremembe
sodnih taks

C

Nižji stroški postopka - Plačilo takse procesna predpostavka
^O

Evelin Pristavec

V Uradnem listu RS, št. 93/2001 je objavljena novela Zakona o sodnih
taksah (ZST-I), ki jo je Državni zbor sprejel po hitrem postopku. Namen te-

mogočajo kvaliteten in učinkovit dostop do sodišča, v večini evropskih
držav enake: kompleksnost postopkov, trajanje postopka in stroški postopka. Med zaključki 23. konference
evropskih ministrov za pravosodje je
navedeno, da "dostop do sodišča ne
sme biti otežen z visokimi stroški postopka", ter da "je potrebno vsem osebam omogočiti, da imajo učinkovit
dostop do sodišča, kar nalaga
državam, da najdejo stroškovno učinkovite metode za omogočanje dostopa" 6 .

ga prispevka je osvetliti ozadje razlogov, ki so povzročili noveliranje zakona, ter ciljev, kakor tudi prikazati praktične učinke in posledice predvsem

III. Razlogi za novelo ZST

za odvetnike kot "varuhe pravnih interesov strank".

Splošno

I. Položaj odvetnika v
sodnem postopku
Odvetništvo je kot del pravosodja
samostojna in neodvisna služba.
Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine
in zastopa stranke v njihovih pravnih
razmerjih 1 . Kot glavno nalogo odvetnikov je gospod Rupert Wolff na
mednarodni konferenci "Pravosodje in
dialog - Odvetniške zbornice in ministrstva za pravosodje", ki sta jo pripravila Odvetniška zbornica Hrvaške
in Ministrstvo za pravosodje Hrvaške,
z organizacijo Sveta Evrope v dnevih
od 7. do 9. 11. 2001, predstavil
dolžnost odvetnika, da stranki predstavi, kakšne so njene možnosti v
postopku in ji odsvetuje vodenje postopka, v katerem nima izgledov za
uspeh. Poleg tega naj poskuša pred
uvedbo sodnega postopka z nasprotno
stranko doseči izvensodno rešitev
spora, kadar je to možno in primerno.
Procesno varstvo strankinih pravic je gotovo ena najvažnejših nalog
odvetništva. V luči navedenih opozoril pa ne gre prezreti tudi stroškov, ki
stranki nastajajo skozi celoten postopek in ki jih odvetnik uveljavlja najpozneje do konca glavne obravnave z
namenom povračila. Zato mora stranko ves čas opozarjati tudi na ta vidik
pravdanja 2 . Po prvem odstavku 151.
člena ZPP so pravdni stroški izdatki,
ki nastanejo med postopkom ali zara-

' Zakon o odvetništvu (ZOdv, Uradni list RS,
št. 18/93, 24/96, 24/01).
2
Točka 41 Kodeksa odvetniške etike.

di njega. V sklopu stroškov naj izpostavim predvsem sodne takse, s katerimi se upravičenec do sodnega varstva sreča takoj ob uveljavljanju zajamčene pravice do sodnega varstva
(Evropska konvencija o človekovih
pravicah 3 in Ustava Republike Slovenije 4 ).

II. Pravica do učinkovitega
pravnega varstva
Evropsko sodišče je leta 1974 potrdilo obstoj pravice do sodnega varstva kot pravice do dostopa do sodišča5. Nemško ustavno sodišče je
zaključilo, da je pravica do sodnega
varstva ustavna pravica, ki izhaja iz
temeljnega ustavnega načela pravne
države (Rechtsstaatsprinzip). Pri tem
pa je potrebno upoštevati, da tu ne
gre le za formalno priznanje pravice
do dostopa do sodišča, ampak tudi za
pravico do učinkovitega pravnega varstva. Tudi Ustavno sodišče RS v
obrazložitvi sklepa Up-40/97 z dne 7.
3. 1997 navaja, da izhaja iz 23. člena ustave tudi zahteva, da mora država omogočiti dejansko in učinkovito
izvrševanje te pravice, kar med drugim predpostavlja, da osebam slabega premoženjskega stanja višina sodnih stroškov ne sme predstavljati nepremostljive ovire za dostop do sodišča.
Dokumenti Sveta Evrope nam
kažejo, da so poglavitne ovire, ki one-

3

po-

4

(v

5

sodba z

Uradni list RS, št. 33/94, Mednarodne
godbe, št. 7/94 (v nadaljevanju:
EKČP).
Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/2000
nadaljevanju:
ustava).

Golder proti Združenemu kraljestvu,
dne 21. 02. 1975, Series -4, št. 18.

Temeljni razlog, ki je narekoval
spremembe in dopolnitve zakona o
sodnih taksah, je bila želja, da bi v
večji meri zasledovali sorazmernost
med višino takse in ekonomskim interesom, ki ga za stranko predstavlja
pravno razmerje. Zasledujejo se še
drugi vidiki, predvsem želja po
večjem številu sporov, rešenih s poravnavo (in s tem posledično želja po
odpravi zaostankov), potreba po ureditvi zemljiškoknjižnega stanja v
državi, izenačitvi gospodarskih subjektov glede višine taksne obveznosti z drugimi subjekti in želja po pravočasnem plačevanju takse (dvig opominske takse in plačilo takse kot procesna predpostavka). Tako je utemeljena širša možnost oprostitve plačila
sodnih taks v primeru umika ali
zavrženja tožbe, oprostitev v primeru
sklenjene poravnave in oprostitev v
postopku za odločanje o dodelitvi
brezplačne pravne pomoči.
Poravnava kot splošna taksna
oprostitev
Mirno
oziroma
alternativno
reševanje sporov, večje število umikov tožb, predlogov in pravnih sredstev kot načinom razbremenitve sodišč in širše gledano dviga stopnje
pravne kulture med upravičenci je
predstavljalo razlog za ugodnejše
obravnavanje stranke z vidika taksnih
obveznosti. Predlagana sprememba
namreč uvaja novo splošno taksno
oprostitev - za poravnavo. Prav tako
se taksa ne plača za vlogo o umiku
in za odločbo o umiku tožbe, pre-

6
Resolution No.l "Delivering justice
2ls' century", London, 9. 6. 2000.

in the

dloga, pravnega sredstva oziroma
druge vloge, kadar se taka odločba izdaja v skladu s procesnim zakonom.
Izrecno se ureja tudi taksna oprostitev v postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči (po Zakonu o
brezplačni pravni pomoči7). Predvidevamo, da bodo z navedenim tudi
odvetniki stimulirani k napeljevanju
strank, da sklenejo poravnavo, saj bo
v tem primeru po določbi 159. člena
ZPP načeloma vsaka stranka krila
svoje stroške in bo s tem odpadla nehvaležna in mnogokrat neuspešna izterjava pravdnih stroškov od nasprotne stranke.
Podobno je v primeru zavrženja
ali umika vloge. Če sodišče vlogo,
za katero je plačana taksa zavrže, bo
stranki vrnjena polovica plačane takse. Če bo stranka vlogo, za katero
je plačala takso, umaknila preden je
sodišče razpisalo narok za obravnavo,
če se odloča brez obravnave pa pred
izdajo odločbe ali če stranki pred izdajo odločbe skleneta sodno poravnavo, bo stranki prav tako vrnjena polovica takse za vlogo. Stranke je iz
enakih razlogov kot zgoraj potrebno
spodbujati k umiku vloge ter sklepanju sodnih poravnav v enaki meri oziroma še toliko bolj, ko gre za sklenitev poravnave. V tem primeru je zadeva pravnomočno končana in stranke nimajo več možnosti ponovnega
vlaganja zahtevkov, kot je to možno
v primeru umika vloge.
Splošna uveljavitev domneve
umika zaradi neplačila takse
Plačilo takse postaja procesna
predpostavka še v širšem obsegu kot
doslej. Neplačilo takse za vlogo bo
po noveli vzpostavilo domnevo umika, na kar morajo biti predvsem odvetniki izjemno pozorni. Posamezni zakoni (npr. četrti odstavek 180. člena
in tretji odstavek 497. člena Zakona
o pravdnem postopku, četrti odstavek
40. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, 4. točka 29. člena in prvi odstavek 30. člena Zakona o sodnem registru) so sicer že prej določali, da
ima neplačilo takse po (dodatnem)
opominu sodišča za končno posledico, da se vloga šteje za umaknjeno.
Po noveli se bo "domneva umika v
primeru neplačila" štela kot splošno
veljavno v vseh postopkih. Če taksa
za vlogo, s katero se predlaga izdaja
odločbe ali oprava dejanja ali za prav7

Uradni list RS, št. 48101.

no sredstvo, niti po opominu ni v celoti plačana in če ni predloženo dokazilo o plačilu, pa v drugem zakonu ni drugače določeno, bo sodišče
štelo vlogo za umaknjeno. Sodišče
bo v primeru neplačila po procesnih
predpisih pozvalo stranko na dopolnitev, pri čemer bo v pozivu opozorjena na posledice. Iz obrazca ("OPOMIN za plačilo sodne takse v sodnih
kolkih oziroma gotovini" po SR), bo
razvidno, da se bo v primeru neplačila
takse vloga poleg dosedanjih zakonskih podlag, določenih v ZPP, ZIZ in
ZSR, štela za umaknjeno tudi po ZST.
Ne velja pa navedena obveznost
in sankcija zaradi neplačila takse za
druge vloge kot npr. odgovor na
tožbo, odgovor na pritožbo ali v primerih neplačila takse za odločbo. Za
te takse še naprej velja, da se bodo
ob neplačilu prisilno izterjale.
V primerih "domneve umika" bo
stranka dolžna za vlogo plačati le
četrtino takse. Kazenska taksa se v
tem primeru ne plača.

Odprava dvojne takse za
gospodarske zadeve
Vknjižba lastninske pravice po
novem enotna - 1000 točk
Z novelo ZST bo odpravljeno razlikovanje pri plačilu takse za gospodarske spore in gospodarske izvršbe
(tarifna številka 1 in 2 taksne tarife)
v razmerju do taks za ostale spore
(dosedaj 100% povišanje v prvem
primeru).
Prav tako se z ZST-I izenačuje položaj fizične in pravne osebe pri
plačilu sodnih taks za vknjižbo lastninske pravice na nepremičninah. Po
novem velja oprostitev plačila takse
za prvi predlog za vknjižbo in za prvo vknjižbo lastninske pravice na
zgradbi ali posameznem delu zgradbe tako za fizične kot tudi za pravne osebe. Oprostitev ne velja le za
stanovanja, pač pa za vse dele zgradb,
torej tudi za poslovne prostore.
Taksa za vknjižbo ali predznambo lastninske pravice se po novem ne
bo plačevala v odvisnosti od vrednosti nepremičnine. Po novem bo taksa
enotna, znašala bo 1000 točk.
Za vknjižbo ali predznambo drugih pravic, ki se vpisujejo v zemljiško
knjigo, je z ZST-I določena enotna
tarifa 500 točk. Upoštevati je potrebno, da gre za vpise in uskladitve, ki
so obvezni.

Stečaj, prisilna poravnava in likvidacija
Doslej je veljala taksna oprostitev
le za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
stečaju, prisilni poravnavi in likvidaciji8, po novem bodo taksne obveznosti oproščene vse terjatve delavcev
po ZPPSL.
Takse se znižujejo za predlog za
stečaj, prisilno poravnavo in likvidacijo, pri čemer se (glede na zahtevnost) med seboj razlikujejo. Po novem se bo plačalo za predlog za
začetek postopka za stečaj 3000 točk,
za prisilno poravnavo 2000 točk in za
likvidacijo 1000 točk. Nadalje se
ustrezno prilagaja višina takse v odvisnosti od vrste in zahtevnosti posameznih opravil v postopkih. Znižuje
se taksa za prijavo terjatve in pritožbena taksa pri glavni razdelitvi.
Znižuje in izenačuje se najvišja
možna povprečna taksa v stečajnem
postopku in postopku prisilne poravnave (po novem 20000 točk).
Registracija gospodarskega subjekta - taksa odvisna od števila ustanoviteljev
Novela znižuje taksno obveznost
pri vpisu ustanovitve delniške družbe,
družbe z omejeno odgovornostjo in
komanditne delniške družbe in jo
razčlenjuje glede na število ustanoviteljev. Za vpis delniške družbe bo potrebno plačati od od 5000 do 15000
točk - glede na število ustanoviteljev,
za vpis družbe z omejeno odgovornostjo pa od 1000 do 3000 točk - glede na število ustanoviteljev.
Brezplačna kopija sodnega
zapisnika
Za prepis sodnega zapisnika, ki se
izdela na naroku, po novem ne bo več
treba plačati sodne takse, kar bo nedvomno pripomoglo tudi odvetnikom,
ki so do sedaj morali po nepotrebnem
obremenjevati stranke po koncu naroka ali sami sebe ob pisanju stroškovnika.
Višja opominska taksa
Željo po povečanju taksne discipline smo zasledovali z določbami o
domnevi umika ter z zvišanjem opominske takse. Kriterij za razlikovanje
glede višine opominske takse je vred8
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nost neplačane takse, pri čemer gre
za štiri razrede in višjo takso za opomin pri vrednosti neplačane takse nad
1000 točk (iz dosedanjih 200 na 500
točk), na kar bodo morale biti stranke (in odvetniki kot njihovi mandatarji) zelo pozorne.
Prehodni določbi
V prehodni določbi novele je predvideno, da se takse za vloge, odločbe
in dejanja, glede katerih je nastala taksna obveznost do dneva, ko bo zakon začel veljati, plačujejo po dose-

danjih predpisih in po dosedanji tarifi. Če je bila do uveljavitve zakona
plačana taksa za dejanje, ki bo opravljeno po uveljavitvi zakona, se ne
plača taksa po spremenjenih določbah
zakona, preveč plačana taksa pa se ne
vrne. Če po uveljavitvi zakona sodišče
druge
stopnje
razveljavi
odločbo, ki jo je sodišče prve stopnje
izdalo, preden je začel veljati spremenjeni zakon, se za odločbo sodišča prve stopnje taksa ne doplača, preveč
plačana taksa pa se ne vrne.
Posebej je, z uveljavitvijo plačila
po ugodnejših določbah spremenjene-

Odvetniki - specialisti
l/ Nemčiji (Fachanvvalt), na Češkem (odborny advokat)
in v Sloveniji
1. Nemčija
Po nemškem odvetniškem pravu
lahko (zgolj) tisti odvetniki, ki na podlagi predpisane procedure izkažejo
potrebno število obravnavanih primerov, na ustnem razgovoru pa dokažejo
posebna znanja v kateri izmed priznanih (specialističnih) pravnih panog
(strok), uporabljajo naziv Fachanwalt
(odvetnik specialist, strokovni odvetnik). Gre za skupno sedem pravnih
področij.
Na podlagi statističnih podatkov
Zvezne odvetniške zbornice je na dan
1. 1. 2001 v Nemčiji delovalo skupno 110.367 odvetnikov. Od tega je
bilo 13.016 odvetnikov specialistov.
V primerjavi s prejšnjim (2000) letom
je njihovo število naraslo za 17,5 %.
Za sedem priznanih specialnih
strok oz. pravnih področij je bilo na
navedeni dan vpisano sledeče število
odvetnikov:
• za davčno pravo - 2939,
• za upravno pravo - 866,
• za kazensko pravo - 917,
• za družinsko pravo - 3789,
• za delovno pravo - 3827,
• za pravo socialnega zavarovanja 542 in
• za insolvenčno pravo - 141 odvetnikov.
Iz navedenih podatkov je razvidno,
da je največ odvetnikov, upravičenih
do naziva "Fachanwalt", tistih, ki delujejo na področju delovnega in družinskega prava, sledi davčno pravo.
Ostale pravne panoge so številčno dosti manj zastopane, presenetljivo še

zlasti za kazensko pravo (zagovorniki
v kazenskih zadevah).

2. Češka
Po češkem pravu odvetnik ni upravičen do tega, da bi se uradno "tituliral" kot strokovnjak oziroma specialist
za določeno pravno področje (stroko).
Znanje in spretnosti v določeni pravni
panogi uradno niso preizkušane. Odvetnik je v smislu čl. 22. Pravilnika o
profesionalni etiki in Pravilnika o
rangiranju odvetnikov Češke republike upravičen v zvezi s svojim poslovnim nazivom navajati samo podatke v referiranju pravnih področij. O
teh podatkih lahko odvetnik obvešča
javnost s pomočjo sredstev javnega

ga in dopolnjenega zakona, urejeno
tudi plačevanje taks, ki je bilo
zadržano s sklepom Ustavnega sodišča št. U-I 97/01-9, z dne 5. 4.
2001.
Določbe zakona o domnevi
umika vlog, za katere niti po opominu ni bila plačana taksa oz.
predloženo dokazilo o plačilu, pa
ni pogojev za oprostitev, se bodo
uporabljale le za vloge, ki so
izročene sodišču po uveljavitvi
zakona.

obveščanja, ki so specializiranega informativnega značaja, kot so to npr.
profesionalni, telefonski, krajevni in
podobni imeniki (čl. 25. II. odst. citiranega predpisa).
Iz Bulletin Advokacie št. 1112/2001, V. Mandak - prevedel B.K.

3. Slovenija
Glede na prikaz ureditve odvetnikov specialistov v dveh navedenih državah pa je v Sloveniji trenutna ureditev bolj podobna nemški (formalnopravno), pri čemer je treba takoj navesti, da je v imeniku odvetnikov specialistov OZS na dan 6. 12. 2001 vpisanih zgolj 8 tovrstnih odvetnikov v
Sloveniji (glej seznam!).
Pravna podlaga za priznanje statusa - odvetnika - specialista je v 33. in
34. členu zakona o odvetništvu v zvezi s četrto alineo 4. člena ter II. odstavkom 6. člena odvetniške tarife.

Pripravil: mag. Bojan Kukec
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l. Mag. Emil Zakonjšek
Mala ulica 5/VII, 1000 Ljubljana
2. Doc. dr. Konrad Plauštajner
Gledališki trg 8/1, 3000 Celje
3. Mag. Bojan Kukec
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4. Mag. Matija Karlovšek
Savinova 3, 3000 Celje
5. Mag. Drago Demšar
Mala ulica 1, 1000 Ljubljana
6. Jože lic
Topniška 35 A, 1000 Ljubljana
7. Mag. Danila Djokič
Hacquetova 4, 1000 Ljubljana
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Barjanska 3, 1000 Ljubljana

Kazensko pravo
Civilno in gospodarsko pravo
Delovno pravo
Gospodarsko pravo
Kazensko pravo
Civilno, materialno in procesno pravo
Gospodarsko pravo
Civilno in gospodarsko pravo ter
pravo intelektualne lastnine

Izterjava dolgov
v Združenih državan Amerike
Charles R. Bernardini

I. UVOD

II. TRGOVSKE IN NETRGOVSKE TERJATVE

Trgovski stiki med evropskimi in podjetniki iz ZDA
se povečujejo. Odličen ameriški gospodarski razvoj je tudi pripomogel k uvozu proizvodov s kontinenta.

V ZDA ločijo:
• trgovske terjatve, ki so nastale iz pogodbenih obveznosti
ali iz trgovskih transakcij. Postopek izterjave je treba
uvesti zoper podjetje ali zoper osebo, ki je sopogodbenik
v podjetniški dejavnosti dolžnika;
• netrgovske terjatve, ki se nanašajo na terjatve zasebne
narave zoper dolžnika ali pa terjatve, nastale v razmerjih
z njegovo družino. Gre za manjše obveznosti - drobne
terjatve, njihovo izterjavo pa je treba voditi v skladu z
zveznimi in zakoni federalnih držav. Zato mora evropski
upnik dobro poznati sodne postopke v ZDA, da se ne bo
zapletal in se izpostavljal možnim civilnim ali celo kazenskim sankcijam.
Predmet obravnave je zgolj izterjava trgovskih dolgov
iz pristojnosti zveznih sodišč in sodišč posameznih držav.
Razumljivo je, da bomo razpravljali tudi o osebnosti in
invidualizaciji osebe, ki vodi podjetje - dolžnika.
Zvezno sodišče je pristojno v zadevah:
• v katerih znaša vrednost spora 75.000 in več USD in
• če je ena izmed strank v postopku tuj državljan.
Sicer so pristojna sodišča federalnih držav.

Ameriški partner večkrat svojih obveznosti ne plača
in prisili s tem evropskega podjetnika v postopek izterjave dolga, sicer se mora odpovedati svoji terjatvi.
Slaba poučenost o ameriškem sodnem sistemu, jezikovne težave in bojazen pred visokimi zastopniškimi in
sodnimi stroški odvračajo evropskega podjetnika od sodne izterjave dolgov.
Sodna praksa in judikatura zlasti zveznih sodišč je
vzpodbudna za tuje tožnike, prav tako uspešna izterjava
dolgov opogumlja tuje upnike, naj a priori ne izključijo
možnosti sodne izterjave dolgov v ZDA.
Seznanili se bomo, predvsem s praktičnega vidika, z
osnovnimi načeli in predpisi o delovanju sodnega sistema in o vlogi odvetnika v postopkih za izterjavo dolgov
v ZDA. Dali bomo nekoliko napotkov in informacij o zastopniških stroških v teh postopkih.
Že uvodoma poudarjamo, da je za zagotovitev plačila potrebno:
•

izbrati ustrezno sredstvo in način plačila, ki bo praviloma izključil težave pri izterjavi,

•

oceniti plačilno sposobnost ameriškega partnerja in korektno ter pazljivo sestaviti pogodbo.

III. POSTOPKI - "STEPS" ZA IZTERJAVO DOLGA
Povsem normalno je, da bo evropski upnik v primeru zamude plačila opomnil svojega partnerja v ZDA telefonsko ali pisno, po faxu ali elektronski pošti in ga s
tem silil k plačilu ali vsaj k odgovoru.

