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Uvodnik 

Sprememba odvetniške tarife 
p 4 1 i t 35 - z a , 41 - proti 

\^zdušje na decembrski odvetniški skupščini je bilo (tudi) za novinarsko spremljanje prav zanimivo. 
Niti ni presenetil podatek, da se znova komaj dobra stotnija - torej le dobra devetina vsega članstva -
udeležuje nevolilnega letnega zbora stanovske organizacije, katerega dnevni red vsebuje rutinske za-
deve, s katerimi je pač treba opraviti vsako leto. Toda med njimi se je znašla vsaj ena točka, ki bi 
zaslužila množičnejšo pozornost: predlog sprememb odvetniške tarife! 
No, če že ni privabila k številčnejši udeležbi na zboru, pa je bila razprava o njej vsaj med navzočimi 
sila živahna, polemična, odločitev pa tesna (kakor smo jo točno zapisali v gornji naslov): zavrnila je 
predlog vodstva OZS, kije želelo s ponujenim predlogom odpraviti v tarifi vrsto sistemskih nejasnosti 
in pomanjkljivosti ter stimulirati mimo reševanje sporov, z znižanjem tarife v kazenskih zadevah pa 
doseči uskladitev s civilnimi postopki, za katere so predvidene najvišje tarifne postavke samo za prvo 
obravnavo oziroma vlogo. 
Zavrnilna mnenja o ponujenem predlogu za prenovo odvetniške tarife je bilo "med vrsticami" slišati 
že med obravnavo poročil o delu zborničnih organov v minulem letu. Govor je bil namreč o položaju 
odvetnikov in odvetništva, češ da je v njem čutiti nezadovoljstvo, padanje družbenega ugleda, saj se 
vse bolj širijo govorice o odvetnikih kot oderuhih in zaslužkarjih predvsem na račun spretnega za-
vlačevanja sodnih postopkov ipd. - proti čemur pa lastna organizacija ni zmožna drugače nasprotovati 
kot s predlaganjem znižanja tarifnih postavk za nekatera vse bolj zahtevna odvetniška opravila. Pa 
tudi argument za takšen predlog, da naj bi namreč z zniževanjem tarifnih postavk prispevali k 
pospešenju postopkov in s tem odpravljanju nakopičenih sodnih zaostankov, je bil kritično ocenjen 
kot posebej nesprejemljiv, saj hitrost in učinkovitost postopkov vendar uravnavajo sodniki. Nič dru-
gače ne bo na naših sodiščih vse dotlej, "dokler bosta imela dva senata na istem sodišču v identičnem 
primeru dve povsem različni mnenji", je bilo ob tem jasno povedano. 
Zagovorniki predloga so opozorili, da imajo odvetniki le v redkih državah toliko pooblastil kot slo-
venski - tako glede ekskluzivnosti zastopanja oziroma pravnega svetovanja kot tudi na podlagi 
pravice, da si sami člani prek stanovske organizacije predpisujejo (resda z ministrovim soglasjem) 
ceno posameznih opravil. Vsekakor bi se zato morali bolj zavedati celotnega družbenega ozračja, 
družbenih teženj in prizadevanj za ureditev najbolj perečih vprašanj delovanja pravne države in zago-
tavljanja pravne varnosti. Ozko cehovsko sklicevanje na avtonomijo odvetništva, na popolno samo-
stojnost njegove zbornice, češ da ji pač nihče ničesar ne more, je kratkovidnost, ki utegne kaj hitro 
škodovati. Kajti avtonomija nekega poklica se mora najprej vsakodnevno dokazovati, nikakor ne sme 
pomeniti neke samovolje in nerazumnega zavračanja upravičenih družbenih zahtev, kot so povsem 
jasno izražene glede plačevanja odvetniškega dela. Tudi primerjave s tarifnimi postavkami, ki določa-
jo ceno storitev kolegom v drugih državah, so večkrat povsem nekorektno izražene, če niso docela 
nepoznavalske - in naveden je bil v tej zvezi podatek, da dobi nemški odvetnik za najtežji zagovor 
samo 1.500 evrov (in poplačane stroške)... 
Glasovalni izid je torej vsaj do volilne skupščine OZS v začetku aprila 2003 odložil prenovo od-
vetniške tarife. Bi ga smeli razumeti, da je z njim (izglasovanem zgolj na pičlem "vzorcu" članstva) 
v slovenskem odvetništvu prevladala miselnost o čistem komercializmu po vzorih, kjer je stranka 
odvetniku zgolj objekt zaslužka? Takšno odvetništvo vsaj po evropskih spoznanjih dolgoročno nima 
perspektive, o čemer se je docela jasno opredelil tudi Evropski parlament v posebni resoluciji. V njej 
zahteva, da naj bo odvetništvo visoko strokovna in etična dejavnost, ki ji bo družba zaupala vse več 
nalog zaradi celovitega razumevanja in spoštovanja temeljnih družbenih kriterijev, tudi o ceni last-
nega dela. 
Se pred bližnjo 135. obletnico svojega obstoja slovenska odvetniška ladja res obrača v neko zgrešeno 
smer? Ali pa je bila obravnavana odločitev sprejeta pač nekega sila nesrečnega dne: skupščina je 
zasedala namreč v petek, 13. dne v mesecu? 