Objavljamo prevod članka odvetnika Charlesa R. Bernardinija iz pravne pisarne Michael Best & Friedrich LLC iz Chicaga, objavljenega v reviji "Commercio Internazionale", št. 8/2001 - Ipsoa Editore, Milano.
Članek je sicer namenjen predvsem italijanskim podjetnikom in gospodarskim družbam, ki poslujejo - izvažajo v ZDA in naletijo na probleme zapadlih in neplačanih računov, tj. nastajanje upniško - dolžniških razmerij z ameriškimi partnerji.
Pisec na praktičen način, toda profesionalno povsem natančno seznanja bralca z metodami, prakso in postopki izterjave dolgov v ZDA. Opozarja na visoke odvetniške stroške in na "čeri" ameriškega sodnega postopka ("discovery"). Ugotavlja, da približno 95 % gospodarskih sporov na sodiščih zaključijo s poravnavo.
Avtorjeva opozorila in napotki (preventiva), čeprav namenjeni našim sosedom, so lahko koristni tudi za naše podjetnike pri poslovanju s pravnimi in fizičnimi osebami v ZDA.
Odvetniku C. Bernardiniju se zahvaljujem za avtorizacijo prevoda iz italijanščine in objavo povzetka članka.
P. S.
Ob študiju in prevajanju tega besedila sem si utrdil prepričanje, da je finančna disciplina odvisna predvsem
od stroškov izterjave dolga.
Izbira poslovnega partnerja mora biti premišljena in temeljiti predvsem na dokumentiranih podatkih. Primarnega pomena je izbira resnega, zanesljivega in solventnega poslovnega partnerja.
Sklepanje sodnih in izvensodnih poravnav ter sestavljanje notarskih zapisov v vseh fazah postopka bo veliko pripomoglo k doseganju želene dinamike razreševanja spornih primerov.
Spoznavanje postopkov, trajanja in stroškov izterjave dolgov v ZDA nikakor ni odveč tudi za našo prakso.
Tomaž Marušič
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Razlog za zamudo ali neplačilo je lahko:
začasna nesposobnost plačila,
nenadna in naknadna insolvenca,
ne revzeman e
P
j dobave,
namerna neizpolnitev plačila in
drugo - poleg že navedenega.
Italijanski partner opravi velikokrat neprimerne in tudi dezorganizirane poizvedbe o razlogih neplačila. Prav
tako italijanski podjetnik urgira plačilo prek svojega strokovnega združenja na ameriško trgovinsko predstavništvo, prek konzularnega predstavništva svoje države ali s
pošiljanjem opominov prek svojega odvetnika. Menimo,
da so ti postopki neučinkoviti in v ameriškem dolžniku
samo utrjujejo prepričanje, da italijanski upnik ne obstaja.
Za uspešno izterjavo dolgov v ZDA je potrebno ukrepati postopoma - "step by step" s pomočjo specializiranega ameriškega odvetnika.
Zato bomo v naslednjih izvajanjih podali pregled in
oceno postopkov po načelu "korak za korakom", ki zadevajo izterjavo dolgov v ZDA.
•
•
•
•
•

1. Izbira ameriškega odvetnika
V ZDA je veliko specializiranih odvetnikov za izterjavo dolgov, toda pri izbiri zastopnika mora upnik upoštevati:
• znanje upnikovega jezika (če ta ne zna angleščine),
• poiskati naslov in reference odvetnika prek evropskih
pravno-svetovalnih ali sorodnih ustanov; odvetnik naj že
zastopa interese italijanskih strank v ZDA;
• če ima italijanski odvetnik - specialist za mednarodne
spore svojega korespondenta v ZDA, potem se lahko slednjemu zaupa zastopanje;
• izbrani odvetnik naj posreduje izvod odvetniške tarife, in
• pripravi približen predračun svojih stroškov in honorarjev, še posebej za tisti del honorarja, ki se obračuna po
urnih postavkah.

•

•

•

Nekateri odvetniki uveljavljajo honorar:
v odstotku od vrednosti zahtevanega zneska, vendar se
mora o tem pogoditi s stranko; najbolj razširjeno je plačilo odvetniške storitve v višini 20 % od prvih 300 USD,
18 % od naslednjih 1.700 USD in 13 % za zneske nad
2.000 USD; toda ta tarifa se lahko realizira le, če se dolg
dejansko izterja;
za razmeroma manjše zneske se pravkar navedena tarifa
pogojno uporabi, zlasti v zadevah, v katerih ne bi bilo
smotrno sodno postopati;
v večini primerov, kar je tudi priporočljivo, prihaja v
poštev tarifa po urni postavki za odvetnikove storitve (ta
se najbolj uporablja v ZDA).

2. Opomin dolžniku
Opomini dolžniku, ki jih direktno pošilja upnik, njegovo strokovno združenje in drugi v njegovem imenu,
kot že rečeno, niso učinkoviti.
Ko terjatev zapade, prejme dolžnik v ZDA vselej opomin. Se pravi, italijanski upnik mora, po svojem že izbranem ameriškem odvetniku, dolžniku poslati pisni opomin. S tem dolžnik spozna resne namene upnika za izterjavo dolga. Velikokrat dolžnik takoj izpolnil svojo
obveznost ali opraviči zamudo in izrazi svojo pripravljenost za rešitev stvari.

Seveda, pred sestavo opomina mora odvetnik pregledati dosedanjo
korespondenco med strankami, oceniti položaj obeh
strank, poučiti upnika o vseh razpoložljivih in tudi alternativnih postopkih ter predvidevanja o uspešnosti izterjave. Že v tej fazi, če je potrebno, se bo tudi srečal z odvetnikom dolžnika zaradi morebitne sestave poravnave.
Izbira odvetnika, ki prouči zadevo in sestavi opomin,
predstavlja minimalni strošek, ta pa je v sorazmerju z zapletenostjo zadeve.
Predvideni strošek za to prvo fazo izterjavalnega postopka je med 1.000 do 3.000 USD (v državah Illinois,
Michigan in v osrednjih državah ZDA), odvisen je od intenzivnosti pogajanj, izgube časa za pripravo dokumentov za sestavo poravnave in od števila strank v postopku. Nedvomno so ti stroški mnogo višji v državah New
York in California.

3. Odvetnikova analiza in ocena dolžnika
Če je očitno, da opomin ne bo dosegel svojega namena, so potrebna tudi srečanja z dolžnikom, zato da lahko
odvetnik prouči način dela in izbere učinkovitejšo metodo za izterjavo dolga. Ta proučitev bo temeljila predvsem
na invidualizaciji okolja in socialnega sloja, ki mu dolžnik pripada, nato njegovi identiteti in razlogih za izostalo plačilo.
Na podlagi ameriške sodne prakse so odvetniki individualizirali šest dolžniških tipologij, ki pa ne izključujejo obstoja še drugih. Predstavljajo pa dobro izhodišče
za oceno dolžnikove osebnosti in določitev okvirja njegove finančne sposobnosti. Vreden je tudi razmislek za
uporabo ad hoc procedur, ki lahko vodijo do uspeha.
Tipologije dolžnikov so:
•
•
•
•
•
•

v finančnih težavah,
prepirljiv - pravdar,
goljuf,
poklicni dolžnik,
brezposelen,
dolžnik v stečaju.
Za natančno oceno dolžnika je temeljnega pomena
pridobitev naslednjih listin in informacij:
• računovodske listine, zlasti prijave dohodkov za zvezne
davke,
• finančne bilance in obračune dobičkov ter izgub,
• listine ali druge dokaze o obstoju jamstev (hipotek) na
premoženju dolžne družbe za zavarovanje pravic v korist
drugih upnikov (poizvedbe se opravljajo zgolj za trgovske in ne za osebne dolgove); te informacije se lahko pridobijo le s pomočjo specializiranih družb za tovrstne
preiskave; v nekaterih državah pa lahko odvetnik sam
opravlja te poizvedbe;
• dokumentacijo o obstoju sodnih odločb, izdanih zoper
dolžnika (pregled sodnih arhivov in spisov, ki se nanašajo na dožnika) in
• dokumentacijo o obstoju jamstev za zavarovanje terjatev
na premoženju dolžnika v korist ministrstva za finance
ali državnih agenciji za izterjavo davkov (dolžnikovo neplačevanje davčnih obveznosti).

4. Možne metode in postopki za izterjavo dolga
Potem ko je odvetnik zbral vse informacije in ocenil
osebnost dolžnika, poroča stranki o stanju zadeve. To
opravi odvetnik v 10 dneh po prevzemu pooblastila.

Ameriški odvetnik bo predvsem takoj poskusil izterjati dolg.
Dolg ne bo neizterljiv, če je dolžnik trenutno v finančnih težavah, nima pa problemov s sodnimi in davčnimi
oblastmi. Situacija pa je povsem drugačna, če je dolžnik
brezposelen ali brez premoženja in je zato izterljivost pod
vprašajem. Ne smemo prezreti, da se dolžnik lahko sam
spravi v tak položaj, da bi dosegel pri upniku s sklenitvijo poravnave boljše pogoje ali ugoden program vračanja dolga.
V večini primerov za dolžnika ni nobenih pravnih ali
dejanskih razlogov za ugovore v primeru sodnega postopka, zato bo pristal na sporazumevanje. Upnikov odvetnik
mora oceniti oportunost sodne poti ali pa sodelovanja z
odvetnikom nasprotne stranke zaradi morebitne sklenitve
poravnave.
Na podlagi ugotovljene in ocenjene finančne situacije dolžnika bo odvetnik predlagal svoji stranki, tj. upniku, eno izmed rešitev za vračilo dolga:
a. s sklenitvijo sporazuma - poravnave o načrtu odplačevanja dolga,
b. z vložitvijo tožbe,
c. s prisilno izvršitvijo sodbe,
č. z odstopom od zadeve kot brezuspešne in neizvršljive ter
d. z drugim načinom ali postopkom, ki izhaja iz specifike
primera.
ad a. Poravnava
V primeru, da se nahaja dolžnik v začasnih in ne pretežkih finančnih razmerah, bo odvetnik svetoval svoji
stranki sklenitev sporazuma z dolžnikom - nasprotno
stranko in sicer:
• dogovor med strankama (poravnava), na podlagi katere
izda dolžnik lastno menico. Če kljub izdaji menice dolg
ne bo poplačan, se šteje da je z izdajo menice dolg priznan in so s tem izključeni vsi možni ugovori, ki bi eventualno izhajali iz samega posla. Lastna menica omogoči
upniku, da sodišče takoj izda sodno odločbo, ne da bi
predhodno povabili dolžnika na sodišče zaradi dokazovanja obstoja terjatve;
• dogovor za zaokroženo - pavšalno plačilo;
• dogovor o načrtu plačila celokupne terjatve;
• dogovor o načrtu plačila sporazumno določene vsote;
• izdaja sodnih odločb - sprejetih na podlagi sklenjenih poravnav, na predlog upnika:
s plačilom pavšalnega zneska (zmanjšanje dolga)
v določenem času,
z odpovedjo zahtevku zaradi izposlovanja določenih plačilnih pogojev,
s pogojno odložitvijo plačila za določen čas in
o obročnem plačilu.
Na predlog upnika sodišče lahko z začasno odredbo
določi jamstvo (hipoteko) za plačilo terjatve iz dolžnikovega premičnega in nepremičnega premoženja. Lahko
odredi tudi izvršbo v zavarovanje.
ad b. Vložitev tožbe
Kolikor dolžnik ne odgovori, odkloni plačilo ali zavrne podpis poravnave, bo odvetnik vložil tožbo pred zveznim ali sodiščem federalne države.
Zvezne sodne oblasti postopajo hitreje, vendar je potrebno izpolnjevati določene pogoje, o katerih smo že govorili.

Pristojnost tega sodišča je tudi odvisna od primera, ali
italijansko podjetje toži direktno v svojem imenu ali njegova podružnica v ZDA.
Po izkušnjah vzame dolžnik bolj resno tožbo, vloženo pred zveznim sodiščem, kjer je postopek zelo drag,
saj to dejstvo sili dolžnika k poravnavi.
Pred tem sodiščem stranke sklepajo poravnave v 90%
vseh vloženih tožb.
V 95% gospodarskih zadev pred vsemi sodišči v ZDA
se zadeve zaključijo s poravnavo, v 90 % pa se še pred
razpisom glavne obravnave. Vselej je prisotno vprašanje
plačila visokih stroškov!
Vložitev tožbe v ZDA, poleg že znanih stroškov proučitve zadeve in opomina k plačilu, povzroči še dodaten
strošek za zbiranje dodatnih listin, opravljanje poizvedb
in pridobivanje informacij.
Sestava tožbe predstavlja še posebej strokovno opravilo, ker mora odvetnik izbirati in paziti na obliko zapisa ter
na terminologijo. Pomembna je izbira tehnike vodenja postopka, ki je bistvene narave za uspešnost pravde.
Vse priprave za glavno obravnavo zahtevajo veliko
časa in predstavljajo strošek, ki se giblje med 5.000 in
20.000 USD. Prav enake stroške nosi dolžnik, kolikor se
spusti v pravdo. To je tista faza postopka, v kateri se večina dolžnikov odloči za sporazumno rešitev spora, da bi
se izognili nadaljnjim stroškom.
Po vložitvi tožbe sledijo priprave za glavno obravnavo. To fazo postopka imenujejo Amerikanci "discovery".
Gre za najpomembnejši del pravdnega postopka, v katerem morata stranki argumentirano dokazati utemeljenost
svojih stališč in zahtevkov.
V tej fazi odvetniki proučujejo navedbe nasprotne
stranke, zbirajo in ocenjujejo lastne dokaze, proučujejo in
ocenjujejo dokaze nasprotne stranke. Od nasprotne stranke zahtevajo predložitev dokazov, na katere se ta stranka sklicuje. Zaslišujejo lastne stranke in priče.
Poleg tega morajo zastopniki strank ugotoviti nesporna dejstva, tako da se določi okvir spornega dejanskega
stanja. Prav tako predstavijo lastna pravna stališča o uporabi zakona.
Ta faza ima tudi svoj rokovnik, stroški tega dela postopka pa so odvisni od zapletenosti in narave zadeve.
Zaradi priprave obravnave kot končnega dejanja v postopku, je potrebno v vsakem primeru predvideti še:
• en dan odvetnikovega dela za zaslišanje nasprotne stranke,
• nadaljnji dan dela za odvetnikovo prisotnost na zaslišanju ključnih upnikovih prič s pisnimi vprašanji,
• čas, potreben za potovanja strank in prič - osebja evropskega upnika v ZDA,
• čas, potreben za potovanje odvetnika nasprotne stranke toženega dolžnika v primeru, da se upnikove priče zaslišujejo, na primer v Italiji.
Predviden in potreben čas za "discovery" je 9 do 18
mesecev. Trajanje je odvisno od težavnosti primera in hitrosti dela sodišča.
Stroški tega dela postopka se gibljejo med 10.000 in
20.000 USD, lahko pa so tudi višji, če je potrebno zaslišati izvedence, večje število prič in podobno.
"Discovery" fazi sledi glavna obravnava - "trial" in
prisilna izvršitev sodbe. Upnikov odvetnik bo uporabil teden dni časa za pripravo prič in za sestavo zabeležk ter
zaključkov, ki jih mora predložiti sodniku pred pričetkom
obravnave. Nadaljnji teden pa je potreben za samo obravnavo.
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Stroški obravnave znašajo najmanj 5.000 USD, ponovno odvisno od zahtevnosti zadeve. Pripominjamo, da
so v gospodarskih zadevah obravnave le izjema, ker se
stranke, kot že rečeno, že pred razpisom obravnave poravnajo.
ad c. Prisilna izvršitev sodbe
Če dolžnik kljub sodbi ne plača, upnik predlaga izvršbo oziroma rubež, kot ga določa zvezni zakon. Predmet
rubeža in prodaje je prav vse in kakršnokoli dolžnikovo
premoženje, tudi terjatve do tretjih oseb, plače, rente itd.

IV. PREVENTIVA
Kot smo videli, so postopki za izterjavo dolgov v
ZDA ne samo zahtevni in dolgotrajni (upoštevaje vse faze od 10 do 19 ali celo več mesecev), predvsem pa dragi (prav tako vse faze od 13.000 do 28.000 USD). Zato
smo že uvodoma omenili, da je za zagotovitve spolnitve
pogodbe oziroma plačila potrebno že v fazi priprav na
sklenitev gospodarske pogodbe opraviti poizvedbe o zanesljivosti in solventnosti ameriškega uvoznika. Ta se
lahko ugotavlja po ustaljeni praksi v ZDA z vpogledom
finančnih bilanc partnerja in njegovih bančnih ter trgovskih referenc.
Vpogled v te dokumente se lahko zahteva od partnerja (kot to prakticirajo ameriške družbe s svojimi novimi
strankami) ali prek preverjeno resnih družb, specializiranih za trgovske informacije, kot so na primer Dun &
Bandstreet, Kompas, Lince in druge.
Seveda te informacije ne morejo nuditi garancije za
uspešnost posla. Uporabne so kot orientacija in kot ocena ameriškega partnerja, zlasti do kolikšne mere se lahko evropski partner spusti v razmerje z ameriškim, zato
da slednjega sili v izbiro solucije, ki je zanj najbolj primerna.
Ne glede na medsebojno pravno in trgovsko razmerje (kupoprodaja, koncesija, agencija) mora biti pogodba
v vseh svojih vidikih in detajlih pisna in pregledna. Izogibati se je treba nesporazumon, različnim tolmačenjem,
splošnim določbam in nejasnim zapisom.
ZDA so ratificirale Konvencijo ZN o mednarodnih
pogodbah o prodaji blaga z dne 11. aprila 1980, ki je
znana kot "Dunajska konvencija", ki je akt unificiranega
prava na področju kupoprodajnih pogodb.
Pogodba mora vsebovati:
•

•

•

•
•

določbo o uporabi prava in o sodišču, pristojnem za spore iz pogodbenega razmerja. Razumljivo, da se bo ameriški partner zavzemal za uporabo domačega prava in
pristojnost domačega sodišča. Pri kupoprodajnih pogodbah ni priporočljivo izbrati pristojnost sodišča v Italiji;
določbo o arbitru. Z izbiro arbitra (pri pomembnejših pogodbah) je potrebno postaviti oba partnerja na enako raven in ga določiti v enem izmed nevtralnih evropskih
mest;
določbo o zamudnih obrestih in o obrestni meri, pa še
klavzulo o možnosti za takojšnjo sodno intervencijo in o
obveznosti plačila vseh stroškov izterjave;
določiti rok jamčenja za napake in omejiti odgovornost
prodajalca;
vnesti je treba klavzule, ki dokazujejo, da je bil opravljen
pregled kakovosti blaga, ki odpravljajo predvidljive in
razumljive rizike. Treba je natančno opisati rizike, ki
lahko nastanejo zaradi napačne uporabe proizvoda;

•

pri pogodbah, ki se nanašajo na dobavo strojev in naprav
so pomembne določbe, ki obravnavajo odgovornost proizvajalca za škode povzročene osebam in premoženju zaradi napak prodanega proizvoda. Zato se priporoča sklenitev zavarovalne pogodbe;
- klavzulo o lastninskem pridržku v korist prodajalca
vse do plačila blaga.
Izogibati se moramo sklepanju pogodb, pisem o nameri ali neformalnih dogovorov za tržišče v ZDA, če jih
ni predhodno pregledal odvetnik, ki je izvedenec za mednarodne pogodbe ali ameriški odvetnik.
Pri sklepanju pomembnejših gospodarskih pogodb je
vselej treba upoštevati in vedeti:
• pogajanja naj potekajo v prisotnosti svojega ameriškega
odvetnika,
• poslovna tajnost je zajamčena z zelo strogimi predpisi.
• biti pazljivi pri določanju restrikcij ali obveznosti za
ameriške licence, da ne bi kršili "antitrust" predpisov ali
patentnih pravic,
• predlagati predsedniku kupčeve družbe, naj da osebno
garancijo, če nima kreditnega pisma in
• v primeru kontroverzij je priporočljivo pooblastiti ameriškega odvetnika.
Po opravljeni oceni solventnosti partnerja in definiranju pisne pogodbe je priporočljivo dogovoriti primeren
način z jamstvom za plačilo. Uporaba le-teh je odvisna
od pomembnosti in vrednosti posla, stopnje medsebojnega zaupanja in drugih okoliščin.
Plačila so možna na podlagi:
• odprtja računa v ZDA, na katerega se stekajo plačila,
• mednarodnega dokumentarnega akreditiva,
• trgovskega kreditnega pisma,
• bančnega nakazila,
• plačila ob prevzemu blaga.
Vedno bolj pa se uveljavlja zavarovanje dolga z zavarovalno polico, sklenjeno s specializirano zavarovalnico za tovrstna zavarovanja, kot so Euler - Siac, Sic, Viscontea ali Grling.
Obstaja možnost varstva terjatev tudi z drugimi posebnimi oblikami jamčevanja, ki so razširjene v ZDA in se
uporabljajo v poslovnih razmerjih med ameriškimi poslovnimi partnerji. Noben resen ameriški kupec ne bo odklonil jamčenja prodajalcu za svoje dolgove, na primer:
•

z osebnim jamstvom kupca ali lastnikov družbe z lastnim
premoženjem,
• z lastno menico,
• z raznimi načini sprejema naročila v kraju sedeža prodajalca, kar je pomembno za prodajalčevo izmikanje zanj
neugodnim pogodbenim določbam in nenazadnje za določitev pristojnosti sodišča in uporabe zakona,
• z gotovinskim jamstvom nakupa (Purchase money security Interest - PMSI). To jamstvo je določeno z zveznim
zakonom ZDA in varuje upnika, ki je spoštoval pogoje
jamstva, poleg tega zagotavlja prednostni vrstni red med
upniki. PSMI je možen le, če dolžnik podpiše dogovor, v
katerem je popis blaga, za katerega velja garancija. Prodajalec ima pravico do jamstva le po predložitvi listine o
financiranju, v kateri je seznam blaga v jamstvu, pristojnemu uradu ali službi posamezne ameriške države. Dokumentacija se deponira v državi, v kateri se blago izroča, le pod pogojem, da je tako dogovorjeno med upnikom in dolžnikom. Temu sledi upnikova pravica do plačila v gotovini za prodano blago.