Dušan Skok 
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Odvetniki v latinskih pravnih rekih (III) 

Logika in 
argumentacija 
Glavni orodji pravne metode učenih juristov 

dr. janež Kranjc 

Izobraženi pravniki so se dokaj hitro uveljavili kot posebna socialna 
skupina. Na to med drugim kaže beseda "jurist", ki se je udomačila v prak-
tično vseh evropskih jezikih. 

Učeni pravniki so se najprej uve-
ljavili v cerkvenih institucijah. 
Zanimivo je, da je bilo kar ne-

kaj srednjeveških papežev šolanih ju-
ristov (med drugim npr. Bonifacij 
VIII). Juristi so bili znotraj cerkvene 
organizacije ukvarjali predvsem s so-
dnimi zadevami. Postopoma se je 
znotraj Cerkve izoblikoval sistem so-
dišč, na čelu katerega je bila Rota ro-
mana in ki so jih v celoti vodili uče-
ni pravniki. To je bil hkrati prvi so-
dni sistem v Evropi, v katerem so de-
lovali le izobraženi pravniki. 

Vloga učenih pravnikov pa se je 
povečevala tudi v posvetni sferi. Ne 
samo, da so se vladarji pogosto po-
služevali mnenj pravnikov, marveč so 
jih tudi vse pogosteje imenovali za 
člane svojih svetov. Tako je npr. an-
gleški kralj Edvard II na poti iz Sve-
te dežele vzel s seboj znamenitega 
Francisca Akurzija. Znan je tudi 
odnos cesarja Friderika II do učenih 
juristov. T. i. Parlement de Pariš, ki 
je bil vrhovno sodišče vseh severno-
francoskih ozemelj, so ob koncu 13. 
stoletja sestavljali pretežno šolani 
pravniki. Podobno je bilo tudi v dru-
gih deželah. V Nemčiji so sodišče sa-
škega volilnega kneza že 1432 v ce-
loti zasedali učeni pravniki, leta 1495 
pa je cesar Maksimilijan I. določil, da 
morajo biti šolani pravniki vsi sodni-
ki nemškega državnega komornega 
sodišča (t. i. Rechtskammergericht), 
ki niso bili plemiči. 

Vzporedno z navzočnostjo učenih 
pravnikov na državni ravni pa se je 
večal tudi njihov vpliv v upravi in 
sodstvu samostojnih mest. Prodor pra-
va kot stroke je kajpak odločilno vpli-
val tudi na potrebo po izobraženih 
odvetnikih. O njihovi izobrazbi smo 
pisali že zadnjič. To pot velja ome-

niti le nekaj besed o pravni metodi, 
ki so jo uporabljali. 