Naši kolegi so se tudi v minulih mesecih udeležili vrste mednarodnih
strokovnih srečanj, zasedanj evropskih odvetniških organizacij in nacionalnih zbornic. Iz njihovih poročil, predloženih UO OZS, povzemamo nekatere zanimive vtise.

Pravosodje in dialog
odvetniška zbornica :
pravosodno ministrstvo
času od 7. 11. do 9. 11. 2001
sva se v Dubrovniku udeležila
mednarodne
konference
"Pravosodje in dialog Odvetniške
zbornice in ministrstva za pravosodje", ki sta jo pripravila Odvetniška
zbornica Hrvaške in Ministrstvo za
pravosodje Hrvaške, z organizacijo
Sveta Evrope. Konference se je poleg
naju udeležila tudi predstavnica Ministrstva za pravosodje RS Evelin
Pristavec. Sicer je konferenci prisostvovala večina predstavnikov odvetniških zbornic in ministrstev za
pravosodje iz držav članic Sveta Evrope.
Prvi dan sta konferenco odprla
predsednik konference, kolega Ranko
Pelicarič in gospa Margaret Killerby,
vodja oddelka za civilno pravo, generalnega direktorata sveta Evrope. Po
otvoritvenih besedah sta gospoda Edwin Kilby in Eberhard Desch govorila
o učinkovitosti pravosodnega sistema
in opozorila na glavne probleme, ki
zmanjšujejo učinkovitost pravosodnega sistema, kot so sodni zaostanki, korupcija v sodniških vrstah, prevelika
povezanost tožilstva in sodnikov, nezadostna neodvisnost sodnikov, nespoštovanje zakonov. Prav tako pa tudi
o postopkih, ki lahko izboljšajo učinkovitost sodstva, ki je predvsem v odpravi prej naštetih pomanjkljivosti in
postopkih izvensodnega reševanja sporov.
V nadaljevanju je bil govor o brezplačni pravni pomoči. Ob prikazanih
problemih lahko zaključiva, da je sistem pri nas med boljšimi, saj država
plačuje za brezplačno pravno pomoč
tako za zastopanje v postopkih, kakor
tudi za pravne nasvete, kar za večino
drugih držav ne velja. Govorniki iz zahodne Evrope pa so opozarjali, da je
nujno tudi, da državljani skrbijo za
svojo možnost do pravne pomoči, tako
da z zavarovalnicami sklepajo zavarovanje za morebitno kritje stroškov sodnih postopkov - na primer na Šved-
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skem je tako zavarovanih približno
95 % vseh državljanov.
V popoldanskem delu zasedanja je
uvodno poročilo podal kolega Hanžekovič, ki je govoril o dostopnosti do
"pravice". Izpostavil je štiri glavna
vprašanja. Poenostavitev postopkov,
pocenitev postopkov, brezplačno pravno pomoč in trajanje sodnih postopkov. Kot glavnega krivca za neučinkovitost sodstva je označil državno lastnino, ki še vedno obsega več kot
70 % celotnega gospodarstva, zaradi
česar lahko "probleme" med gospodarskimi subjekti, katerih lastnik je, rešuje izven pravosodnega sistema, zaradi
česar tudi nima interesa, da bi bilo sodstvo bolj učinkovito. V zvezi z brezplačno pravno pomočjo se mu zdi najpomembnejše vprašanje pravice upravičencev do izbire odvetnika, saj je na ta
način lahko vzpostavljen pravi zaupni
odnos med stranko in odvetnikom.
V razgovoru se je potem razvila
razprava med "vzhodom in zahodom":
vzhod je zastopal stališče, da je nujno
potrebno brezplačno zastopanje, torej
zastopanje, za katerega odvetnik ni
plačan; zahod pa stališče, da je država
dolžna zagotoviti sredstva za financiranje brezplačne pravne pomoči.
Jutranji del drugega dne konference je začel kolega Dražen Matijevič s
temo "Kako povečati vlogo odvetnikov pri reformi pravosodnega sistema". Konferenca je glede tega vpraša-

nja sprejela zaključke, da morajo odvetniki sodelovati pri pripravi sprememb
zakonodaje, ki je potrebna za reformo
pravosodnega sistema. Poleg tega pa
lahko odvetniki aktivno pomagajo pri
reformi pravosodnega sistema s svojim
stalnim izobraževanjem. Izobraževanje
odvetnikov omogoča bolj učinkovito
izvrševanje naših obveznosti, kar hkrati vpliva tudi na boljše delovanje pravosodnega sistema.
Gospa Martine Vadles Bolouque iz
Francije je predstavila temo "Preprečevanje korupcije na sodiščih", pri
čemer je pomembno, da države članice
zagotovijo možnost, da oškodovanci
za škodo, ki so jo utrpeli zaradi korupcije na sodišču, dobijo od države primerno odškodnino. Ob koncu dopoldanskega dela konference je gospod
Rupert Wolff govoril o dolžnostih
odvetnikov pri zmanjševanju sodnih
zaostankov in pospešitvi sodnih postopkov. Kot glavno nalogo odvetnikov je predstavil dolžnost odvetnika,
da stranki predstavi, kakšne so njene
možnosti v postopku, ji tudi odsvetuje
vodenje postopka, v katerem nima izgledov za uspeh, in da poskuša pred
uvedbo sodnega postopka z nasprotno
stranko doseči izvensodno rešitev spora.
V popoldanskem delu pa je Vladimir Rubčič predstavil temo "Mediacija in druge oblike izvensodnega reševanja sporov". Mediacija je možna v
vseh fazah postopka. O možnosti mediacije in o njeni vsebini je potrebno
obvestiti javnost, odvetniki pa se morajo ustrezno strokovno izobraziti na področju izvensodnega reševanja sporov.
Gospod Karoly Štefani iz Madžarske
pa je govoril o vlogi odvetnikov pri arbitraži ter o možnosti, da bi odvetniške
zbornice organizirale arbitražo, pri tem
pa predstavil arbitražo odvetniške
zbornice iz Budimpešte, ki naj bi bila
precej uspešna.
Iz poročila, ki sta ga pripravila
udeleženca konference:

Nikolaj Grgurevič, Rok Koren

Srečanje z izvedenci EU
okviru Phare Horizontalni program na na temo "Kršitev vladavine prava" je posebna skupina ekspertov Evropske unije 30. novembra na Ministrstvu za pravosodje v
Ljubljani organizirala sestanek tudi s
predstavniki OZS. Sestanka smo se z
naše strani udeležili Nikolaj Grgure-
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vič, Mihael Jančič, Miha Kozinc in
pisec tega zapisa. Ekspertno skupino
so sestavljali sodniki in tožilci iz Nizozemske, Avstrije in Italije.
Njihovo zanimanje in vprašanja so
bila osredotočena na razmere v Sloveniji v zvezi z nastajanjem pravne države, delovanjem sodstva ter vloge

odvetnikov v delovanju pravosodja.
Posebej jih je zanimal naš odnos do
preprečevanja sporov, kot tudi, če v
našem delu prevladuje želja po bogatenju in podobno.
Kolega Grgurevič in Jenčič sta zelo
konkretno pojasnila, zakaj nastajajo zaostanki v sodstvu, kje so slabosti civilnega in zlasti izvršilnega postopka in
kaj bi bilo treba konkretno storiti, da se
razmere v sodstvu izboljšajo, še zlasti
da bi pot in s tem tudi pravica do sodnega varstva postala za državljane dostopnejša. Argumentirano sta zavrnila razmišljanja, da med slovenskimi odvetniki prevladuje želja po lahkih in velikih
zaslužkih. Sam sem v razpravi sodeloval s splošnimi pogledi na razvoj Slovenije kot pravne države in vlogi OZS v
našem pravosodnem sistemu.
Sestanek ocenjujem za uspešen, čeprav ne gre prezreti, da si je ekspertna
skupina za razpravo z odvetniki vzela
premalo časa.

S kolegi iz sosednjih držav
Po sklepu UO OZS sem se kot predstavnik Odvetniške zbornice Slovenije udeležil srečanja sosednjih in prijateljskih odvetniških zbornic, ki
ga je dne 23. in 24. novembra 2001 organizirala na Dunaju njihova odvetniška zbornica. Srečanja so se udeležili predstavniki nemške odvetniške
zbornice, med njimi je bilo največ kolegov iz Miinchna, madžarske, češke, slovaške, italijanske in hrvaške odvetniške zbornice. Omeniti velja,
da je bilo veliko število kolegov tudi iz dvojezične južne Tirolske.
Po uvodnem, bolj družabnem skupnem večeru se je naslednjega dne
srečanje nadaljevalo v klubskih prostorih Banke Avstrija, kjer so predstavniki posameznih zbornic obravnavali aktualne teme, ki se nanašajo
na odvetništvo zlasti v Avstriji, seveda pa so tudi osvetlili probleme v
državah gostjah. Razprava je tekla o pranju denarja, obveznem dodatnem
izobraževanju odvetnikov (pro & contra), konkurenci drugih poklicev pri
dajanju pravne pomoči, monopolu odvetnikov pri zastopanju, pomoči
odvetnikom začetnikom s poudarkom na finančni pomoči in o pomoči
odvetnikom v finančnih težavah.
Razprava je pokazala, da so problemi, ki jih imajo odvetniki v naštetih državah, skoraj identični z našimi, pa tudi zaključki so prav tako
identični.

Poroča
dr. Konrad Plauštajner

Poroča: Mihael Jenčič

Konferenca odvetnikov iz
kandidatk za pristop v EU
d 1. do 4. novembra je bila v
Berlinu I. konferenca odvetništva v državah - kandidatkah za
pristop k EU, organizirana v okviru
Mednarodnih berlinskih odvetniških
dnevov. Poročali so predstavniki posameznih držav, med njihovimi ugotovitvami o statusu odvetnikov pri njih in
o zakonodajni ureditvi pa so bile razkrite velike razlike. Sam sem imel občutek, da se je evropski odvetniški zakonodaji še najbolj približala Slovenija, drugod (na Slovaškem, Češkem,
Madžarskem, v Poljski, Estoniji, Bolgariji in Romuniji) pa šele pripravljajo
usklajevanje zakonodaje z evropskimi
direktivami.

O

Vsi so seveda poudarjali potrebo
po neodvisnosti odvetnikov, po obveznem varovanju poklicne tajnosti, različni pa so pogledi na primer glede
zavarovanja odvetniške poklicne odgovornosti, glede delovanja tujih
odvetnikov pa glede načina združevanja odvetnikov ter njihovega zaposlovanja v odvetniških družbah. Dokaj
različno je urejeno po teh državah, kot
sem lahko povzel iz poročil njihovih
predstavnikov, tudi vprašanje dosojenja stroškov, vendar večinoma velja
načelo uspeha v sporu. Načeloma so
dovoljeni dogovori o nagradi odvetni-

ka, v večini držav pa je prepovedana
nagrada glede na uspeh.
O organizaciji odvetništva v posameznih državah je bilo na konferenci
mogoče izvedeti, da se v večini držav
odvetništvo opravlja kot svoboden poklic, ki je pod nadzorom odvetniških
zbornic. Povsod je pogoj za opravljanje odvetništva seveda pravna izobrazba, zahtevane praktične izkušnje pa so
zelo različno urejene. Večinoma

opravljajo dejavnost odvetniki kot posamezniki ali v družbah civilnega prava. Poleg odvetništva obstajajo še drugi pravniški poklici (notarji, davčni
svetovalci), za katere pa večinoma velja njihov lastni stanovski red. Na Poljskem imajo t. i. pravne pomočnike, ki
pa ne smejo opravljati vseh dejavnosti
na področju pravnega svetovanja oziroma zastopanja.
Konferenco je seveda spremljalo
kar nekaj družabnih prireditev, na katerih je bilo možno izmenjati izkušnje in
mnenja o posameznih vprašanjih s kolegi iz navzočih držav, pa tudi s predstavniki nemške pravniške scene.

Poroča: Boris Crosman

Skupščina Odvetniške zbornice
Poljske
deležba na skupščini Odvetniške zbornice Poljske v Wroclawu od 23. do 25. novembra je
bila priložnost za vrsto zanimivih ugotovitev o tamkajšnji ureditvi naše dejavnosti.
Že začetna slovesnost na skupščini
je bila zelo zgovorna: v dvorano so
namreč prinesli zastavo zbornice, podelili državna odlikovanja desetim
odvetnikom, nad mizo delovnega
predsedstva pa je bil viden napis "a jednak advokatura", ali po naše "kljub
vsemu odvetništvu". Povprašal sem

U

kolege o pomenu tega zapisa, pa so
pojasnili, da odvetniki na Poljskem
trenutno preživljajo težke čase, na katere je opozoril v svojem govoru tudi
sam predsednik zbornice. Za kaj gre?
Poljska ima tačas 40 milijonov prebivalcev in 6.000 odvetnikov, kar bi bilo sicer več kot idealno razmerje. Toda
ob odvetnikih deluje še nekaj več kot
20.000 različnih "pravnih" svetovalcev, med katerimi so večinoma nekdanji "komercialni juristi", ti pa lahko
danes delajo bodisi samostojno bodisi
so zaposleni v gospodarstvu, delajo na

vseh pravnih področjih, razen na področju kazenskega in družinskega prava. V primerjavi z njimi so odvetniki
na slabšem zlasti zato, ker imajo izredno veliko zagovorov po uradni dolžnosti, tarifa v kazenskih zadevah,
predpisana s strani države, pa je nizka,
poleg tega pa država že dve leti zamuja s plačili. Tako so omenjeni "pravni
svetovalci" seveda privilegirani, saj
lahko ves svoj čas porabijo za donosne
pravdne zadeve, za katere pa država ne
predpisuje tarif in je svetovalčev honorar odvisen izključno od dogovora s
stranko. V primeru, kadar sodišče
odmerja pravdne stroške, pa je stranka,
ki je izgubila pravdo, dolžna plačati
nasprotni stranki stroške v višini največ do 6.000 USD.
Tudi na Poljskem so velik problem
veliki sodni zaostanki in ne prav kako-

vostno sodstvo - kajti sodnik lahko postane pravnik po samo dveh letih prakse, medtem ko je za odvetniškega pripravnika predpisana triinpolletna praksa.
Davek na dodano vrednost teži tudi
poljske odvetnike zaradi visoke 22-odstotne stopnje.
Poljski odvetniki so organizirani
po območnih zborih, ki pa so sila različni glede na število članov.
Večinoma delajo odvetniki individualno, imajo pa že dve veliki pisarni s
približno 100 odvetniki in pravnimi
svetovalci. Srečujejo se s problemom
navzočnosti tujih odvetnikov, ki sicer
ne smejo nastopati pred sodišči in
upravnimi organi, zato pa delajo kot
svetovalci skupaj s kakšnim poljskim
odvetnikom.

Poroča: Mitja Stupan

Zasedanje CCBE
v Salzburgu
d 22. do 24. novembra sem se
udeležil 95. plenarnega zasedanja CCBE v Salzburgu. Največ časa je bilo namenjenega direktivi o preprečevanju pranja denarja,
ki je bila tik pred sprejemom v Evropskem parlamentu. Kot sem že prej
vedel, je zadnji predlog direktive uvrstil med njene zavezance tudi odvetnike, čeprav v precej milejši obliki
od začetne zamisli. Direktiva naj bi
namreč zavezovala odvetnike samo
na področju finančnih in korporativnih zadev, pri čemer bi obstajala dolžnost poročanja le znotraj zbornice.
V razpravi sem sodeloval prvi in poudaril, da tudi ta končni rezultat še
vedno ogroža načelo odvetniške poklicne tajnosti. Ocenil sem tudi, da
ostaja kot odprto vprašanje, ali ne bodo možne zlorabe z naše strani dostavljenih podatkov tudi v druge namene, npr. za davčne postopke.

O

Izmed drugih obravnavanih zadev
naj na kratko omenim še naslednje:
CCBE ostaja pri stališču, da so
skupne pisarne odvetnikov z drugimi
poklici (davčni svetovalci, revizorji
itd.) prepovedane.
Delovna skupina za področje izobraževanja še ni uskladila stališč glede načina, vsebine in ravni izobraževanja "evropskih odvetnikov"; nedvomno bo prišlo do skupnega koncepta, vprašanje je le, če bo izobraževa-

nje potekalo na nacionalni ali tudi
mednarodni ravni.
Predmet razprave je bila znova tudi problematika pristopa do sodišč in
brezplačna pravna pomoč. Predstavil
sem naš novi zakon s tega področja,
v njem uveljavljeno relativno visoko
stopnjo
ekskluzivnosti
delovanja
odvetnikov so drugi ocenili kot našo
veliko prednost in svetovali, naj je nikakor ne zapravljamo z lahkomiselnimi dejanji.
Kodeks odvetniške etike CCBE je
zaradi razširjanja pojavov reklamiranja, vpliva tehnološkega razvoja na
odvetništvo, pojava interneta itd. zopet pred novimi preizkušnjami. Tako
je bilo v zvezi s pranjem denarja pripravljeno posebno besedilo, ki naj bi
ga vnesli v kodekse članic.
Predstavljena so bila tudi prizadevanja CCBE za večjo učinkovitost
Evropskega sodišča v Strasbourgu, za
ustanovitev Evropske zveze kazenskih odvetnikov in prizadevanja Evropske komisije za oblikovanje evropskega pogodbenega prava.
Naj na koncu omenim, da sta bili kot novi članici - opazovalki sprejeti Hrvaška in Makedonija, za novega predsednika CCBE z enoletnim
mandatom pa je bil izvoljen Irec John
Fish.

Poroča:
dr. Konrad Plauštajner

Iz poročil
disciplinskih organov
Disciplinski tožilec Mitja Jelenič
Novak je v poročilo med drugim zapisal,
da je v času od novembra 2000 do konca
oktobra 2001 prejel v reševanje 98 prijav
zaradi ravnanja odvetnikov v nasprotju z
odvetniško poklicno etiko. Obravnavanih
je bilo 94 zadev in od njih rešenih skupaj
76, od katerih je bilo 53 prijav zavrženih
(predvsem zato, ker ni bilo mogoče utemeljeno sklepati o odvetnikovi kršitvi dolžnosti), v 23 primerih pa je tožilec vložil
zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.
In katere kršitve so bile najpogostejše
v teh 23 primerih? Večinoma - v 7 primerih -je šlo za neprimerno ali žaljivo obnašanje ali izražanje pri opravljanju odvetniškega poklica, na drugem mestu po pogostosti kršitev pa so bile različne oblike nevestnega zastopanja strank, zatem zadrževanje strankinih listin oziroma neizročitev
prepisov, v 3 primerih so bili previsoko zaračunani stroški, v posameznih primerih
pa se je stranka pritožila zoper odvetnika
zaradi neizstavitve obračuna, zaradi neupravičenega zadrževanja sredstev in v
enem primeru zaradi konflikta interesov.
V navedenem obdobju, navaja disciplinski tožilec, se je povečalo število prijav odvetnikov zoper odvetnike in tudi prijav sodišč oziroma sodnikov zoper odvetnike!
Kot glavno značilnost preteklega razdobja pa je disciplinski tožilec navedel
izjemen porast - ali natančno: podvojitev
števila prijav zoper delo odvetnikov in števila obravnavanih zadev v primerjavi z letom poprej. Obseg tožilčevega dela utegne
ob nadaljevanju takšnega trenda postati v
letu ali dveh popolnoma neobvladljivo ...
Predsednik disciplinske komisije I.
stopnje Milan Krstič pa je sporočil, da so
se v letu 2001 disciplinski senati sestali zaradi obravnave 25 zadev, od katerih so jih
19 končali takole: 3 z izrekom ukora, 4 z
opominom, 5 z denarno kaznijo, v 4 primerih so bili odvetniki oproščeni očitkov
v zahtevi za uvedbo postopka, v 3 primerih pa je disciplinski tožilec na obravnavi
umaknil zahtevo.
Prvostopna disciplinska komisija je v
novembru imela v reševanju 33 zadev,
med njim tri še iz leta 1995, eno iz leta
1996, štiri iz leta 1997,5 iz leta 1998,7 zadeve iz leta 1999...
Disciplinska komisija II. stopnje pa
je - pojjoročanju njenega predsednika Boruta Skerlja - v razdobju med dvema
skupščinama OZS obravnavala 9 pritožb v
devetih različnih zadevah. Senati so se sestali dvakrat in odločili o šestih pritožbah,
tri pa ostajajo nerešene.
Po poročilih, pripravljenih za skupščino OZS, 7.12.2001
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"z zamudo" odkril med navzočimi in seveda
posebej pozdravil "mirujočega kolega"
Hinka Jenulla, zdaj zelo dejavnega državnega sekretarja na pravosodnem ministrstvu.

1 1
o v e n i j e
V f\\ \\\fi-nutit:odrvini.iltu.zhoriitrn&^pika.i-.
Poročila

Skupščina
Živahna in tudi polemična razprava o
delovnem osnutku za spremembo odvetniške tarife in pravilnika o vzajemni pomoči
Petek, 7. decembra 2001 - dvorana
Smelta v Ljubljani: že običajne dobre pol
ure je moralo miniti od napovedane 9.30
ure, da je skupščina lahko polnopravno začela z delom ob navzočnosti le kake četrtine
(okoli 200) vpisanih v odvetniški imenik; v
več kot treh urah so navzoči - na začetku še
skupaj z uglednimi gosti - "obdelali" kar
bogat dnevni red, pri nekaterih točkah s sila
živahno in tudi polemično razpravo, nasprotujočimi predlogi in pobudami... bil je
to, če smemo ugotoviti, vsebinsko res zanimiv zbor slovenskih odvetnikov.
Tudi tokrat so skupščini prisostvovali
ugledni gostje in nekateri so navzočim namenili poleg pozdravnih še nekaj "resnejših
besed": prvič je pred odvetniškim zborom
nastopila nova predsednica Ustavnega sodišča RS dr. Dragica Wedam Luki} in med
drugim menila, da je poleg zastopanja vse
pomembnejše delo odvetnikov pri posredovanju med strankami in prepričevanju, naj
se le skrajno odločajo za sodno razrešitev
spora; pravosodni minister Ivan Bizjak je
ugotovil, daje sodelovanje med ministrstvo
in odvetniško zbornico vse plodnejše in tudi
že izkazano v kar nekaj zakonodajnih projektih , pri katerih so bila upoštevana odvetniška stališča - dodal pa še pričakovanje, da
bodo odvetniki tudi v prihodnje podpirali
ukrepe za hitrejše reševanje sporov in s tem
tudi odpravljanje zaostankov na sodiščih; za
korektno sodelovanje z varuhom človekovih pravic in s tem za pomoč mnogim ljudem v težavah in sporih se je odvetnikom
zahvalil varuhov namestnik Aleš Butala,
opozoril pa tudi, da bi odvetniški disciplinski organi morali učinkoviteje reagirati na
pritožbe strank zoper (ne)delovanje posameznih odvetnikov ; v imenu tožilskega
društva je skupščino pozdravila predsednica
Vlasta Nussdorfer z zanjo značilnimi toplimi besedami, pozvala pa odvetnike h korektnemu zastopanju zlasti oškodovancev v
primerih spolne zlorabe otrok. Med gosti so
bili tudi predstavniki notarjev, sodnega sveta, sekretar vlade in kolegi iz Hrvaške, predsednik Vrhovnega sodišča mag. Mitja Deisinger je opravičil odsotnost z drugimi sočasnimi obveznostmi; predsednik OZS pa je

o delu OZS

Kot rečeno - dnevni red tokratne skupščine je bil obsežen in zahteven, najprej je bi
namenjen obravnavi poročil o delu zbornice
in njenih organov.
Predsednik Boris Grosman se je na
kratko sprehodil skozi predloženo poročilo
o delu zbornice v letu od 1.11. 2000 do 31.
10. 2001 in menil, da je bilo v tem času izpeljanih več uspešnih akcij za okrepitev notranje organiziranosti, ne navsezadnje pa je
pomembno, daje zbornica tudi vse bolj navzoča v javnosti, mnenja odvetnikov pa
iskana in upoštevana v državnih organih,
odgovornih za pripravo posameznih zakonodajnih in drugih odločitev.
Brez posebne razprave koga izmed navzočih je skupščina zatem sprejela to poročilo, zaključni račun OZS za leto 2000, pregled finančnega poslovanja in poročila o delu disciplinskih organov.

Dopolnitev statuta OZS
Brez razprave je skupščina soglašala z
dopolnitvijo statuta OZS, katero je narekovala odločitev Ustavnega sodišča v odločbi
U-I-371/98-34 z dne 24.5.2001: z njo je bila namreč ugotovljena neskladnost dveh statutarnih določb z ustavo; statut OZS kot
splošni akt pa mora določati, kateri zbornični organ daje mnenje o primernosti prosilca za vpis med odvetnike, mnenje tega organa, katero daje UO OZS, ki odloča o vpisu,
pa tajno, pisno in obrazloženo.
Dopolnitev statuta zdaj jasno zahteva:
• UO OZS pred odločitvijo o vpisu v
odvetniški imenik zahteva od območnega zbora mnenje, ali je predlagatelj (za
vpis) vreden zaupanja za opravljanje
odvetniškega poklica;
• to mnenje mora podati izvršilni odbor
območnega zbora, ki bo poslej obvezen
organ slehernega odvetniškega območnega zbora;
• mnenje o kandidatu za vpis, sprejeto s
strani IO območnega zbora, bo moralo
biti pisno, tajno in obrazloženo.

Dopolnitev odvetniškega
kodeksa
Soglasno so navzoči potrdili tudi ponujeni predlog za izpopolnitev kodeksa odve-

Izvolitev
Za namestnika disciplinskega tožilca je bil z večino glasov izvoljen
Franc Mesar, odvetnik iz Kopra.

tniške poklicne etike, sprejetega ob koncu
leta 1994, sledeč zahtevam današnjih razmer tako v splošnih družbenih kot stanovskih (tudi mednarodnih) krogih.
Kot posebej nujne dopolnitve je predlagatelj - UO OZS - ocenil tiste, ki izhajajo iz
določila odvetniškega zakona, po katerem
je nedovoljeno reklamiranje opredeljeno
kot prekršek z zagroženo denarno kaznijo.
Dosedanje -besedilo kodeksa sploh nima
opredelitve "nedovoljenega reklamiranja",
zato so predlagatelji (tudi z upoštevanjem
opredelitev tega instituta v kodeksih CCBE,
Nemčije, Italije, Hrvaške itd.) z novo določbo (22a člen), naslovljeno "Prepoved reklamiranja", navedli najprej, da sme odvetnik o
sebi in svojem delu posredovati le tiste podatke, " ki so stvarni, resnični in se nanašajo na poklic"; v nadaljevanju določbe pa je s
kar 12 alinejami jasno opredeljeno, v (zlasti) katerih primerih je reklamiranje odvetnikove dejavnosti prepovedano. Sledita še
dva odstavka te nove določbe kodeksa, ki pa
opredeljujeta, da ne gre za reklamiranje
odvetnikove dejavnosti, če odvetnik objavi
v javnih sredstvih obveščanja podatek o začetku svojega poslovanja ali preselitvi (vendar najkasneje v 30 dneh po tem dogodku).
Tudi ne gre za reklamiranje, " če ima odvetnik na spletni strani podatke o svoji pisarni... če so ti podatki resnični in se nanašajo
na njegovo dejavnost."
-

Dodanih je kodeksu še nekaj določb:
o delu tujega odvetnika v Sloveniji
("mora spoštovati načela in določila tega kodeksa");

-

o dolžnosti odvetnika, da krepi zaupanje
javnosti v delo sodnih in drugih organov
("... zato naj ne daje žaljivih in omalovažujočih izjav o delu teh organov in
njihovih odločitvah; tudi svoje stranke
naj napotuje na spoštljiv odnos..."),

-

posebna določba je dodana pod podnaslovom "Prepoved nelojalnosti" ("... za
kar šteje vsako pridobivanje strank s ponudbami ali posredniki, obljubami uspeha, ponujanjem cenejšega zastopanja
...") in še

-

glede odvetnikovega odnosa do sredstev javnega obveščanja ("... naj se izogiba nepotrebnim nastopom ... če že v
njih mora nastopiti, naj se izogiba poudarku svojih sposobnosti in zaslug, reklamerstvu in nelojalnosti do drugih
odvetnikov ... izogiba naj se izjav o
svojem privatnem življenju, premoženju ..."),
o dolžnosti odvetnika, da obvesti stranko o možnosti pridobitve brezplačne
pravne pomoči, in slednjič,
vneseno je (že doslej na podlagi stališča
UO OZS veljavno) določilo, da odvetnik ne more biti prokurist, ker gre pač
za komercialno delovanje.

Vpisnine in članarine v 2002
Po sklepu skupščine ostanejo v letu 2002 točkovne vrednosti vpisnin in
članarin odvetnikov, odvetniških kandidatov in pripravnikov nespremenjene, znašajo torej:
1. vpisnine v imenik
- odvetnikov: 5.000 točk
- odvetniških kandidatov: 2.500 točk
- odvetniških pripravnikov: 500 točk
Upoštevajo se predhodna plačila
vpisnin.
2. mesečna članarina
- za odvetnike: 40 točk
- za odvetniške kandidate: 20 točk

Pravilnik o vzajemni pomoči
in zavarovanje poklicne
odgovornosti
Vsaj za zunanjega opazovalca je predlagana dopolnitev tega pravilnika povzročila
nenavadno veliko razprav - spodbujenih že
po odločnosti prvega govorca, ki je o celotnem sistemu vzajemne pomoči, kot ga predvideva pravilnik, menil, da je nesprejemljiv, nedodelan z davčnega stališča, nekako
nepošten do mladih ipd.; za njim se je sprožil plaz mnenj posebej o višini prispevka in
predlogi ter pobude so se prepletali v nedogled...
Sklepno odločanje pa je vendar odobrilo dopolnitve zgolj z eno novostjo v predlaganem besedilu, da namreč upravičencem
ob starostni upokojitvi "pripada za vsakih
dopolnjenih treh let vpisa v imenik odvetnikov ena desetina polne vzajemne pomoči".
Skupščina pa je glede zavarovanja poklicne odgovornosti odvetnikov pooblastila
upravni odbor, da podpiše z Zavarovalnico
Triglav, d.d. dodatek k pogodbi o obveznem
zavarovanju poklicne odgovornosti iz leta
1994 in z njim poveča zavarovalno vsoto za
posameznega odvetnika na 20 milijonov tolarjev. Ocenjeno je bilo, daje taka vsota primerna, ne pomeni pretiranega dviga zavarovalne premije, posamezniki, zainteresirani
za višje zavarovanje, pa lahko seveda sklenejo svoje pogodbe o prostovoljnem zavarovanju njihove poklicne odgovornosti.

Predlog sprememb odvetniške
tarife
Ta točka dnevnega reda bi skoraj izpadla, saj so člani celjskega območnega zbora
predlagali preložitev odločanja o njej, češ
da je bilo premalo časa za oblikovanje stališč do teh predlogov sprememb v odvetniški tarifi in za uskladitev pogledov tudi s kolegi z drugih območij. Predlog je bil zavrnjen, predvsem po pojasnilu, da gre za prvo
širšo razpravo o delovnem gradivu za spremembe odvetniške tarife, ki sta ga po naro-

čilu upravnega odbora pripravila mariborska odvetnika Mihael Jenčič in Josip Sever, da torej odločanje o njem sledi šele na
prihodnji skupščini. Tak je bila navsezadnje
tudi sklep tokratnega zasedanja - da mora
UO OZS pri pripravi predloga upoštevati
dane pripombe in stališča, predloga pa posredovati v obravnavo in odločanje skupščini OZS.
Delovni osnutek nove tarife je na kratko
pojasnil Mihael Jenčič in med razlogi za
prenovo tarife - poleg številnih dosedanjih
stališč in javnih odmevov na vse "dražje delo odvetnikov" - navedel tudi vrsto novih
zakonov in predpisov, ki nekako terjajo tudi
"posege" v veljavni sistem nagrajevanja
odvetnikovega dela. Omenil je spremembe
v kazenskem postopku (ki na primer ne dovoljujejo več zastopanja dveh obdolžencev
po enem odvetniku ipd.), odpravo gospodarskih prestopkov, ki so postali prekrški,
dobili smo novo ureditev brezplačne pravne
pomoči, vse bolj se spodbujajo različne
oblike posredovanja in pomirjanja med
strankami itd. Vse to in še marsikaj kaže seveda upoštevati pri spreminjanju tarife,
vključno z njeno pravnotehnično izboljšavo.
Razprava se je hitro razplamtela, bi
smeli reči, toda ostala na dokaj načelni ravni, le malo je bilo podanih konkretnih pripomb k posameznim predlaganim tarifnim
postavkam. Če skušamo - povsem na kratko
- povzeti bistvene misli razpravljavcev, naj
zapišemo: vsekakor gre v tarifi upoštevati
socialne momente, toda korektno gre zagotoviti tudi dobro plačilo za vse bolj strokovno zahtevno delo odvetnikov (navedeni so
bili primeri zahtevnih gospodarskih sporov,
za katere tudi evropske tarifne ureditve predvidevajo ustrezna poplačila odvetnikovega
dela); zato seveda ni veliko razlogov za zniževanje posameznih postavk, kot so tudi
zdaj predlagane, prej obratno, so menili nekateri; ne gre skratka nasedati ali popuščati
očitkom na račun odvetniških zaslužkov,
zaznanih tudi iz političnih krogov, pa tudi
ne lažnim skrbnikom za pravno in socialno
varnost naših državljanov; odpravljanje sodnih zaostankov je v večini primerov naloga
tistih, pri katerih nastajajo, zanje imajo
odvetniki kaj malo "zaslug" - zato pač ne
kaže z razvrednotenjem lastnega dela pomagati še naprej prikrivati napak, slabega in
malomarnega dela drugih ...
Kar nekaj govorcev pa je skušalo "ohladiti ozračje" s stvarnim stališčem: prenova
tarife, seveda, nujno, pri vrsti postavk tudi z
upoštevanjem vse zahtevnejšega strokovnega dela pri nudenju odvetniških pravnih storitev, toda ne navsezadnje gre pri opredeljevanju pomisliti na preprosto, toda odločilno
dejstvo - pripraviti in sprejeti kaže vendarle
tako odvetniško tarifo, ki bo dobila tudi soglasje pristojnega državnega organa!

Pripravil: Dušan Skok

Iz dela UO OZS
SEJI 6. NOVEMBRA IN
6. DECEMBRA 2001
Spremembe in dopolnitve ZIZ
Odvetnik Borut Škerlj iz Novega
mesta je izdelal pripombe k predlogom
sprememb in dopolnitev ZIZ, pripombe so bile posredovane Ministrstvu za
pravosodje kot pripombe Odvetniške
zbornice Slovenije in bodo po zagotovilu ministrstva upoštevane pri nadaljnji obravnavi te zakonodaje.
Plačilo odvetniških storitev
Upravni odbor je v primerih, ko
odvetniška zbornica postavi odvetnika
za zastopanje stranki, ki sama ne more
dobiti odvetnika, sprejel sklep:
• da v takih primerih poravna odvetniške storitve odvetniška zbornica
s tem, da odvetnik, ki je imenovan
za zastopanje, poda cesijsko izjavo,
na podlagi katere bo OZS izterjala
plačane storitve od tako zastopane
stranke.
Pravno sredstvo zoper sklep disciplinskega tožilca OZS
Obravnavani so bili primeri, ko prijavitelji odvetnikov niso zadovoljni z
odločitvami disciplinskega tožilca pri
OZS, ko le-ta zavrže disciplinsko prijavo in je zadeva v zvezi z disciplinskim
postopkom tako dokončno zaključena.
Ugotovljeno je bilo, da prihaja do primerov, ko prijavitelji zoper takšne
sklepe disciplinskega tožilca vlagajo
pritožbe.
V zvezi s tem je bil sprejet sklep:
• odločba disciplinskega tožilca je
dokončna, saj je disciplinski tožilec
Odvetniška šola 2002
V zvezi z organizacijo Odvetniške šole 2002 je bilo sklenjeno,
da bo odvetniška šola v Portorožu
predvidoma konec meseca marca
oziroma v začetku aprila 2002.
V komisijo za pripravo odvetniške šole so bili imenovani: predsednik OZS Boris Grosman, podpredsednik OZS doc. dr. Konrad Plauštajner, podpredsednik OZS Nikolaj Grgurevič, odvetnik Mitja Stupan, odvetnik Anton Šporar in
odvetnica Bojana Potočan.

samostojen organ in pravna sredstva zoper njegove sklepe o zavrženih disciplinskih zadevah niso dopustna.
Odvetnik - taksni zavezanec
•

Sprejetje bil sklep:
v primerih, ko odvetnik zahteva od
upravnega organa določene podatke, je zavezan k plačilu taks.

Odvetnik - član nadzornega sveta
•

Iz odvetniškega imenika - s t a n j e 10. d e c e m b e r 2001
Odvetniki
•
•

•

Sprejetje bil sklep:
član nadzornega sveta ne more biti
odvetnik, ki kakorkoli zastopa delavce ali opravlja kakršnokoli delo
v družbi. Lahko je član nadzornega
sveta, ne more pa zastopati istočasno članov sindikata v delovnih
sporih zoper delodajalca - družbo.

V celotnem letu 2001 (do 10. decembra) je bilo v odvetniški imenik na
novo vpisanih 41 imen - 12 odvetnic in 29 odvetnikov - od tega:
• na območju OZO Ljubljana 25, OZO Maribor 5, OZO Koper 3, OZO
Nova Gorica 2 in po eden na območjih drugih OZO (razen Slovenj
Gradca);
• 35 odvetnikov je prišlo iz vrst kandidatov, 4 izmed pripravnikov in 2 iz
sodniških vrst.
V teh 11 mesecih in pol pa se je izbrisalo iz imenika 17 odvetnikov - 1 0
jih je prenehalo opravljati odvetniški poklic, 5 zaradi upokojitve, 2 zaradi
smrti - enemu je poklic začel mirovati, en odvetnik pa se je izbrisal in ponovno vpisal.

Odvetnik - dolžnost dajanja podatkov
Obravnavan je bil primer, ko je
davčni urad pri odvetnici zahteval podatke o premoženjskem stanju njene
stranke, s kakršnim zahtevkom je uspela, kdaj bo opravljeno izplačilo in kdo
je dolžnik.
Sprejetje bil sklep:
• odvetnik ni zavezanec za svojo
stranko, zato ni dolžan dajati podatkov, kijih davčni urad zahteva.
Odvetnik - družbenik brez vložka
•

Odvetniški kandidati
•
•

•

Sprejetje bil sklep:
da odvetnik, ki nima vložka v družbi, ne more biti družbenik.

Dodatno pokojninsko zavarovanje
odvetnikov
Po proučitvi zainteresiranosti članov OZS za dodatno pokojninsko zavarovanje je bilo ugotovljeno, da pričakovanega odziva s strani članstva ni bilo, zato je bil sprejet sklep:
• Odvetniška zbornica Slovenije se z
vprašanjem dodatnega pokojninskega zavarovanja odvetnikov zaradi premajhnega interesa članstva
ne bo angažirala.
Na obeh sejah upravnega odbora so
bila obravnavana tudi poročila članov
upravnega odbora v zvezi z udeležbo
na mednarodnih srečanjih in kot običajno obravnavani tudi vpisi v imenik
odvetnikov, odvetniških kandidatov in
odvetniških pripravnikov ter izbrisi iz
teh imenikov.

Pripravila:
Margareta Zakonjšek Rupnik

vseh vpisanih je bilo 890 - od teh 316 odvetnic in 574 odvetnikov;
po območnih zborih: OZO Ljubljana - 433, OZO Maribor - 99, OZO Celje - 89, OZO Gorenjske - 72, OZO Koper - 58, OZO Nova Gorica - 36,
OZO Dolenjske 28, OZO Pomurje - 26, OZO Ptuj - 21, OZO Krško - 16
in OZO Slovenj Gradec - 12;
v razdobju od 1. oktobra do 10. decembra seje na novo vpisalo 7 odvetnikov (med njimi 1 ženska, večina - 6 iz vrst odvetniških kandidatov), izbrisana pa sta bila 2 , ki sta odšla med sodnike, in eden, ki se je smrtno ponesrečil.

vseh vpisanih v imenik odvetniških kandidatov je bilo 88 - med njimi 41
žensk in 47 moških;
gledano po območjih: OZO Ljubljana - 55, OZO Celje - 1 1 , OZO Kranj 7, OZO Maribor - 4, OZO Nova Gorica in Ptuj - po 3, OZO Koper - 2 in
po eden na območju OZO Krško, Slovenj Gradec in Pomurje.
v razdobju od 1. oktobra do 10. decembra so bili na novo vpisani 4 kandidati , izbrisanih pa je bilo 7 - 6 zaradi prestopa med odvetnike, eden zaradi prenehanja opravljanja kandidatske prakse.
V i l mesecih in pol tega leta se je na novo vpisalo 44 odvetniških kandidatov (med njimi 16 kandidatk), izpisalo pa 38 (od njih se je kar 29 vpisalo med odvetnike).

Odvetniški pripravniki
•
•

•

vseh vpisanih v imenik pripravnikov je bilo 115 - od teh 73 pripravnic in
42 pripravnikov;
pripravniško prakso opravljajo v pisarnah na območju OZO Ljubljana - 48,
OZO Celje - 14, OZO Gorenjske - 13, OZO Maribor - 11, OZO Koper - 9,
OZO Ptuj - 6, OZO Slovenj Gradec in OZO Dolenjske - po 4, OZO Krško,
Nova Gorica in Pomurje - po 2.
od 1. oktobra seje na novo vpisalo 10 pripravnikov (med njimi 9 pripravnic), izbrisalo pa 5 (3 pripravniki).
V času od 1. januarja do 10. decembra 2001 seje v imenik pripravnikov
na novo vpisalo 32 pripravnic in 13 pripravnikov, izbrisalo pa 28 - med njimi 16 odvetniških pripravnikov.

Odvetniške družbe
•
•
•

UO OZS je v zadnjih treh mesecih soglašal z ustanovitvijo 1 nove odvetniške družbe,
soglasje OZS za delovanje ima tako 28 odvetniških družb,
od 5 neaktiviranih družb naj bi ena začela poslovati z začetkom leta 2002.