Temeljna značilnost učenih 
pravnikov srednjega veka je goto-
vo sleherno pomanjkanje občutka 
za časovne razsežnosti veljave pra-
va. 

Zato so brez kančka slabega ob-
čutka ali nelagodja sprejemali Justini-
janovo kodifikacijo kot veljavno in s 
tem sodobno pravo. Res je sicer, da 
so v njem glede na čas nastanka ra-
zlikovali dve plasti: starejšo, t. j. sa-
mo kodifikacijo in novo (morda bi 
lahko rekli kasnejše) pravo, kamor so 
šteli novele. Druga značilnost srednje-
veških učenih pravnikov je bila veza-
nost na vire, ki so jih dojemali kot 
nesporno avtoriteto, oziroma najoči-
tnejši izraz pravičnosti in razuma. Ra-
zlago virov so zato vse do velikih ev-
ropskih civilnih kodifikacij šteli za te-
meljno dejavnost učenih pravnikov. 
Interpretacija virov je šla pogosto v 
osupljive podrobnosti. 

V luči tega nas zato ne sme pre-
senečati, da so se mnogi stavki iz Ju-
stinijanove kodifikacije ohranili kot 
pravni reki, ki so jih v času recepci-
je uporabljali kot del veljavnega pra-
va. Pravniki so jih spoznavali že med 
šolanjem in v praksi, tako da so bili 
del prava ne le na univerzah, marveč 
tudi "na terenu". 

Glavno orodje pravne metode uče-
nih juristov je bila logika, ki je se-
veda v prvi vrsti temeljila na antičnih 
avtorjih, pa tudi na številnih sodobnih 
srednjeveških delih.1 Temelj znan-
stvenega dojemanja je predstavljala 

1 Med njimi velja omeniti delo Summulae lo-
gicales, ki ga je napisal Petrus Hispanus 
(1210/20-1277), kasnejši papež Janez XXI. To 
delo je doživeto mnogo izdaj in komentarjev 
ter je ostalo vse do novega veka temeljno de-
lo na področju logike. 

dialektika. Kot je zapisal Petrus His-
panus, je mogoče s pomočjo logike 
priti do temeljnih spoznanj vsake me-
tode.2 Pri tem so sredjeveški juristi 
razvili zlasti vedo o definicijah (difi-
nitiones) in trditvah (propositiones)3, 
hkrati pa vedo o delitvi snovi na ge-
nera in species ter opredelitev pose-
bnosti za razlikovanje (differentia spe-
cific a). 

Velik pomen so učeni juristi pri-
pisovali argumentaciji. Ena od nalog 
šolanega pravnika je bila namreč v 
tem, da oblikuje pravila, ki so verje-
tna, nato pa najde in razvije argumen-
te, ki bodo po eni strani utemeljeva-
li pravilnost teh stavkov, po drugi 
strani pa prepričali druge o veljavno-
sti vsebovanih trditev. Pri tem je ve-
ljalo, da se z iskanjem argumentov in 
razpravljanjem o njih pride do resni-
ce {Arguendo et disputando veritas 
invenitur). Med argumenti so razliko-
vali več vrst: argumente, ki izhajajo 
iz avtoritete (argumenta ab auctorita-
te), iz opredelitve (ab definitione), eti-
mologije (ab ethymologia), iz pravnih 
temeljev (a causis) ipd. 

V luči povedanega dobijo tudi 
pravni reki povsem drugačno podo-
bo. 

Pravila oziroma nosilni stavki so 
bili tako rekoč temeljno orodje vsa-
kega pravnika. Z njimi so argumen-
tirali in prepričevali. Bili pa so tudi 
eden najbolj vidnih zunanjih znakov 
izobraženega pravnika. Tisti, ki ni 
znal citirati pravnih rekov in pravil, 
ni mogel biti šolani pravnik. 