Odvetniki, stranke in
moralna odgovornost

LAWYERS, CLIENTS,
AND MORAL
RESPONSIBILITY

V letošnjem maju sem se razveselil nepričakovanega darila. V prilogi
zahvalnega pisma (thank you letter) mi je prof. dr. Susan Saab Fortney iz
Texas Tech University School of Law UA poslala knjigo, ki na problematiko odvetniške poklicne etike gleda s precej različnih stališč in zornih kotov od teh, ki smo jih navajeni v kontinentalnem pravnem krogu; tudi slovenski odvetniki.
Pred tem sem namreč v aprilu mesecu študentom Pravne fakultete v
Ljubljani, na povabilo prof. Fortneyeve predaval o etičnih vprašanjih novo uvedenega "evropskega odvetnika", v noveli Zakona o odvetništvu,
kije bil malo pred tem sprejet v Sloveniji. Naslov teme je bil: "Legal ethic
issues related to crossborder practice in Europe and the impact on attorneys in Slovenia".
er traja kar nekaj časa, preden
človek najde pravi čas, da prebere tovrstno strokovno delo v
tujem jeziku, ga predstavljam predvsem zato, ker je glede pristopa in
obravnavanih stališč multidisciplinarno in ni zanimivo zgolj za odvetnike,
temveč tudi za širšo pravno javnost,
prav tako pa tudi za vsakogar, ki se
ukvarja s problemi etike, morale in odgovornosti - vse v širšem smislu. Avtorja 138 strani obsegajoče knjige velikega formata (19 x 25 cm) sta Thomas
L. Shaffer in Robert F. Cochran, Jr.
oba profesorja prava, in sicer prvi na
University of Notre Dame, drugi pa na
Pepperdine University, ZDA.

K

Če na kratko povzamem vsebino, je
le-ta (v začetku) sestavljena iz predgovora, priznanj in uvoda. Nato sledijo tri
vsebinska poglavja ter zaključek in kazalo.
Nedvomno je ključna problematika
obravnavane teme že takoj v prvem
poglavju z naslovom: "Štirje pristopi
k moralni izbiri pri pravnem zastopanju". Avtorja se je lotita na svojski
(ameriški) način tako, da poizkušata
svoja stališča bralcu približati z opisom štirih zgodb o odvetnikih in strankah, ki prikazujejo različne pristope k
moralnim vprašanjem v zvezi z odvetniškim zastopanjem klientov. Zgodbe
vključujejo različne vrste odvetnikov,
različne vrste strank in različne pravne
probleme. Vse pa postavljajo najobičajnejše moralno vprašanje, ki se pojavlja v pravni praksi: ali lahko odvetnik in stranka storita takšno dejanje, ki bo škodovalo drugim ljudem
(nasprotnikom)?. V teh zgodbah, kot
tudi v (ameriški) pravni praksi, so pra-

viloma odgovori na nekatere moralna
vprašanja jasni, na druga pa ne.
Ko avtorja analizirata, kako naj
odvetnik pristopi s strankami k moralnim vprašanjem, to storita tako, da si
zastavita najprej dve vprašanji:
• kdo nadzira (odvetniško) zastopanje?
• ali so interesi drugih, poleg strankinih, (sploh) pomembni?
Vsak izmed odvetnikov ima v teh
zgodbah drugačno kombinacijo odgovorov na ti vprašanji. Odgovor, ki gaje
moč pričakovati od odvetnika na ti
vprašanji, se bo spreminjal glede na to,
kako si bo odgovoril na tretje vprašanje:
• kaj hočem doseči za svojo stranko?
Na to tretje vprašanje pa so možni
štirje odgovori: zmaga stranke, avtonomija stranke, poštenje stranke in (kakšna druga) dobrina za stranko (Client
Goodness).
Če sedaj pogledamo vse štiri zgodbe in pristope, jih lahko opredelimo:
1. Odvetnik kot boter (The Lawyers as Godfather) - nadzor odvetnika
in zmaga stranke: V prvi zgodbi stranka preda zadevo odvetniku, ki si ga izbere tako, da bo (po njenem mnenju )
zagotovo pomagal do zmage. Odvetnik
ravna kot boter (npr. tisti v romanu
Maria Puzza in v filmih Francisa Forda
Coppole) tako, da je njegovo moralno
ravnanje ozko povezano z interesi klienta, zanemari pa interese drugih.
2. Odvetnik kot najeta puška
(The Lawyer as Hired Gun) - nadzor
stranke in avtonomija stranke:
V drugi zgodbi ima nadzor nad izbiro stranka. Odvetnik prepusti izbiro
stranki, nedvomno zaradi njene avto-

nomije. Odvetnik deluje kot najeta puška, ki deluje v smeri šefa (stranke) in
ne prevzema nobene odgovornosti za
to, če bodo drugi ljudje prizadeti.
3. Odvetnik kot guru (The Lawyer as guru) - nadzor odvetnika in pravičnost stranke:
V tretji zgodbi stranka prepusti zadevo odvetniku in le ta ukrene vse, za
kar meni, daje prav in pravično. Odvetnik upošteva tudi druge in skrbi, da tudi stranka ravna pravilno. Odvetnik deluje kot guru in opravi moralno izbiro
za stranko.
4. Odvetnik kot prijatelj (The
Lawyer as Friend) - moralni diskurz
in dobrota stranke:
V tej zgodbi se odvetnik in stranka
borita skupaj ter rešujeta moralne probleme. Odvetnik skrbi za to, kako vpliva njegovo zastopanje na druge udeležence postopka, pazi tudi na to, da postane (njegova) stranka boljši človek.
Odvetnik deluje kot strankin prijatelj.
V drugem poglavju avtorja prikazujeta moralne vrednote pri vodenju
pravne pisarne, pri čemer se sprašujeta, čigave so le te in kakšne so. Obravnavata pravico, skrb, milost in resnicoljubnost.
Tretje poglavje nosi naslov:
Odvetniki, stranke in moralni diskurz. Avtorja podajata sloge pravnega svetovanja in moralnega diskurza
ter njegove okvire.
Če strnem bistvene ugotovitve avtorjev je moč zapisati, da je najzgodnejša etična tradicija med ameriškimi
odvetniki bila odvisna od občutljive in
učene moralne drže odvetnika. Ded
ameriške pravne etike David Hoffman
iz Baltimora je v svojem delu "Resolutions on Professional Deportment"
(1836 - "Sklepi o poklicnem ravna-

nju") opisal bruca, ki študira pravo, kot
"mladeniča najbolj zdrave morale in
najbolj uglajenega in častitljivega vedenja". Pravna izobrazba je morala dodati le še "nekaj pravil za njegovo prihodnje ravnanje". Hoffmanova pravila so pomešala predpise in moralo ter
zahtevala za odvetnika tako moralno
vodstvo v pravni pisarni kot (tudi) strogo zavračanje nemoralnih namenov pri
strankah. Zanj je bilo v pravni praksi
veliko prostora za odvetnikovo moralnost, malo prostora pa za strankino.
Zaradi afere Watergate in prikrivanja v začetku 70-ih let 20. stoletja so
postali strokovnjaki in javnost pozorni
na dejstvo, da so (tudi) nekateri odvetniki malopridneži in da so mnogi
odvetniki tako podrejeni interesom
svojih strank, da izgubijo lastno moralno držo. Prav zaradi te afere so profesorji prava in člani odvetniške zbornice (A.B.A.) proučili možnosti in probleme, ki jih odvetnikom predstavlja
Hoffmanova in Rogersova tradicija.
Eden izmed mnogih odgovorov na afero Watergate je bil predlog odvetniške
zbornice naj sodišča zahtevajo, da (že)
študenti prava "preučujejo poklicno
odgovornost (professional responssi-

bility) in opravljajo izpite iz pravne
etike (legal ethics), ki jih predpiše sodišče. Večina ameriških držav je sprejela obliko zborničnih modelnih pravil
o poklicnem ravnanju (Model Rules of
Professional Conduct - 1983), to je
zbirke pravil, ki so bolj podobna kazenskemu zakoniku kot mešanici moralnih (Hoffmanovih) predpisov in
odvetniških kodeksov, ki so veljali
pred modelnimi pravili.
V zaključku avtorja ugotavljata,
da ljudje postanemo odvetniki zaradi
številnih razlogov. Za nekatere je motiv denar, za nekatere vznemirljivost
tekmovanja in želja po uspehu, za tretje je to status, ki jim ga prinese ta poklic. Velika miza, plakete na stenah in
stvari, ki jih človek lahko kupi z veliko
denarja, pa lahko popeljejo človeka samo do določene točke. Zato domnevata, da so mnogi odvetniki razočarani
nad (odvetniško) prakso (delno tudi)
zato, ker jih navedene dobrine same po
sebi ne zadovoljujejo.
In tu je srž njunega knjižnega dela,
ko zaključujeta, da morda odvetniki
potrebujemo novo vizijo pravne prakse
- ali oživitev starih vizij? V bistvu pomeni biti odvetnik - pomagati lju-

Dan ustavnosti - 10. obletnica
sprejema ustave in dela US RS

dem! Včasih so odvetniki ljudje z lastnimi problemi, včasih so del organizacije, ki ima probleme. Največji pomen v življenju v odvetniški pravni
praksi pa ima tisti čas, ko odvetnik pomaga ljudem.
Na koncu avtorja duhovito zaključita, d a j e bil njun namen v tej
knjigi poiskati in pregledati moralne standarde, ki jih od strank njihovi odvetniki prenašajo v odvetniško pisarno, jih podpreti kot
boljše od minimalnih pravniških
standardov ter ugotoviti način, kako takšne moralne in etične standarde lahko uporabijo pri vsakdanjem delu v odvetniški pisarni - ob
običajnih sredinih popoldnevih ...
Očitno imajo tudi v Ameriki
uradne ure najpogosteje ob sredah
popoldan, tako kot pri nas na deželi, ko vsi uradi, vključno s sodišči,
poslujejo za stranke še kasno popoldne. Je takšna podobnost med
ameriško in slovensko prakso
zgolj slučaj, kljub (sicer očitnim)
številnih različnostim...?

mag. Bojan Kukec

V imenu predsednika Evropskega sodišča za človekove pravice, dr. Luziusa Wildhabra, ki se slovesnosti ni mogel udeležiti,
je jubilejnim obletnicam namenil nekaj besed sodnik ESČP dr. Boštjan M. ZupanNa ustavnem sodišču RS so 20. de- in razvoj te razlage v času in prostoru omo- čič; poudaril je tudi:
cembra petič zapored proslavili dan goča iskanje najprimernejših rešitev.
"Ustava kot pravni akt ni nič drugega
ustavnosti in ga tokrat povezali tudi s
To se je pokazalo tudi tedaj, ko je ustav- kot vrhovna in ustanovna zaveza med narospominom na desetletje veljavnosti nove no sodišče odločalo o nekaterih najbolj dom in njegovo državo. Ta konstitutivna
slovenske ustave in delovanja ustavnega spornih, pa tudi zelo pomembnih vpraša- obveza, ki veže tudi narod sam, omejuje
sodišča.
njih.
prevlado večine nad manjšinami, po načelu
Slavnostni govornik dr. Lojze Ude je
Taka sporna vprašanja so se v pretekli "deli, da ti ne bo vladano" in po sistemu zamed drugim dejal:
ustavno-sodni praksi nanašala zlasti na vor in ravnotežij ("Checks and Balances")
"Vsak ustavni sodnik, ki je v zadnjem probleme preoblikovanja bivše družbene pa veže, določa, okvirja ter tako z vladavino
desetletju opravljal to funkcijo, si lahko za- lastnine v lastnino z znanimi nosilci, na de- prava omejuje predvsem zelo nevarno izvrstavi vprašanje, ali je kdaj občutil neke nacionalizacijo, na referendum kot obliko šilno, pa tudi zakonodajno in sodno oblast.
ustavne opredelitve kot ozke, neživljenjske, neposrednega izvrševanja oblasti s strani
Evropska konvencija o človekovih pravistrokovno neizdelane. Morebiti je iz nekate- ljudstva (zlasti ob referendumu o volilnem cah je po drugi strani le naknadna in navržerih odločb in nekaterih ločenih mnenj mo- sistemu) in na organiziranje lokalne samo- na dodatna zaveza in obveza med samimi in
goče sklepati, da so posamezni sodniki šteli uprave. To so zadeve, ki so bile v javnosti nad temi državami. Podpiše jo sicer izvršilna
nekatere ustavne norme za nedorečene. delno tudi zaradi politizacije največ obrav- veja in ratificirala zakonodajna, toda vsebinMoja ocena je drugačna. Ustava je v bistvu navane.
sko in funkcionalno se konvencija skoraj v cenekakšna družbena pogodba vsega ljudBolj tiho, manj opazno, je potekala loti zanaša in nanaša le na sodno vejo slovenstva, je "svečano", lahko bi rekli celo "sve- ustavno-sodna razprava o človekovih pra- ske oblasti, na koncu torej na ustavno sodišče.
to" besedilo, ki ga gre spreminjati, kotje re- vicah in svoboščinah, o vsebinah posameOba pnobitna in konstitutivna pravna
kel pred desetletji Francoz Wigny, s tresočo znih ustavnih pravic (na primer o pravici akta - kot vsaka pogodba - sicer zavezujeta,
roko. Celotno zgradbo ustave in posame- do zasebne lastnine, njeni ekonomski in hkrati pa obe nujno terjata odločilno presoznih ustavnih institutov štejem za vsebinsko socialni funkciji, o pravici do svobodne jajočo instanco, ki bo v primeru spora poprimerno, dovolj moderno in tudi v strokov- gospodarske pobude, o pravici do zase- godbo za stranke obvezno pojmovala, ranem pogledu dobro. Izpeljava posameznih bnosti itd.) in zlasti razprava o oblikova- zlagala ter s splošne ravni ustvarjalno poustavnih institutov je taka, da omogoča z in- nju načel za reševanje takih pravnih polosredovala na posamičen spor. Procesno sta
terpretacijo ustrezno opredeliti ustavne žajev, ko si dve ustavni pravici konkuriras tem pravo - govorstvijurisdikciji, Evropsokvire za zakonsko urejanje posameznih ta in se med seboj omejujeta, če že ne izkega in Ustavnega sodišča torej povsem
področij. Dinamična interpretacija ustave ključujeta."
analogno opredeljeni."

Obdolženci izsiljujejo
haaške odvetnike
1. 150 let odvetnika Ivana Tavčarja
Vsi se še spominjamo, kakšne silne pozornosti je bil v letu 2000, ob 200letnici rojstva, deležen dr. France Prešeren, pesnik in odvetnik.
Ko je pred kratkim (18. avgusta) minilo 150 let od rojstva dr. Ivana Tavčarja, ki ni bil samo dober pisatelj in častnikar, temveč tudi ugledni odvetnik in gospodarstvenik, pa politični veljak, ljubljanski mestni svetnik in župan, kranjski deželni, dunajski državnozborski in beograjski ustavodajni poslanec, minister v prvi slovenski narodni vladi ter nesporni prvak slovenskega liberalizma, se g a j e komaj kdo spomnil.
Kje bi danes našli tako vsestransko dejavnega in uglednega človeka (odvetnika op. p.)?
Miha Naglič, 150 let Ivana Tavčarja - Skrivnost Emilije Garz, Delo, sobotna priloga 22.11. 2001, str. 22

2.
Včasih, gledano kajpak iz današnje
historične perspektive - je šlo celo za
črni humor. Rezultat sodnega procesa
zoper generala Dražo Mihajloviča, leta
1946 v Beogradu je bil dvojen: Mihajlovič je dobil smrtno kazen, njegov
odvetnik Joksimovič pa je zaradi zagovora dobil 3 leta zapora. Ko je slednji v
zaporu nenadoma umrl je njegova družina zaprosila za truplo. Oblast je prošnjo zavrnila, češ da trupla ni mogoče
izročiti, dokler njegov lastnik prestaja
zaporno kazen!
Bernard Neimah, v članku: "Skrivalci trupel", Dnevnik 27. 9. 2001, str.
5

3.
Ameriški odvetniki pripravljajo
tožbo v Sloveniji. Gio je jamo ob WTC
menda prehitro prodal podjetju A. B.,
saj je ameriško - kanadski D. I. že plačal varščino.
Dejan Vodovnik, v članku: "Tožbo
pišejo ameriški odvetniki", sodni spor
zaradi gradbišča ob WTC?, Delo 4.10.
2001, str. 7

mu ne reče temeljit razmislek, ampak
sodni zaostanek.
V rubriki "Pa še to", z naslovom:
"Včasih delam hit, včasih pa počas",
Delo 10. 10. 2001, str. 24.

Sodišče je dokapitalizatorski naskok Triglava razumelo drugače. Tako,
kakor so ga predstavili njegovi spretni
advokati; ne pozabimo, nekateri med
njimi so Triglav uspešno branili tudi na
Ustavnem sodišču. Tokrat so dokazali,
da država nima aktivne legitimacije;
ter še ni - če poenostavimo - delničar
zavarovalnice. Sodišče jim je dalo
prav. In z advokati Triglava zaobšlo
odločbo Ustavnega sodišča, ki priznava enakopravno obravnavo vseh delničarjev, tudi prihodnjim, ki ta upravičenja pričakujejo iz nenominiranega kapitala. Lepi nameni države so se v tem
krogu izjalovili. Ali bi se to zgodilo, če
bi bili državni "advokati" vsaj tako natančni, kakor so to bili odvetniki Triglava? Sedaj je pač videti, da ima Triglav na svoji strani dobre advokatske
mojstre, država pa tiste po uradni dolžnosti ...
Silva Ceh, v članku: "Mojstri in
vajenci", Delo 10. 10. 2001, str. 5

4.
Minister za pravosodje mag. Ivan
Bizjak nam je povedal, da je o zahtevi
advokatov po zvišanju tarif temeljito
razmislil in da tudi pri zahtevah notarjev in sodnih izvršiteljev ne bo hitel,
ampak jih bo počasi in temeljito preučil. Saj tudi mnogi advokati pri reševanju raznih zadev ne hitijo, pa se te-

C., ki je bil takrat še brezposelen (pozneje je odprl svoj s. p.) in je po izobrazbi mizar, naj bi se poleti oglasil pri
odvetniku doma in vzel mere za ograjo, ki naj bi mu jo naredil. Ko je bil pri
njem doma se je hvalil, češ da je zelo
dober obrtnik in, da je sodeloval že s
številnimi velikimi podjetji. Najprej
naj bi ga prepričal, da mu plača 500
DEM, nato pa mu izstavil še predračun
za ograjo. Stala naj bi ga 250.000,00
tolarjev. Da bi se projekta lotil, naj bi
najprej zahteval 100.000,00 tolarjev
predujma. Tudi to naj bi dobil. Ograje
pa ni bilo vse do jeseni. Se več. Odvetniku naj bi dejal, da je vse že nared, le
da rabi še 30.000,00 tolarjev, da les
prelakira. Odvetnik naj bi spet plačal.
Damjan Franz, v članku: "Pretental tudi odvetnika", Dnevnik 6. 10.
2001, str. 31
7.
Mesto, izmed vseh odvetnikov, ki
jih najema, daje daleč največ prednosti
odvetniški pisarni M. S. in odvetnikov.
Z njo sodeluje nepretrgoma že od novembra 1999, za njene storitve pa občina odšteje kar 833.000,00 tisočakov na
mesec. Prednostna naloga te pisarne
naj bi bila ureditev odnosov s holdingom, kar so junija bolj ali manj že storili. A namesto, da bi občina pogodbo
sedaj prekinila in zmanjšala pavšal, je
S. pisarno "priporočila" še holdingu in
sedmim javnim podjetjem. Toda z izjemo dveh so drugi sodelovanje zavrnili,
saj že imajo svoje odvetnike, poleg tega pa ne vedo, kakšne storitve sploh
lahko pričakujejo za 200. 000,00 tisočakov mesečnega pavšala ... Vodilne v
podjetjih je zmotilo predvsem to, da niso natančno vedeli, kaj lahko za ta denar pričakujejo. V predlogu pogodbe
naj bi bilo namreč zapisano, da pavšal
ne pokriva zahtevnejših odvetniških
storitev, posebej pa naj bi se zaračunavali tudi ustni in pisni pravni nasveti,
udeležba na konferencah, pregledovanje pogodb ...
Suzana Rankov, v članku "Županja stavi le na S.",Dnevnik 13. 10.
2001, str. 12
8.

Ogoljufal naj bi tudi nekega zasavskega odvetnika. Pri njem se je goljuf
najprej oglasil s prošnjo, ali mu lahko
pomaga pri pravnih težavah, vendar bi
za odvetniške storitve plačal z raznimi
mizarskimi deli, ker naj ne bi imel denarja. Odvetnik se je s tem strinjal. R.