Ta povezava med teorijo in prakso, 
ki seveda ni bila značilna le za pravo, v 
veliki meri utemeljuje trditev, da je bi-
lo obče pravo znanstveno pravo. Upo-
raba znanstvene metode na univerzah 
se je namreč bolj ali manj uspešno na-
daljevala tudi v praksi. 

Učeni pravnik v času občega pra-
va je bil tesno povezan z izročilom 
antičnih avtorjev, ki jih je pogosto sli-
šal in navajal kot avtoritete. V to sku-
pino vsekakor sodi Cicero, ki so ga 
navajali zlasti na področju logike in 
topike. 

Cicero v zvezi z delom odvetni-
kov in sodnikov postavlja zanimivo 
razlikovanje, ko pravi, da mora so-
dnik v postopkih vedno slediti resni-
ci, odvetnik pa sme včasih braniti ti-
sto, kar je le verjetno, četudi ni čisto 

2 Petrus Hispanus Summulate Logicales: Dia-
lectica est ars ad omnium methodorum princi-
pia viam habens. 
3 V logiki je bila propositio zgornji stavek pri 
logičnem sklepu. 



res (Iudicis est semper in causis ve-
ram sequi, patroni non numquam ve-
ri simile, etiam si mainus sit verum, 
devendere - De o f f . 2,14,51). 

V zvezi s tem velja morda ome-
niti zanimivo epizodo iz življenja ene-
ga od najznamenitejših odvetnikov 
vseh časov, Johanna Wolfganga Go-
etheja. Po koncu pravnega študija le-
ta 1771 je z dvaindvajsetimi leti po-
stal odvetnik pri porotnem sodišču. V 
štirih letih svojega odvetništva je vo-
dil osemindvajset postopkov, v kate-
rih je svoje stranke zastopal s tako 
temperamentnimi in ne vedno najbolj 
izbranimi besedami, da ga je sodišče 
v Wetzlarju zaradi tega strogo opo-
mnilo. Veliko kasneje je Goethe svoj 
odvetniški stil branil z naslednjimi be-
sedami: 

"Kdor hoče braniti nekaj neresni-
čnega, ima dober razlog, da nastopa 
tiho in z izbranimi besedami. Kdor pa 
čuti, da je pravica na njegovi strani, 
mora nastopati robato; vljudna pra-
vica ne pomeni nič." 

V praksi na žalost ni vedno tako, 
kot je dejal Goethe, temveč veliko 
bolj v smislu Ciceronove ugotovitve, 
ki se v konkretnih primerih neredko 
razširi tudi do te mere, da se vehe-
mentno brani tudi popolna neresnica. 

Verjetno je pričakovanje, da se bo 
odvetnik zavzemal za stranko celo ta-
krat, kadar ne bo imela čisto prav, 
botrovalo reku, da nihče ni dober 
odvetnik v lastni zadevi (Nemo in re 
sua advocatus), oziroma da je treba 
v lastni zadevi poiskati odvetnika {In 
propria causa advocatum quaerere). 
Gotovo sta bila oba reka izraz časov, 
v katerih se ni štelo za primerno, da 
bi nekdo preveč poudarjal lastni prav 
in pri tem morda celo pretiraval. 

Seveda so se časi tudi v tem po-
gledu temeljito spremenili. Kljub te-
mu pa srečamo zametke "sodobnega" 
gledanja, ki je bolj naklonjeno samo-
poveličevanju in uveljavljanju lastnih 
interesov kot pa iskanju resnice, že v 
Hieronimovih pismih. Ugotavlja 
namreč, da je smešen advokat, ki po-
trebuje odvetnika (Rideo advocatum, 
qui patrono eget). Vendar pa rek ni 
povsem enoznačen. Razumeti ga je 
mogoče na dva načina. Po eni strani 
lahko pomeni, da bo dober odvetnik 
lahko dobro zastopal tudi samega se-
be. Po drugi strani pa ga lahko razu-
memo tudi tako, da je smešen odve-
tnik, ki si ne more najti (dobrega) 
odvetnika, bodisi zato, ker nima de-
narja, ali pa zato, ker ga nihče noče 
zastopati. 