Zelo zanimiv je prispevek M. J. N.
odvetnika iz Ljubljane. Okrcal je tiste
odvetnike, ki na začetku sojenja zahtevajo izločitev tega in onega. Opozoril
je na zastarelost in neuporabnnost nekaterih institutov, ki zadevajo obdolženca in njegovo obrambo.
V. I. v članku: "Zakon iz prejšnje-

ga stoletja", Portorož, Dnevnik, 13.
10. 2001, str. 4

Razvpiti mednarodni terorist Illich
Ramirez Sanchez, bolj znan kot Carlos, se namerava poročiti, čeprav je bil
obsojen na dosmrtno ječo. Njegova
izvoljenka je njegova odvetnica I. C.
P... . Odvetnica je novinarjem povedala, da se bosta poročila zaradi ljubezni
in skupnega prepričanja. Poroka bo v
pariškem zaporu, kjer razvpiti Carlos
prestaja svojo kazen.
V rubriki "Mimogrede", in članku: "Prstan za terorista", Dnevnik, 16.
10. 2001, str. 7
10.
Na dan, ko je okrožna sodnica novogoriškega Okrožnega sodišča M. B.
S. sklenila končati dokazni postopek,
in je okrožna tožilka že začela sklepni
govor v maratonskem , skoraj 5 letnem
procesu proti slovitemu koprskemu
odvetniku, 39- letnemu Z. F. in 57- letnemu ljubljanskemu poslovnežu M. Š.
je na Vrhovnem sodišču v Ljubljani
zasedal Sodni svet. Sprejel je sklep, da
se sodnica S. razreši sodniške funkcije.
Tik pred izrekom sodbe je tako padel v
vodo 5 letni proces, z več kot 200
obravnavnimi dnevi ... Po Zakonu o
sodniški službi namreč vsakega sodnika redno ocenjujejo vsakih 6 let. Lani
je od zadnje ocene to obdobje minilo
tudi za sodnico M. B. Š.. Že personalna komisija na koprskem Višjem sodišču je sodničino delo v zadnjih 6 letih
ocenila negativno, predvsem na račun
vodenja sodnega postopka proti Z. F.
in M. S.. Sodnica seje pritožila, personalna komisija na Vrhovnem sodišču
pa je potrdila negativno oceno komisije Višjega sodišča, kar je na seji prejšnji četrtek potrdil še 11-članski Sodni
svet, ki mu predseduje mag. M. D ...
Približno 7000 strani debel spis bo sedaj moral prevzeti drug sodnik in ves
proces začeti znova, kar je vsekakor
voda na mlin obeh obtoženih, ki lahko
računata na zastaranje še kakšnih kaznivih dejanj ... Z. F. je namreč znani
koprski odvetnik, ki pa so mu zaradi
kazenskega pregona že pred leti odvzeli licenco.
Iztok Vmer, v članku: "Razrešitev
sodnice voda na mlin obtoženih", Delo
25.10. 2001, str. 13 in Tatjana Tanackovič, v članku: "Po petih letih razrešili sodnico", Dnevnik, 25. 10. 2001,
str. 28

11.
Spremembi, ki jo je v zvezi s sodnim sistemom na septembrski seji DZ
predlagal poslanec SNS S. P., je UO
zbornice zavrnil, saj "je poslanska pobuda v nasprotju z ustavno opredelitvijo odvetništva in v nasprotju z Zakonom o odvetništvu". (P. je namreč predlagal, naj bi po novem imeli dve vrsti
odvetnikov. Prvi bi bili tisti, ki delajo
po pooblastilu stranke, plačani pa naj
bi bili za polovico manj, kot je določeno v sedaj veljavni odvetniški tarifi.
Drugi naj bi bili odvetniki po uradni
dolžnosti, katerih nagrada naj bi bila v
višini 2-kratne povprečne plače v državi)... Zato je UO OZS zavrnil očitke z
nekaterih sodišč, da predstavljajo stroški za zagovornike po uradni dolžnosti
izjemno breme za proračun posameznih sodišč. Večina teh stroškov bi lahko za sodišča predstavljala zgolj začasno breme, je pojasnil Grosman. 90 %
strank, ki jim določijo odvetnike po
uradni dolžnosti, je namreč takšnih, da
bi lahko sodišča po končanih postopkih od njih terjala vrnitev stroškov za
zagovornike po uradni dolžnosti ... Z
mnenjem nemških opazovalcev, da k
nastajanju sodnih zaostankov pri nas
prispevajo tudi odvetniki, ki so plačani
za vsak korak in so zaradi tega zainteresirani, da postopki trajajo čim dlje, se
predsednik slovenske OZ Boris Grosman ne strinja. Pravi, da si večina
odvetnikov prizadeva, da bi se zadeve
končale čim hitreje. Tarifni sistem, kakršnega poznajo v Nemčiji, je edinstven v Evropi in je lahko takšen kot je,
le zato, ker imajo učinkovito sodstvo ...
Na včerajšnji tiskovni konferenci so
predstavili tudi zgibanko o tem, kakšno
je delo odvetnikov. Ocenili so namreč,
da je preveč ljudi, ki ne vedo, kdaj in
zakaj naj se obrnejo na odvetnika. Najeti odvetnika je sicer drago, vendar je
običajno še dražje, če ga ne najamemo,
je še dodal predsednik OZS.
Majda Vukelič v članku: "Odvetnikom ne gre le za zaslužek", Delo 30.
10. 2001 str. 2
Miča Vipotnik v članku: "Odvetniki postopkov ne zavlačujejo", Dnevnik,
30. 10. 2001, str. 5
12.
"Največje lopove branijo najdražji odvetniki, majhne cenejši."
Evgen J uric, "Po prometu", v rubriki: humoristov dnevnik, 7. 11.
2001, str. 17

13.
Tu in tam v naše uredništvo pride
kakšen dopis v zapečateni kuverti. Z
žigom odvetnika, kopijo pooblastila in
drugo šaro ... Ah, boste rekli, je pa vseeno bolje, če nam svetuje strokovna roka, se pravi odvetnik. Ni nujno. Gospa
odvetnica, ki nam je poslala prej omenjeni dopis, namreč niti tega ne ve, da
Zakon o javnih glasilih že od letošnje
pomladi ne velja več. Ker gaje namreč
zamenjal Zakon o medijih."
N. N. "Brezplačni nasvet", Dnevnik, 8.11. 2001, str. 36
14.
Junija in julija letos sta GZS oz.
njen vodja pravne službe S. V. in predstojnik Inštituta za gospodarsko pravo
pri PF v Mariboru dr. Š. I. v 62. slovenskih podjetjih izvedla anketo, da bi
ugotovila odnos med podjetništvom in
pravom ... Se bolj preseneča odgovor
59 % vprašanih, da bi lahko notarsko
službo opravljali kar odvetniki, le 20 %
anketiranih pa se s tem ne strinja.
Danica Smrečnjak, v članku "Prepad med podjetništvom in pravom",
Dnevnik, 9.11. 2001, str. 20
15.
V Gotenici so razpravljali o problematiki spolne zlorabe otrok. Ena osrednjih tem je bila zastopanje mladoletnih oškodovancev, novost, ki jo je
uvedla novela ZKP iz leta 1999. Po
njej namreč sodišče mladoletniku, ki je
bil žrtev spolne zlorabe ali kaznivega
dejanja trpinčenja in zanemarjanja
mladoletne osebe, iz vrst odvetnikov
določi pooblaščenca po uradni dolžnosti. Pooblaščenec mladoletnika spremlja v postopku, skrbi za zaščito njegovih pravic in uveljavlja premoženjsko
pravni zahtevek, torej odškodnino za
prestano gorje. Po besedah predsednice društva državnih tožilcev V. N. se
odvetniki s to novo vlogo ne znajo najbolje spopasti. Odvetnica B. S. je povedala, da je to za odvetnike vse prej
kot lahka naloga, ne morejo pa je odkloniti. Odvetniki za tovrstno zastopanje žrtev sicer imajo pravna znanja, nimajo pa potrebnih specialnih znanj, kot
so npr. znanja iz psihologije otrok, psihiatrije, kriminalistike in socialne pedagogike. Predlagala je tudi, da bi
vzpostavili širše pravne možnosti pridobitve odškodnine, kot npr. poseben
sklad za žrtve.
Mojca Lorenčič

v članku:"

Po-

manjkljiva posebna znanja", Dnevnik,
9.11. 2001 str. 27
16.

povedal, da si Z. Ž., obtožen zločinov v
taborišču Omarska, z denarjem, ki gaje
izsilil od svojih odvetnikov, postavlja
hišo ... Denar za vse to gre pravzaprav
iz proračuna Haaškega sodišča. Ta seje
s četrt milijona dolarjev v letu 1993 povečal že na več kot 96 milijonov dolarjev v letošnjem letu. Večino denarja dobi iz rednega proračuna ZN. Iz uradnih
Haaških virov smo lahko izvedeli, da si
lahko odvetniki tudi v najbolj preprostih primerih obetajo kakšnih 77.000
dolarjev za pripravljalni del procesa,
kakšnih 100.000 dolarjev za sam proces
in do 50.000 dolarjev za pritožbeni postopek ... Poznavalci pravijo, da za vse
to ve tudi vodstvo sodišča, vendar za
zdaj ne zna pomagati. Ko namreč odvetniki dobijo svoje delo plačano, je to
njihovo zasebno premoženje, za katerega pa jim, zaradi naklonjenosti nizozemskih oblasti, ni treba plačati davščin. Lahko pa seveda plačajo vse, kar
hočejo. Če bi izsiljevalce ovadili, pa bi
ravnali v nasprotju z pravilom, po katerem ne smejo storiti ničesar, kar bi škodilo njihovim varovancem, ostali pa bi
tudi brez izredno visokih zaslužkov.
Lahko pa se tudi odločijo, da pri vsem
tem ne sodelujejo, kar so nekateri tudi
storili. Vendar zaradi svojih, sedaj že
nekdanjih varovancev, o vzrokih raje
molčijo.

Ameriško Vrhovno sodišče je naročilo, naj nekdanjega ameriškega predsednika B. C. črtajo s seznama odvetnikov, ki lahko nastopajo pred njenimi
sodniki. Za črtanje je zaprosil kar sam
B. C., da bi se izognil neprijetnemu postopku za uradno črtanje, ki ga je VS
ZDA tudi že napovedalo. Postopek bi
bil zanj zelo sramoten, ker bi prišli na
dan podatki o njegovem laganju pod
prisego v preiskavi o njegovih spolnih
razvratnostih. V preiskavi je bil, ko je
bil še predsednik in takrat je med zaslišanjem pod prisego zatrjeval, da s pripravnico M. L. ni imel spolnega razmerja. Pozneje seje izkazalo daje krivo prisegel. VS je napovedalo postopek
proti njemu, po tem, ko je dobilo obvestilo, da je B. C. za 5 let odvzelo odvetniške pravice že sodišče v njegovi zvezni državi Arkansas. V takšnih primerih
VS avtomatično sproži postopek za črtanje kaznovanega odvetnika tudi s seznama odvetnikov, ki lahko svoje stranke zastopajo pred njim. Za B. C. je vse
skupaj zelo neprijetno, čeprav ga poslovno in gmotno ne bo prizadelo, saj se
ne ukvarja z odvetništvom.
M. v članku: "Clinton črtan s seznama odvetnikov", Dnevnik 15. 11.
2001, str. 32.

Nijaz Hamza v članku: "Zločinci
izsiljujejo Haaške odvetnike", Dnevnik
29.11. 2001

17.

18.

Eno nepisanih pravil sodišč za nekdanjo SFRJ in Ruando je "delitev" honorarjev ... Na srečo sodijo na Haaškem
sodišču samo za vojne zločine, sicer bi
večini priprtih z območja nekdanje Jugoslavije in iz Ruande lahko zagotovo
sodili tudi kot navadnim hudodelcem,
in sicer za izsiljevanja svojih odvetnikov. Gre za velikanske vsote, vsaj za
afriške in balkanske razmere. Eno od
nenapisanih pravil je, da morajo odvetniki, ki jih Haaško sodišče bogato nagradi iz svoje denarnice, največkrat del
svojega "zaslužka" odstopiti svojim varovancem oz. njihovim sorodnikom, sicer se jim odpovedo kot svojim pravnim zastopnikom ali svetovalcem, s
tem pa ti odpadejo tudi s plačilnega seznama sodnega oddelka za pravno pomoč ... Obtoženci ponavadi zase zahtevajo do 30 % zagovornikovega honorarja, znajo pa se zadovoljiti tudi z 10
ali 15 %. Preračunano lahko to pomeni,
da s takšnim izsiljevanjem zaslužijo do
100.000 USA dolarjev ... Banjaluški
odvetnik K. S. je spomladi novinarjem

Sodišča pa sodijo in sodijo, priznani odvetniki delajo "nenamerne" napake in ne iščejo pravice do konca. Pred
dnevi so s sodišča v Strasbourgu, zavrnili sedem pritožb nekdanjih častnikov, ker so po mnenju pravnih strokovnjakov odvetniki naredili napako.
Milan Gorjanc, v rubriki Odmevi:
"Pojasnilo k pojasnilu MNZ", Dnevnik, 5. 12. 2001, str. 3
19.
Okoli 200 slovenskih odvetnikov
se je včeraj udeležilo skupščine OZS.
Sprejeli so dopolnjen statut OZ, ki so
ga uskladili z Ustavo in spremenjen
Kodeks odvetniške etike, ki zadeva
zlasti reklamiranje odvetnikov, zataknilo pa se je pri obravnavanju delovnega osnutka odvetniške tarife ... Predlagane spremembe odvetniške tarife
so razburile večino odvetnikov.
V. L, V rubriki "Samooglaševanje
je prepovedano", Dnevnik, 8. 12.
2001, str. 4

20.
Tisti, ki so prejšnji petek spremljali redno skupščino OZS, so lahko med
razpravo o delovnem osnutku sprememb odvetniške tarife, na trenutke
morebiti celo pomislili, da so na kakšnem tretjerazrednem političnem ali
sindikalnem shodu ... Argumentacija,
s katero so nekateri razpravljalci utemeljevali razloge proti znižanju (tarife o. p.), je bila - milo rečeno - nevredno odvetnikov in njihovega stanu
... Če se je eden od odvetnikov pred
časom pohvalil, da je z zagovorom
stranke zaslužil 70.000 nemških mark,
potem je jasno, da tarife zagotovo niso nizke. Čeprav seveda drži, da vsi
odvetniki ne zaslužijo tako dobro in
da so najvišji zneski rezervirani le za
ozek krog. Toda vseeno. Plače odvetnikov niso slabe ... UO OZS je predlagal dve novosti: višje tarife za sklepanje mediacij in poravnav in nagrajevanje hitrejšega zaključevanja sporov pred sodišči ... Odvetniki imajo
seveda vso pravico, da se ne strinjajo
s predloženimi spremembami. Je pa
skrajno neprimerno, da to utemeljujejo s slabim delom sodnikov, tožilcev
in države ... Govorjenje o slabih sodnikih, ki se še sedaj niso naučili delati, in o slabih tožilcih, ki pišejo slabe obtožnice, ni bilo na mestu. Izvenelo je grobo in skrajno površno. Morebiti res ne bi kazalo odvetnikom zniževati tarife, toda ne zato, ker ne bodo "pokrivali" napak drugih, ki so
vpeti v pravosodni sistem ... Mogoče
bi bilo bolj prav iskati odgovore v
zahtevnosti dela, ki bo od odvetnikov
kmalu zahtevalo tudi to, da poznajo
pravo EU, da so kredibilni sogovorniki drugi strani, v vse bolj zahtevnih
gospodarskih sporih, mednarodnih arbitražah, pred sodiščem za človekove
pravice v Strasbourgu ... Kanček "razuma" je v razpravo poskušal vnesti
predsednik zbornice Boris Grosman;
opozoril je, da jim javnost ni naklonjena in da lahko kaj kmalu pridejo
predlogi, naj o odvetniški tarifi odloča državni zbor in niti več pravosodni
minister na predlog zbornice. Tako je
namreč v Avstriji, Nemčiji in Franciji. Se nekaj takšnih razprav, kakršna je
bila v petek in poslanci bodo kaj kmalu prepričani, da morajo vzeti stvar v
svoje roke ...
Majda Vukelič v članku: "Ne damo niti tolarja", Delo 11. 12. 2001 str.
5

Prebral in zapisal:
mag. Bojan Kukec

Šest znamenitih tržaških
odvetnikov in politikov
Ob šestdesetletnici drugega tržaškega procesa (2.-14. december 1941)
Tomaž Marušič
Trst je spadal med najpomembnejša mesta in trgovinska središča Avstro-ogrske monarhije. Odtisnila mu je
svoj pečat, ki je še dandanes viden na razkošni mestni arhitekturi.
Slovenska mestna okolica in slovensko podeželje, v
samem mestu pa močna kulturna in gospodarska prisotnost Slovencev, sta mesto vedno bolj približevala svojemu naravnemu zaledju. Naraščanje slovenske politične in
gospodarske moči je vzpodbujala italijanske iredendiste
v boj za nacionalno pripadnost Trsta k Italiji.
Tržaški in primorski Slovenci so se že od sredine
XIX. stoletja borili za svoje pravice v Trstu. V letih pred
prvo svetovno vojno so postali močan gospodarski in
kulturni dejavnik v samem mestu. V samem centru je bil
leta 1904 zgrajen Narodni dom, kije bil politično, gospodarsko in kulturno središče Slovencev v Trstu in tudi sicer. Bil je izrednega pomena za razvoj pravne kulture in
pravne pomoči na Tržaškem. Gostil je kar tri slovenske
odvetniške pisarne z več odvetniki, pripravniki in sodelavci. To so bile pisarne dr. Gregorin - dr. Slavik, dr.
Rybar - dr. Abram in dr. Vilfanova. Vse tri so bile uničene ob požigu Narodnega doma dne 13. 7. 1920. V njem
je imela svoj sedež (v letu 1914 ustanovljena) tržaška podružnica društva Pravnik.
Pomembnost Narodnega doma za Slovence se kaže
prav v tem, da je bil eden izmed prvih ciljev nasilne italijanizacije in fašistizacije Primorske. Vse nadaljnje
obnašanje in postopki italijanskih oblasti ravno dokazujejo, da so bili Slovenci še kako močan dejavnik v javnem življenju, ki je oviral in onemogočal italijanizacijo
Trsta, Gorice in Primorske.
O tem pričajo med drugim tudi veliki kazenski procesi, z nekaj manj kot sto obtoženci slovenske narodnosti,

Dr. Gustav Gregorin - prvi
slovenski odvetnik v Trstu
Rojenje bil 10. aprila 1860 v Sežani. Po končani gimnaziji v Trstu je študiral pravo na Dunaju in Gradcu. Promoviral je leta 1887, odvetniško prakso pa je opravljal v Sežani in Postojni. Leta 1891 je odprl lastno odvetniško pisarno v Sežani, ki jo je po enem
letu preselil v Trst in tako postal prvi
slovenski odvetnik v Trstu.
V maju leta 1915 je odpotoval v
London in postal član Jugoslovanskega
odbora, ki je zastopal težnje južnoslovanskih narodov, živečih v Avstroogrski monarhiji, za združitev v lastno
in neodvisno državo. Njegovo odvetniško pisarno je prevzel dr. Edvard Sla-

pred izrednim sodiščem v Trstu v septembru 1931 in decembru 1941. O obsojenih odvetnikih na obeh procesih
smo že pisali v Odvetniku, št. 10/ marec 2001 v članku o
odvetniku dr. Avgustu Sfiligoju iz Gorice.
Na drugem tržaškem procesu je bila sodba (brez pravice do pritožbe) izrečena dne 14. decembra 1941. Izvršena pa je bila že naslednji dan, 15. decembra z ustrelitvijo na smrt obsojenih Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča,
Simona Kosa, Pinka Tomažiča in Ivana Vadnala.
Po izreku sodbe in končani obravnavi je zagovornik odvetnik Turola, tudi v imenu svojih kolegov, pozdravil
predsednika sodnega senata Tringali - Casanuovo. Ta pa
se je zahvalil zagovornikom za izražene mu simpatije in
poudaril, "da je bila obramba na višini svoje naloge" (je
zapisal časnik II Piccolo della sera z dne 15. 12. 1941).
Ali je bilo za odvetnike zares primerno pozdravljati
predsednika sodnega senata, potem ko je sodišče kršilo
najosnovnejša načela kazenskega prava in postopka?
Že od samega začetka (dr. Gustav Gregorin - prvi slovenski odvetnik v Trstu) so bili tržaški slovenski odvetniki v samem vrhu narodnostno - političnih gibanj za nacionalne, gospodarske in socialne pravice Slovencev. Najpomembnejši med njimi so bili dr. Gustav Gregorin, dr.
Edvard Slavik, dr. Otokar Rybar, dr. Josip Vilfan (Wilfan), dr. Josip Agneletto in dr. Franc Tončič.
Čeprav so obstajale med njimi politične razlike, jih je
združeval, pod okriljem političnega društva Edinost, skupni boj za narodnostne in gospodarske pravice Slovencev, pripadnost Trsta slovanskemu zaledju, v nobenem
primeru pa ne Italiji. Že takoj po končani prvi svetovni
vojni, ko se je postavljalo v ospredje tržaško vprašanje,
so v avtonomiji mesta in bližnje okolice videli možnost
in izhod proti italijanizaciji Trsta.

vik. Leta 1920 se je po italijanski zasedbi Trsta preselil v Ljubljano, kjer je
deloval predvsem kot publicist na področju gospodarstva in financ. Po
uvedbi dvodomnega predstavniškega
sistema v Kraljevini Jugoslaviji je bil v
letu 1932 imenovan za senatorja. Umrl
je v Ljubljani 30. maja 1942.
Dr. Gregorin je spadal z dr. Otokarjem Rybarjem, dr. Josipom Vilfanom
in dr. Edvardom Slavikom v skupino
starejših in politično najbolj angažiranih tržaških slovenskih odvetnikov. Bil
je med vodilnimi člani političnega
društva Edinost in soustanovitelj njenega dnevnika Edinost (pred tem tednik). To društvo je imelo slogaški
značaj, brez določenih političnih opredelitev. Glavni cilj mu je bilo ohranja-

nje in zaščita slovenskih narodnostnih
in gospodarskih pravic.
Dve mandatni dobi je bil član tržaškega mestnega sveta. V kraškem volilnem okraju je bil izvoljen za poslanca v goriški deželni zbor, v letu 1911
prav tako v istem okraju pa za poslanca v Državnem zboru na Dunaju. Odlikovalo ga je zavzemanje za razvoj slovenskega podjetništva (bi je tudi podpredsednik tržaške Jadranske banke,
soustanovitelj Tržaške posojilnice in
hranilnice), sodeloval je v prizadevanjih za urejanje obmorskih kopališč in
hotelov, bil predsednik kuratorija tržaške trgovske šole, prizadeval se je za
uveljavljanje slovenščine na sodiščih
in javnih uradih in za ustanovitev slovenske univerze v Trstu .

Izven domačih meja se je uveljavil
kot član Jugoslovanskega odbora v
Londonu v medvojnem in povojnem
času . V tej funkciji je sodeloval na Ženevski konferenci v novembru 1918,
kjer se je pogajal s predstavniki srbske
vlade, srbske Narodne skupščine in
Narodnega sveta iz Zagreba. Tu so bili
sprejeti temelji za ustanovitev skupne
države Srbov Hrvatov in Slovencev SHS. V letu 1919 je bil član jugoslovanske delegacije na mirovnih pogajanjih v Parizu. Ostro je nasprotoval italijanskim zahtevam za priključitev Trsta, Goriške, Istre, Pule in Reke k Italiji. Za Trst je k večjemu dopuščal avtonomijo pod mednarodnim nadzorstvom (prvi zametki projekta Svobodnega tržaškega ozemlja - mirovna pogodba po drugi svetovni vojni).
Bil je avtor številnih publicističnih
del, med katerimi je najbolj znana študija "La question de 1' Adriatique - Pariš 1919", v kateri je dokazoval neutemeljenost pripadnosti Trsta Italiji in se
skliceval na pravico narodov do samoodločbe.

dr. Edvard Slavik - za ohranitev
pridobljenih pravic Slovencev
Bil je potomec češkega priseljenca
in slovenske matere, rojen 20. novembra 1865 na Proseku pri Trstu. Pravo je
študiral na Dunaju, odvetniško pripravništvo pa opravil v Trstu v pisarni
dr. Gustava Gregorina. Leta 1901 je
postal njegov družabnik. Med prvo
svetovno vojno, ko je dr. Gregorin postal član Jugoslovanskega odbora v
Londonu, je dr. Slavik prevzel pisarno,
v kateri je delal vse do smrti 28. oktobra 1931.
Njegov sin, prav tako odvetnik, dr.
Slavoj Slavik je bil od italijanskih
oblasti preganjan, zaprt in na drugem
tržaškem procesu obsojen na 15 let zapora.
Dr. Slavik je bil izredno delaven,
nesebičen in odkrit bodisi v svojem poklicnem delu, bodisi pri svoji politični
dejavnosti. Deloval je tudi na področju
kulture, v mlajših letih je bil predsednik pevskega društva Kolo in nato v
letu 1909 prvi predsednik Pevskega in
glasbenega društva v Trstu. Takrat je
bilo še podružnica Glasbene matice v
Ljubljani, kasneje pa je iz njega nastala Glasbena matica v Trstu. V času italijanskih oblasti je imelo osrednje slovensko kulturno društvo Prosveta, vse
do razpustitve v letu letu 1927, svoj sedež v Slavikovi odvetniški pisarni.
Se mlad se je vključil v politično

društvo Edinost, v katerem je bil več
let odbornik, tajnik in namestnik predsednika. Bil je tudi predsednik tiskarne
Edinosti in član Osnovalnega odbora
društva Narodni dom v Trstu. Ta je v
začetku prejšnjega stoletja kupil stavbišče v samem centru mesta, na katerem je v letu 1904 zgrajen Narodni
dom, katerega so razdejali in požgali
italijanski fašisti 13. julija 1920. Politično društvo Edinost je bilo razpuščeno
z odlokom tržaškega prefekta dne 19.
septembra 1928, takrat je tudi prenehalo Slavikovo politično delovanje.
Pomembno je bilo njegovo delo v
tržaškem mestnem - občinskem in deželnem svetu, v katerega je bil izvoljen
na listi Edinosti v letih 1903, 1906,
1909 in 1913. Svet je deloval tudi po
prvi svetovni vojni do nastopa fašističnih oblasti. Vseskozi je bil vodja (načelnik) skupine 12 slovenskih svetovalcev, ki so se morali skozi ostre razprave boriti zoper 80 italijanskih svetovalcev. Le-ti so se, ne glede na stranko
ali svetovni nazor, složno borili zoper
slovenske interese in pravice.
Zavzemal se je, naj bi italijansko
gimnazijo in realko v Trstu od občine
(z večinsko italijansko upravo) prevzela država, za ustanovitev slovenske
osnovne šole v mestu (v mestu je takrat
živelo prek 2000 slovenskih otrok), za
enakopravnost pri dodeljevanju državnih sredstev za kulturno dejavnost v
Trstu (na primer dodelitev 40.000 kron
državne podpore gledališču Verdi),
gradnjo cest in vodovodov na slovenskem podeželju, proti ustanavljanju
italijanskih osnovnih šol in vrtcev v
mestnih predelih (Sv. Ivan), v katerih
so prebivali izključno Slovenci) itd.
Po italijanski zasedbi Trsta je njegovo delo osredotočeno predvsem na
ohranitev Slovencem pridobljenih pravic. Po požigu Narodnega doma v Trstu (takrat je bila uničena tudi njegova
pisarna) je osebno interveniral pri ministrskem predsedniku Giolittiju v Rimu, mu izročil spomenico o požigu
Narodnega doma in zahteval zanj odškodnino. Zavzel seje za plačilo vojne
škode, zaščito slovenskega šolstva,
pošteno menjavo Avstro-ogrskih kron
in zaščito slovenskega prebivalstva
nasploh.
Za volitve v italijanski parlament v
letu 1921 je društvo Edinost ustanovilo Jugoslovensko narodno stranko in
nastopilo s svojimi kandidati na volitvah. V tržaškem volilnem okraju je
kandidiral dr. Slavik. Tako kot drugi
slovenski kandidati z liste JNS pa tudi
dr. Slavik ni uspel.

Bil je vseskozi pod policijskim
nadzorstvom, leta 1927 mu je bil odvzet potni list, vojaška informativna
služba pa je o njem poročala, d a j e "...
aktiven propagandist slovanskega iredentizma, zelo vpliven med slovenskim
prebivalstvom..., v maju 1918 delal
propagando za Podonavsko konfederacijo pod habsburško krono (majniška deklaracija iz leta 1918)..., pogosto potuje v Ljubljano in Beograd...,
kontaktira s slovenskimi nacionalističnimi poslanci in obveščevalnimi jugoslovanskimi oficirji..., po vojni se je
osredotočil na reorganizacijo predvojnih slovenskih društev, zato da bi med
Slovenci vzpodbujal
nacionalistična
čustva..., po nastopu fašizma pa je postal previdnejši..."

Dr. Otokar Rybar - od
odvetništva do politike in
diplomacije
Rojen v Postojni 12. septembra
1865, sin češkega železniškega inženirja in matere Slovenke. Študiral je na
Dunaju, kjer je diplomiral na Pravni fakulteti v letu 1889. Še pred promocijo
v letu 1888 seje zaposlil kot sodni pripravnik pri deželnem sodišču v Trstu,
v letu 1890 pa kot odvetniški pripravnik pri dr. Anteju Dukiču v Pazinu. Po
preselitvi v Sežano v letu 1892 je delal
kot odvetniški pripravnik v odvetniški
pisarni dr. Ostertaga v Sežani. Leta
1895 seje preselil v Trst in odprl lastno
odvetniško pisarno, v kateri se mu je
pridružil kot družabnik odvetnik dr. Josip Abram.
Kot avstrijski vojak se je bojeval na
Soški fronti do maja 1917, ko je bil demobiliziran in poklican kot državnozborski poslanec na Dunaj.
V letih 1919-1920 je sodeloval v
delegaciji države SHS na Pariški mirovni konferenci.
Že med prvo svetovno vojno je pisarno prepustil svojemu družabniku dr.
Abramu in se posvetil politiki. Ob požigu Narodnega doma v Trstu v juliju
1920 so fašisti razdejali njegovo bivšo
pisarno (takrat že dr. Abramovo), istočasno pa ga je tržaška odvetniška zbornica izbrisala iz seznama svojega članstva, ker so šteli, da se je kot član delegacije države SHS v Parizu, odločil za
Jugoslavijo.
Z družino se je preselil najprej na
Bled in nato v Ljubljano, kjer se je vpisal v odvetniški imenik in opravljal poklicno dejavnost v odvetniški pisarni
dr. Ažmana. V letu 1921 gaje vlada države SHS imenovala za vodjo delega-

cije na prvi rimski konferenci držav
naslednic Avstro-ogrske monarhije.
Od prvega septembra 1922 dalje je vodil na zunanjem ministrstvu v Beogradu oddelek za izvrševanje mednarodnih pogodb, zato je bil 31. avgusta
1922 izbrisan iz članstva odvetniške
zbornice.
Se kot dijak in študent na Dunaju je
postal član Sokola, po prihodu v Trst
pa se je včlanil v Slavijansko čitalnico
in v politično društvo Edinost. Leta
1900 je bil izvoljen v tržaški mestni
svet. V letu 1907, ob uvedbi splošne
volilne pravice, je bil izvoljen v volilnem okraju, ki je obsegal slovensko tržaško predmestje, v Državni zbor na
Dunaju. Tudi na volitvah v letu 1911 je
svoj poslanski mandat ohranil, vse do
razpada Avstro-ogrske monarhije v novembru 1918. Takrat je postal predsednik tržaškega narodnega sveta in član
Narodnega sveta v Zagrebu, Narodna
vlada SHS v Ljubljani pa ga je imenovala za svojega poverjenika za Trst in
Primorsko.
Dr. Rybar je bil sicer liberalnega
prepričanja, vendar ni pripadal nobeni
politični stranki. Prek društva Edinost
je dosledno izpolnjeval njegov program in cilje pri obrambi Slovenstva
(nekaj let je bil tudi predsednik društva). Bil je politično neodvisen, zato je
tudi kot tržaški poslanec v dunajskem
parlamentu ubiral svoja pota. Na primer, bil je član istrskega poslanskega
kluba - Narodni klub, Zveze južnih
Slovanov, Mladočeškega kluba in Jugoslovanskega kluba.
Po vojni, ko se je že izselil iz Trsta,
se je le odločil za politično usmeritev
in je pristopil k Narodni socialistični
stranki. Leta 1920 je na listi te stranke
kandidiral na volitvah za Ustavodajno
skupščino Kraljevine SHS. Na teh volitvah sta se pri pridobivanju volivcev
spopadla z dr. Gustavom Gregorinom odvetniškim kolegom iz Trsta, ki je
kandidiral za Narodno napredno stranko (liberalci). Njun volilni boj se je
končal tako, da sta oba umaknila kandidaturi. S tem je dr. Rybar zaključil
svojo politično kariero in se posvetil
diplomaciji. Kot pravnik se je posvetil
mednarodnemu pravu.
Pomembno je njegovo delo v tržaškem mestnem svetu, kjer se je zavzemal za uveljavitev slovenskega jezika
v javne ustanove in urade. Bil je med
ustanovitelji Jadranske banke, Splošne
hranilnice, stavbne zadruge Naš dom
(izgradnja malih stanovanjskih hiš) in
Narodne delavske organizacije. Kot
član tržaškega sveta ni mogel mnogo

narediti, ker so ga italijanski svetovalci, tako kot tudi ostale slovenske mestne svetovalce, dobesedno blokirali.
Zato pa je bil mnogo bolj uspešen
kot poslanec. Znane so njegove interpelacije v državnem zboru.
Za Slovence je bila najpomembnejša interpelacija zoper zlorabe pri ljudskem štetju v letu 1910. Ob podpori
političnega društva Edinost (takrat je
društvu predsedoval dr. Josip Vilfan)
je bila leta 1911 dosežena revizija štetja. S ponovnim štetjem so ugotovili v
Trstu za 20.834 več od prvotno preštetih 37.063 slovensko govorečih Tržačanov. V letu 1911 je torej živelo v samem mestu Trst od skupnih 229.510
kar 59.319 slovensko govorečih prebivalcev!
Prav tako je z interpelacijo na področju slovenskega šolstva dosegel
ustanovitev dekliške meščanske šole
pri Sv. Jakobu v Trstu, dvorazredne zasebne trgovske šole in ustanovitev nekaterih slovenskih oddelkov na državni obrtni šoli v Trstu.
Kot diplomat in pravnik je postal
znan po delovanju pri sestavi in sklepanju konvencij med Kraljevino SHS
in Italijo z dne 6. aprila 1922 o pravni
in sodni zaščiti državljanov, o izročanju storilcev kaznivih dejanj in o izvrševanju sodb. Določbe teh konvencij
so v glavnem še danes veljavne. V
pravni teoriji so vse tri konvencije znane kot "leges Rybaris".
Znana so njegova publicistična dela: "Dali je naša kraljevina stara ili nova država", "O vojni proti Italiji - feldmaršal Boroevič", "O ravnopravnosti v
Slovenskem Primorju" in druga. Evidentiranih je tudi prek 100 njegovih
časopisnih člankov.
Bil je častni občan več primorskih
občin in nosilec številnih odlikovanj.
Bil je oče znanega diplomata Vladimirja Ribarja, ki je med drugo svetovno vojno, v nasprotju z drugimi člani kraljeve vlade v Londonu, skupaj z
dr. Subašičem zagovarjal sporazumevanje z NOVJ in pripomogel k sklenitvi sporazuma Tito - Subašič spomladi
1944. Dne 25. avgusta 1944 je bil imenovan za pomočnika zunanjega ministra v AVNOJ-ski - Subašičevi vladi.

Dr. Josip Vilfan (VVilfan) prizadevanja za varovanje
narodnih manjšin
Rodil se je 30. avgusta 1878 v Trstu. Starši so prišli z Gorenjske, oče
Avstrijec, toda narodno zaveden Slovenec, mati Slovenka. Leta 1901 je

promoviral na Pravni fakulteti na Dunaju. Eno leto je služboval na tržaškem
deželnem sodišču kot brezplačni pripravnik, nato je nadaljeval v Pulju v
odvetniški pisarni dr. Matka Laginje,
znanega istrskega odvetnika in politika. Jeseni 1904 se je vrnil v Trst. Vse
do leta 1908 je bil odvetniški pripravnik v pisarnah dr. Fillinicha in dr. Pretnerja, nakar je odprl lastno odvetniško
pisarno v zgradbi tržaškega Narodnega
doma. Ob požigu Narodnega doma 13.
julija 1920, v katerem je imel tudi družinsko stanovanje, je bila uničena tudi
njegova pisarna, zgorela je tudi njegova zelo bogata strokovna ter leposlovna knjižnica, pa seveda ves odvetniški
arhiv. Izgubil je vse svoje premoženje.
V tržaško odvetniško zbornico je
bil vpisan do leta 1930, ko se je dokončno poslovil od Trsta in emigriral na
Dunaj. Tu je deloval v Kongresu evropskih narodnih manjšim vse do leta
1939 (nacistična zasedba Avstrije), ko
se je preselil v Beograd.
V letih 1945-1947 je delal na Ministrstvu za zunanje zadeve pri zbiranju
gradiva za mirovno konferenco v Parizu, ki je služilo utemeljevanju priključitve Trsta, Istre in Slovenskega Primorja Jugoslaviji. Umrl je v Beogradu
dne 8. marca 1955.
Kot študent na Dunaju je postal
član Sokola. Po vrnitvi v Trst je postal
tajnik političnega društva Edinost, v letu 1910 pa njegov predsednik, v tej
funkciji je ostal vse do njegove ukinitve 19. septembra 1928. Ob državnozborskih volitvah v letu 1907, ko je bila uvedena splošna volilna pravica, je
kot tajnik Edinosti vodil volilno agitacijo (vodja volilnega štaba) za kandidaturo dr. Rybarja in dosegel svoj prvi
večji politični uspeh, ko je bil izvoljen
v Državni zbor na Dunaju.
V letih 1909 in 1913 je bil dvakrat
izvoljen v tržaški mestni svet, kjer je
zaslovel po svojih pravno argumentiranih govorih pri uveljavljanju pravic
Slovencem v Trstu po načelu enakopravnosti in na podlagi že obstoječih
zakonov. Zavzemal se je za Trst, kot
primer sožitja narodov, "...ker jemati
Trst Lahom se mi je zdel šovinizem,
proti kateremu sem vedno nastopal. . .vendar morajo Slovenci težiti, da
dobijo v roke vso našo narodno posest...".
Prva svetovna vojna je prinesla Trstu nove probleme, ki so dobili mednarodno razsežnost. Med vojno je bil član
italijansko-slovenskega komiteja javne
pomoči, ob koncu vojne pa član Narodnega sveta v Ljubljani in v septembru

1918 še član Krajevnega narodnega
sveta v Trstu.
Po vojni pa seje kot publicist in politik veliko ukvarjal z vprašanjem pripadnosti Trsta. Stal je na brezkompromisnem stališču, da pripada Jugoslaviji, italijanska manjšina pa naj bi svoj
status reševala na podlagi posebnih
sporazumov.
Po končani vojni je bil tudi član
Odbora za javni blagor, ki je po odhodu avstrijskih oblasti začasno prevzel
oblast v Trstu. Bil je v delegaciji tega
odbora, ki je odšla v Benetke zaprosit
Antantne sile za pomoč nemirnemu Trstu. Namesto Antante je Trst zasedla
italijanska vojska. Kljub italijanski zasedbi Trsta in težavam, ki jih je nova
oblast delala Slovencem, je zagovarjal
svoja znana stališča o sožitju obeh narodov in zahteval, naj nova oblast prizna Slovencem njihove osnovne pravice, zlasti na področju šolstva in kulture.
Po odhodu kolegov dr. Gregorina in
dr. Rybarja v Jugoslavijo je postal osrednja slovenska politična osebnost v Trstu in na Primorskem. Leta 1921 je kandidiral in bil izvoljen za poslanca v rimski parlament, v letu 1924 pa je svoj
mandat ponovil. Zaradi naraščajoče
moči fašizma je bilo njegovo delo kot
poslanca oteženo. Kot poslanec je trikrat osebno, vendar neuspešno interveniral pri Mussoliniju zaradi težav in zapostavljanja Slovencev s strani italijanskih oblasti. Takrat je imela slovanska
manjšina v Italiji, vse do razpusta, v
rimskem parlamentu kar pet poslancev,
ki niso mogli veliko narediti za zaščito
primorskih Slovencev in Hrvatov v
Istri. Zato je dr. Vilfan preusmeril svoje delo v mednarodne organizacije, ki
jih je opozarjal na resen problem narodnih manjšin in kot konkreten primer
navajal narodnostno zatiranje primorskih Slovencev. Na kongresu Interparlamentarne unije v Kopenhagnu je bila
celo sprejeta njegova resolucija o pravicah in obveznostih narodnih manjšin.
V Trstu je v letu 1925 ustanovil
slovensko sekcijo Lige narodov. Tega
leta je bil tudi sklicatelj prve konference evropskih narodnih manjšin v Ženevi in postal predsednik njenega stalnega delovnega odbora. Po evropskih
prestolnicah je imel vrsto predavanj in
opozarjal na raznarodovanje Slovencev živečih v Italiji. Istočasno z naraščanjem njegovega ugleda v mednarodnih krogih, ko je vprašanje narodnostnih manjšin postavljal v ospredje
mednarodnih problemov, je imel v rojstnem Trstu vedno večje težave z itali-

jansko fašistično oblastjo. V letu 1926
je bil dvakrat aretiran, a vsakokrat izpuščen na intervencijo evropske javnosti. Z ukinitvijo Edinosti v letu 1928 pa
mu je bilo onemogočeno kakršnokoli
politično delo v Trstu.
Znana so njegova publicistična dela in razprave o narodnostnih manjšinah objavljena v nemškem, francoskem in slovenskem jeziku. Prav tako
so znani njegovi prispevki ter soavtorstvo knjige "Oko Trsta" in sodelovanje
pri izidu knjige "Trst, medjunarodni
privredni problem". Njegov zadnji javni nastop je bil v Ljubljani v letu 1953,
ko je spregovoril tržaškim rojakom o
tržaški krizi (kot opozorilo Italijanom
v zvezi s tržaško krizo je znan nastop
predsednika Josipa Broza - Tita v septembru 1953 na Okroglici na Goriškem). Značilno za delo dr. Vilfana,
bodisi kot predavatelja bodisi pisca, je
iskanje rešitve problemov v pravnih
normah in v vestnem izvrševanju zakonskih določb.
Dr. Vilfan je pokopan v Ljubljani.
V Piranu nosi njegovo ime ulica, v Novi Gorici pa so mu leta 1979 postavili
doprsni kip.