Delo odvetnikov v luči 
varuha človekovih 

pravic 
Aleš Butala 

Odvetništvo ima kot del pravosodja pomembno vlogo v okviru izvrše-
vanja sodne oblasti. Priznanje velikega pomena, ki ga ima odvetništvo v 
pravni in demokratični državi, predstavlja že samo dejstvo, da je uvrščeno 
v ustavo. Odvetništvo je samostojna in neodvisna služba, ki jo odvetniki 
opravljajo kot svoboden poklic. 

Čeprav je odvetnik pri svojem delu samostojen in neodvisen, pa to ne 
pomeni, da ga lahko opravlja neodgovorno. Zavezan je spoštovati dolžno-
sti, ki mu jih nalaga zlasti zakon o odvetništvu, pa tudi kodeks odvetniške 
poklicne etike, kot zapis načel in pravil, po katerih se ravnajo odvetniki pri 
opravljanju svojega poklica. 

Država priznava odvetništvu pri-
vilegiran, skoraj monopolen po-
ložaj, saj lahko pred sodišči 

stranko proti plačilu zastopa praviloma 
samo odvetnik. Nekateri procesni za-
koni (na primer na področju kazenske-
ga in civilnega postopka) priznavajo 
pravico zagovarjanja in zastopanja iz-
ključno ali praviloma le pooblaščencu, 
ki je odvetnik. V nekaterih postopkih 
je določeno celo obvezno zastopanje 
po odvetniku, saj zakonodajalec pred-
postavlja, da je s tem stranki zagotov-
ljena kakovostna pravna pomoč. Stran-
ka, ki se obrne na odvetnika, tako upra-
vičeno pričakuje strokovno, učinkovito 
in koristno storitev. 

Razmerje med stranko in odvetni-
kom že po naravi ne more biti enako-
pravno, saj je očitno podrejen, odvisen 
položaj stranke, ki pride k odvetniku 
zaradi svoje težave, problema ter s tem 
povezano osebno in pogosto celo du-
ševno stisko. Tudi zato je uzakonjena 
zaveza odvetnika, da pri zastopanju 
ravna vestno, pošteno, skrbno ter po 
načelih odvetniške poklicne etike. 

Varuh - posreden "nadzornik" 

Varuh nima neposrednih pristojno-
sti v razmerju do odvetnikov pri oprav-
ljanju njihovih storitev na podlagi po-
oblastilnega (pogodbenega) razmerja s 
samo stranko. Ker pa se odvetniki 
obvezno združujejo v odvetniško zbor-
nico, ki je nosilec javnih pooblastil, je 
podana pristojnost varuha v razmerju 
do njihovega stanovskega združenja in 
tako posredno tudi do odvetnikov. 

Poudarjeno pristojnost nadzora pa 

ima varuh v primerih predpisanega 
kvalificiranega zastopanja, obveznega 
zastopanja in takrat, ko je država po-
godbena stranka odvetniku. Odvetnik, 
ki ga zagotavlja država, mora stranki 
nuditi enako kakovost odvetniških sto-
ritev kot v primeru neposrednega po-
oblastilnega razmerja. Zakon o brez-
plačni pravni pomoči daje med oseba-
mi, pooblaščenimi za izvajanje pravne 
pomoči, glavno vlogo prav odvetni-
kom in odvetniškim družbam. Zakono-
dajalec in s tem država očitno zaupata 
slovenskim odvetnikom, kar se zlasti 
kaže na področju samega dostopa do 
sodišča in zagotavljanja učinkovitega 
sodnega varstva. 

Odvetništvo ima vse bolj nepogre-
šljivo vlogo v delovanju pravosodnega 
sistema. V pravni in socialni državi so 
tako odvetniki soodgovorni za pravil-
no, zakonito in učinkovito delovanje 
pravosodja. 