Dr. Josip Agneletto - odvetnik,
specialist za gospodarsko
pravo
Rojen 8. novembra 1884 v Trseku
pri Marezigah. Maturiral je v Ljubljani, doktoriral pa na Pravni fakulteti na
Dunaju v letu 1910. Sodno prakso je
opravil na Dunaju in v Trstu, nato pa je
bil odvetniški pripravnik pri dr. Trinajstiču v Pazinu, pri dr. Mateju Pretnerju
in dr. Franu Brnčiču v Trstu. V letu
1915 je bil mobiliziran v Avstro-ogrsko vojsko. Po končani vojni je decembra 1918 prevzel odvetniško pisarno
dr. Rybarja v Trstu, v kateri je delal vse
do svoje smrti dne 14. julija 1960.
Dr. Agneletto je bil pomemben
predvsem kot odvetnik - specializiran
za gospodarsko pravo. Zavzemal se je
za rast slovenskega podjetništva na Tržaškem in Istri. V letu 1921 je ustanovil Zadružno zvezo v Trstu in ji načeloval vse do njenega razpusta v letu
1929. Bil je podpredsednik Tržaške
posojilnice in hranilnice, najvažnejšega slovenskega denarnega zavoda, ki
seje ohranil po prvi svetovni vojni. Italijanska oblast g a j e v letu 1940 prisilno likvidirala.
Svojo odvetniško pisarno je vzorno
vodil. Med obema vojnama je s strokovnimi razpravami stalno sodeloval v
slovenskem Pravniku in v italijanskem

Giurisprudenza Italiana. Sicer je
objavljal razne članke s področja gospodarstva. Celo v konfinaciji (19411943) je napisal razpravo o denarnoftnančni politiki od prve do druge svetovne vojne, ki je izšla leta 1944 v Kairu.
Še kot študent se je navduševal za
osvoboditev in združitev južnih Slovanov v skupni državi. Kot pripravnik v
Pazinu je bil tajnik Kluba za prosvijetu
in podpredsednik pazinske čitalnice.
Kot tajnik Hrvatsko-slovenskega političnega društva za Istro je uspešno
vodil volilno propagando za volitve v
dunajski Državni zbor v letu 1911 v
Istri.
Italijanske fašistične oblasti so ga
stalno nadzorovale. Ob vstopu Italije v
drugo svetovno vojno so ga aretirali in
konfinirali v Gradežu. V oktobru 1940
so ga pripeljali v tržaške zapore v okviru preiskav in priprav za drugi tržaški
proces. Marca so ga izpustili z amonicijo. V juniju 1941, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, so ga ponovno
konfinirali v južno Italijo. Novembra
1943, potem ko so ga osvobodili zavezniki, je odpotoval v Egipt, kjer pa se
ni pridružil NOVJ. Do komunizma je
imel odklonilno stališče, ker je bil pristaš zasebne gospodarske pobude in
pluralistične demokracije.
Junija 1945 seje vrnil v Trst in stopil na čelo demokratičnega gibanja
Slovencev na Tržaškem. V letu 1947 je
bil soustanovitelj in nato vse do smrti
predsednik Slovenske demokratske
zveze za Tržaško ozemlje.
Od prvih povojnih upravnih volitev
leta 1949 pa vse do smrti v letu 1960 je
bil tržaški občinski svetovalec. Vselej
je kandidiral na samostojni skupni listi
demokratičnih Slovencev. Sodeloval je
pri ustanovitvi in izdajanju tednika Demokracija, saj je bil njegov solastnik in
stalni dopisnik.
Vseskozi je zagovarjal uresničenje
in ohranitev Svobodnega tržaškega
ozemlja kot najboljše rešitve tržaškega
vprašanja po londonskem sporazumu
med Italijo in Jugoslavijo. Tudi ob tržaški krizi je bil zagovornik STO.
Kot realen politik se je sicer sprijaznil z ukinitvijo STO, kot mestni svetovalec pa še naprej zavzemal za narodnostne pravice Slovencev v Italiji.

dr. Franc Tončič - razgledan
pravnik, demokrat, dober
človek
Rodil se je 30. septembra 1893 v
Hrušici pri Podgradu. Maturiral je v

Pazinu, nakar se je vpisal na Visoko
šolo za poljedelstvo na Dunaju. Po
enem letu se je prepisal na Pravno fakulteto. Bil je poklican k vojakom. Kot
politično nezanesljiv je bil najprej na
ruskem bojišču, kjer je bil ranjen. Nato
je bil na reki Piave, kjer je dočakal
zlom Avstro-ogrske vojske.
Ker ni imel sredstev za nadaljevanja študija, se je zaposlil pri tedniku
Novice, ki ga je izdajalo politično
društvo Edinost. Istočasno je študiral
na Pravni fakulteti v Padovi, kjer je
doktoriral leta 1924. Kot pripravnik je
delal v odvetniški pisarni dr. Agneletta
in dr. Furlana, dokler ni odprl lastne
odvetniške pisarne v Trstu. Do aretacije v letu 1940 je bil predsednik Trgovsko-obrtne zadruge v Trstu, ki je v letu
1941 prenehala delovati.
Po aretaciji v letu 1940 je bil postavljen pred posebno kazensko sodišče za zaščito države. Na drugem tržaškem procesu, dne 14. decembra 1941,
je bil obsojen na 16 let zapora. Kazen
je prestajal v jetnišnici v Castelfrancu,
od koder so ga Nemci v začetku leta
1944 pripeljali v Trst in izpustili. Tedensko se je moral javljati na poveljstvu SS in bil nadzorovan. Zaradi suma
sodelovanja z OF in CLN (italijansko
odporniško gibanje) ga je SS prvič zaprla v oktobru 1944 in nato v januarju
naslednjega leta.
Po osvoboditvi v maju 1945 je bil
član vodstva OF za Trst in Slovensko
Primorje in SIAU (Slovensko-italijanske antifašistične unije). Ker je prišel
navzkriž s politiko SIAU, sta skupaj z
dr. Ferfoljo ustanovila skupino Neodvisni Slovenci. Skupaj s SDZ so v letu 1950 ustanovili akcijski odbor za
obrambo STO in skupno nastopili na
volitvah za tržaški mestni svet. Po
Londonskem sporazumu o razdelitvi
STO med Jugoslavijo in Italijo v letu
1953 se je umaknil iz političnega življenja.
Po smrti odvetnika dr. Abrama leta
1952 je postal predsednik tržaškega
društva Pravnik. V tem letu je tudi
ustanovil Slovenski visokošolski sklad
"Sergij Tončič", imenovan po edinem
in pokojnem sinu Sergiju. Sredstva tega sklada so namenjena podpori zamejskim študentom.
Umrl je v Ljubljani 3. novembra
1978.
Dr. Tončič je bil odličen in zelo
razgledan pravnik, prepričan demokrat
in dobrosrčnež. Pred vložitvijo tožbe je
vselej poskusil stranke poravnati in bil
tudi do lastne stranke kritičen. Transparentnost njegovega dela je odlikova-

Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije
Prebira in izbira: dr. Peter Čeferin

Popolni nedeljski počitek
Nekoč so bile odvetniške pisarne odprte za stranke tudi ob nedeljah. So
se pa odvetniški uradniki temu upirali in v letu 1905 večkrat od odvetniške
zbornice zahtevali, da se "uvede celoletni popolni nedeljski počitek". Odvetniška zbornica je v skladu s sprejeto prakso med svojimi člani izvedla anketo. Navajam eno od večinskih stališč, ki gaje istega leta zavzel dr. Josip Kušar, odvetnik v Kranju:
"Tukaj je namreč navada, da ljudstvo iz okolice ravno ob nedeljah prihaja po opravkih v mesto in se vsled tega tudi po odvetniških in notarskih pisarnah oglaša. Proti uvedbi celoletnega popolnega nedeljskega počitka govori po mojih mislih predvsem to, da se strankam ne more zabraniti, da bi tudi ob nedeljah iskale pravnoposrednikov, na drugi strani pa okolnost, da se
jako redno ponavlja, da sodišča baš ob sobotah odpošiljajo svoje rešitve, katere potem prihajajo v odvetnikovo pisarno v nedeljo zjutraj. Se lahko pripeti kaka nujna stvar, kije v nedeljo po pošti prišla, jaz imam v pisarni popolni počitek, ponedeljek je razprava, katero vsled popolnega počitka zamudim.
Pripeti se lahko pride k celoletnemu popolnemu nedeljskopočitnemu odvetniku, ga ne najde in gre vsled tega k tamošnjemu notarju."
Tako so imeli nekateri odvetniki ob nedeljah svoje pisarne odprte, drugi
pa zaprte, kar je trajalo vse do leta 1907, ko je Društvo slovenskih odvetniških in notarskih uradnikov sprejelo naslednjo resolucijo:
"Uvažujoč dejstvo, da se je nedeljski počitek in dopust vsled socijalnih
potreb in zdravstvenih ozirov na razne uradnike in druge ustanove že splošno uvedel in v novejšem času zakonito razširil in ugotovil, odvetniški in notarski uradniki smo pa ostali v tem oziru brez vsakega zavetja, ker se od posameznih odvetniških in notarskih zbornic sklenjeni nedeljski počitek vsled
pomanjkljivega vpliva na posamezne zbornične člane ne izvaja povsod in popolnoma, nadalje ker bi se odvetniški in notarski uradniki, ki s svojim celoletnim trudapolnim delovanjem prerano zgubivajo duševne in telesne moči,
zamogli okrepiti edino na ta način, da se uvede neomejen in popolen nedeljski počitek ter da se nam dovoli vsako leto 14 dnevni dopust, zahtevamo
odvetniški in notarski uradniki zbrani na shodu v Ljubljani dne 19. maja
1907, da se zakonito uvede popolni nedeljski počitek ob nedeljah in praznikih v odvetniških in notarskih pisarnah; konečno da se postavno določi vsakoletni najmanj štirinajstdnevni dopust brez vsakoršnjega prikrajšanja plače
ter sklenemo sporazumno s sklepi storjenimi na skupščini avstrijskih odvetniških in notarskih uradnikov na Dunaju dne 31. sušca in 1. malega travna
1907, da se bodemo družno in vstrajno potegovali za uresničevanje teh naših zahtev. Gg. državne poslance pa prosimo, da se v državnem zboru potegujejo za te naše zahteve."

la predvsem njegova visoka strokovna
in poklicna usposobljenost.
Objavil je več razprav in strokovnih člankov. Svoje spomine je popisal
v knjigah "Iz spominov na težke dni",
"Celica 41" (v njej je opisal skupni zapor z obsojenimi na smrt Tomažičem,
Bobkom, Kosom, Vadnalom in Ivančičem) in "Ob 30-letnici Tržaškega procesa".
Za 50 let odvetniškega delovanja je
leta 1976 je prejel spominsko medaljo
Odvetniške zbornice.

Viri:
Primorski slovenski biografski leksikon
dr. Branko Marušič:" Z zlatimi črkami - življenjske usode in dela velikih primorskih
mož" - Trst 1987
dr. Avgust Sfiligoj: "Slovenska demokratska zveza v Gorici" - Gorica 1969 dr. Josip
Vilfan in več soavtorijev "Oko Trsta" - Beograd 1945
Dolhar - Korosic: "Narodni dom - Balkan,
izvirni dokumenti ob 80-letnici požiga"
Trst, 13. 7. 2000.

STVARNO IN AVTORSKO KAZALO
Številke 70 - 13/2001

Mednarodno zasebno pravo

Q

Posledica prorogatio fori: izključna pristojnost ali le večja predvidljivost strank (dr. Rajko Knez) Čl, 10/3

Notarska tarifa

K|

Zgodilo s e j e . . . - Z a p , 11/18

Pojasnilo za uporabo obeh kazal
Uv - Uvodnik
Čl - Članek
Int - Intervju
Mn - Mnenje
Por - Poročilo

Pril - Priloga
Raz - Razprava
Rec - Recenzija ali prikaz knjige, revije
Sp • Sodna praksa
Zap - Zapis

V kazalih objavljamo celotni naslov posameznega prispevka, ime avtorja, zvrst prispevka ter številko glasila in stran objave.
Primer:
. Čl, 10/3
pomeni, da gre za članek, k i j e objavljen v 10. številki glasila na 3. strani!

STVARNO KAZALO

Obligacijski zakonik
Novi obligacijski zakonik - izziv (tudi) za slovenske odvetnike (dr. Marko Ilešič) - Uv, 13/1
Obligacijski zakonik - temeljna načela (Jože lic) - Mn, 13/17

Območni zbori
Odvetniki
Peter Breznik, častni član in nekdanji predsednik OZS: Zmanjšan ugled po naši lastni krivdi
(mag. Bojan Kukec) - Int, 12/3
Dr. Stanislav Mohorič, najstarejši aktivni slovenski odvetnik: "De te fabula narratur" (mag. Bojan
Kukec)-Int, 11/3
Rudi Šelih, častni član in nekdanji predsednik OZS: Strupene puščice na odvetništvo ne zadevajo
(mag. Bojan Kukec) - Int, 13/3

Odvetniki - specialisti
Odvetniki - specialisti (mag. Bojan Kukec) - Zap, 13/20

Merodajno materialno pravo za arbitražne spore z mednarodnim elementom (dr. Konrad Plauštajner) - Čl, 12/Pril 1- VI

Odmevi: "Črne toge, nova odvetniška moda" - Zap, 10/24

Brezplačna pravna pomoč

Odvetniška tarifa

Odvetništvo in brezplačna pravna pomoč (Hinko Jenull) - Uv, 12/1
Vloga odvetnika v sistemu brezplačne pravne pomoči (mag. Boštjan Tratar) - Čl, 12/8

Hrvaška: Pactum de quota litis - tolmačenje odvetniške tarife (prevedel B. K.) - Zap, 13/5
Odvetniška tarifa: razlog za sodne zaostanke (Boris Grosman) - Mn, 12/12
Primeijave - ob resničnih primerih (K.P.) - Zap, 12/12

Etika

Evropa - odvetniki
Francija - Stavka odvetnikov (B.K.) - Zap, 11/11
Odvetniki v Italiji - Kapitalskim družbam so vrata zaprta (dr. Karlo Primožič) - Zap, 10/6
Odvetnik je postal pravi Perry Mason (dr. Karlo Primožič) - Čl, 11/9
Opozorilo predsednikov zbornic (Margareta Zakonjšek Rupnik) - Zap, 10/7
UIA - Listina o vlogi odvetnika v 21. Stoletju (dr. Karlo Primožič) - Zap, 12/25

Evropski parlament

Odvetniška oblačila

Odvetniški pripravniki

Odvetniški pripravnik: Komu na čast (mag. Jorg Sladic) - Mn, 12/14
Zbor odvetniških pripravnikov ponovno zaživel (Blaž Košorok) - Zap, 10/14

Odvetništvo
Dan slovenskih odvetnikov 2001 - Približevanje slovenskega odvetništva Evropi - Por, 11/28
Moralne vrline in strokovnost (dr. Konrad Plauštajner) - Uv, 11/1
Novela zakona o odvetništvu, 12. člen (Saša Sever) - Čl, 11/5
Odvetništvo in brezplačna pravna pomoč (Hinko Jenull) - Uv, 12/1
Pred novelo ZO (Margareta Zakonjšek Rupnik) • Por, 10/7
Smisel odvetništva (Franc Pevec) - Mn, 10/19
"Vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica" - Sp, 11/25

Razprava o usklajenem civilnem sodnem redu (B.K.) - Zap, 11/13

Potrošniki

Evropsko sodišče za človekove pravice

Odvetnik in potrošniški spori (Živa Drol Novak) - Čl, 11/8

Sodna praksa ESČP - Dokazovanje s pričami in izvedenci (mag. Boštjan Tratar) - Pril, 10/I-IV
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Pavčnik:

(NE)ZADOSTNOST PRAVNEGA POZITIVIZMA

Pavčnik:

( I N ) A D E Q U A C Y OF L E G A L POSITIVISM

Pravni pozitivizem zavrača metafizični pristop k obravnavanju
prava in glede na to pozitivno pravo ostro loči od kakršnegakoli
vrednostnega merila, ki naj bi bilo vsebinsko merilo pravnosti. V
naravi prava je, da je normativni pojav, ki v imenu takšne ali
drugačne vrednote ureja družbena razmerja. Pravni pozitivist, ki
spregleduje, da ima pravo vrednostno razsežnost, ali pa se ji celo
hote izogiba, nima merila, s katerim lahko razločuje med apologetskim in znanstvenim pravnim pozitivizmom.
Pravni pozitivizem se ograjuje od argumentov neprava, pravnih
načel in razumevanja pravnih pravil. Vsi trije argumenti so nadpozitivistične narave in vsak zase terjajo, da odgovarjamo na vrednostna
vprašanja.
Pravo je razumevanjski in razlagalni (interpretativni) pojav.
Zakon, pa naj bo še tako kakovosten, je samo sestavina pravnega
pojava; za pravo sta odgovorna tudi pravna teorija (v najširšem
pomenu te besede) in sodna (pravna) praksa.

Legal positivism rejects any metaphysical approach to law and
thus strictly separates positive law from any value criterion suposed
to be the measure of the content of legality. It is in the nature of law
that it is a normative phenomenon regulating social relations in the
name of a certain value. A legal positivist, who overlooks the value
dimension of law or even willingly evades it, does not have any criterion to distinguish between apologetic and scientific legal positivism.
Legal positivism disassociates itself from the arguments of
unlawfulness, legal principles and understanding of legal norms. Ali
these three arguments are of a over-positivistic nature and each of
them requires answers to value questions.
Law is a phenomenon requiring understanding and interpretation. A statute - even it is of the highest quality - is just a component of the legal phenomenon; legal theory (in the broadest sense of
the word) and čase law are responsible for law as well.

Mag. Jorg

Jorg Sladic,

Sladič

LL.M

K D O )E L A H K O S T R A N K A V U P R A V N E M
SPORU

W H 0 C A N BE A P A R T Y IN A N
A D M I N I S T R A T I V E DISPUTE?

Avtor razpravlja o uporabi pojma stranske intervencije iz 199.
člena zakona o pravdnem postopku v upravnem sporu. Ugotavlja, da
je teoretično sicer možna, vendar ji jemlje vsak praktičen pomen
posebna struktura sosporniške intervencije po 20. člena zakona o
upravnem sporu ob naslonitvi na teorijo pravnega interesa. Upravno
sodišče mora zato vstop v upravni spor primarno obravnavati po 20.
členu zakona o upravnem sporu, saj je ta določba po svoji strukturi
namenjena povsem enakih situacijam, kot jih predvideva določba
199. člena zakona o pravdnem postopku, in tudi za pravne subjekte,
ki bi lahko intervenirali na podlagi te določbe.

The author debates on the use of the term accessor.v intervention from Article 199 of the Law on Civil Procedure in an administrative dispute. The author ascertains that the use of the cited term is
in fact theoretically possible, but it is practically meaningless due to
the special structure of the intervention in the joinder of parties
under Article 20 of the Law on Administrative Dispute. when considering the theory of the legal interest. Administrative court must
regard an entrance into an administrative dispute primarily based on
Article 20 of the Law on Administrative Dispute, since the cites
provision is structurally meant to cover completely equal situations
as Article 199 of the Lavv on Civil Procedure. The same can be stated for legal subjects intervening on the basis of the cited provision.

mag. Martina

Martina

Bukovec

Bukovec,

LL.M

I Z V R Š B A NA N E M A T E R I A L I Z I R A N O
DELNICO

EXECUTION ON A N O N - M A T E R I A L I Z E D
SHARE

V prispevku je obravnavan izhodiščni problem, ali je treba ZIZ
in Z N V P razlagati tako, da se za izvršbo na nematerializirano delnico uporabljajo določbe ZIZ o izvršbi na nepremičninah. In če je
odgovor na zastavljeno vprašanje pozitiven, se odpre novo
vprašanje, kako sestaviti pravila o izvršbi iz obeh zakonov, zlasti pa:
kako smiselno uporabiti določbe o izvršbi na nepremičninah.
Zaključek je. da pri izvršbi na nematerializirano delnico stališče o
smiselni uporabi ZIZ o izvršbi na nepremičninah, vsaj v enaki meri
kot pri izvršbi na delež družbenika, ob upoštevanju ZNVP. povsem
zadovolji.

The article deals with the basic question, whether the Law on
execution and insurance and the Law on non-materialized shares
should be interpreted in a way that the provisions of the Law on
execution and insurance dealing with the execution on immovable
property should be used for the execution on a non-materialized
share. If the answer to the stated question is positive, a new question
arises: how to combine the provisions on execution from both laws,
especially the provisions on the execution on immovable property.
The author concludes, that the view about logical use of the provisions of the Law on execution and insurance for the execution on a
non-materialized share, considering also the Lavv on non-materialized shares, is satisfactory at least to the extend of the application of
the law when dealing with the execution on a share of partner.

Sodelavcem
Svoje prispevke - seveda podpisane, z avtorjevim naslovom - dostavite na disketi (z berljivim izpisom - najbolje 30 vrstic
na stran), pisane v WORD za Okna ali kot navadno ,TXT datoteko (ASCII tekst) - ali seveda tudi po elektronski pošti na
naslov uredništva.
• Strokovni članek naj obsega največ 9 strani (270 vrstic) • Razprave, mnenja, recenzije - do 5 strani (150 vrstic) •
Komentar, poročilo, vesti itd. - do 2 strani (60 vrstic)

I z d a j a O d v e t n i š k a z b o r n i c a S l o v e n i j e • Predsednik: B o r i s G r o s m a n
O d g o v o r n i urednik: m a g . B o j a n K u k e c , tel.: 0 1 / 7 5 5 2 - 9 0 9 ali 7 5 5 3 - 8 2 7

Uredniški odbor: Jože lic, Hinko Jenull, mag. Bojan Kukec, dr. Konrad Plauštajner, dr. Karlo Primožič
Urednik: D u š a n S k o k • Tehnični urednik: M i l a n T u r e l • Računalniški prelom: V i n k o K i m o v e c • Tisk: T i s k a r n a L j u b l j a n a •
Naslov uredništva: O d v e t n i š k a z b o r n i c a S l o v e n i j a , K o t n i k o v a 12, L j u b l j a n a ,

tel. 061/300-34-20, faks: 061/23-01-965, e-pošta: odvetniska.zbornica@moj.net.si
N a r o č n i n a za leto 2001: 8.000 S I T (posamezna številka: 2.000 SIT; za študente: 500 SIT)

Glasilo izhaja štirikrat letno.