Posameznik vse bolj odvisen od 
strokovne pravne pomoči 

Procesni zakoni (na primer zakon o 
pravdnem postopku in zakon o izvršbi 
in zavarovanju) postajajo za stranke 
strožji in manj prijazni. Stranke so tako 
prisiljene k aktivnejšemu sodelovanju, 
saj so nesodelovanje in opustitve stran-
ke v postopku strožje sankcionirane. 
Seveda pa sodelovanje in potrebno re-
agiranje stranke v postopku zahteva 
dobro poznavanje pravil postopka, da 
bi se bilo moč ustrezno in pravočasno 
odzvati in se s tem izogniti škodljivim 
posledicam. 

Tako postaja posameznik kot stran-



ka v postopku vse bolj odvisen od 
ustrezne pravniške pomoči. Zaradi po-
manjkanja strokovnega znanja ali pa 
zaradi kogentnih določb procesnih za-
konov o zastopanju, ljudje vse bolj po-
trebujejo pravno svetovanje, zastopa-
nje in zagovarjanje stranke pred sodi-
šči in drugimi državnimi organi ter 
druge storitve, ki jih opravljajo odve-
tniki. Veliko vlogo pri zagotavljanju 
pravice do sodnega varstva ima prav 
zastopanje stranke v sodnem postopku. 
Pošten dokazni postopek predpostavlja 
kontradiktornost postopka, pri čemer 
je odločilnega pomena enak položaj 
strank med postopkom. Takšen položaj 
predvsem zagotavlja "enakost orožja", 
da nobena stranka ni prikrajšana v pri-
merjavi z drugo. 

Povedano je še posebnega pomena 
v sistemu odprtega sojenja, ki dobiva 
vse večjo veljavo zlasti v pravdnem 
postopku. Tako sodnik v okviru mate-
rialnega pravdnega vodstva izvaja svo-
jo razjasnjevalno oblast, da z vprašanji 
in na drug primeren način skrbi za to, 
da se dejansko stanje čimbolj razjasni. 
Dolžnost razjasnjevanja sega tudi na 
pravno področje: na podlagi 285. člena 
ZPP mora sodnik skrbeti, da se ugoto-
vita sporno dejansko stanje in sporno 
pravno razmerje, ki sta pomembni za 
odločitev v sporu. 

"Odprto sojenje" - "odprto 
zastopanje" 

Kot sojenje ni nobena magija in so-
dnik ni član pontifikalnega kolegija, ki 
bi edini smel poznati tožbene formule1, 
tudi za delo odvetnika kot pooblaščen-
ca v pravdnem postopku velja, da za-
stopanje ni nobena magija, ki naj osta-
ne pooblastitelju kot stranki postopka 
skrito in nerazumljivo. Stališče, naj 
sodba ne bo presenečenje za stranke, 
mora veljati tudi v razmerju med odve-
tnikom in stranko. To pa terja, da 
odvetnik sproti in pravočasno seznanja 
stranko o poteku postopka, vključno z 
dejansko in pravno podlago, pomem-
bno za pravilno in zakonito odločitev v 
sporu. Lahko bi torej rekli, da pojmu 
odprtega sojenja v razmerju med odve-
tnikom in stranko ustreza "odprto za-
stopanje". 

Pobude, ki jih prejema varuh, kaže-
jo, da ljudje v razmerju stranka - odve-
tnik pričakujejo več informacij, poja-
snil in sploh več komunikacije odve-
tnika s stranko. Če stranka razume po-

1 Dr. Jože Juhart: Zbiranje pravdnega gradiva, 
Pravnik 5-8/1957, stran 223. 

tek postopka in je seznanjena z dejan-
skim stanjem in pravnimi vprašanji, 
pomembnimi za odločitev v sporu, bo 
lahko odvetniku in s tem sodišču pra-
vočasno posredovala informacijo, po-
membno za odločitev. Razpravno na-
čelo stranko zavezuje, da je dolžna na-
vesti dejstva, na katera opira svoj zah-
tevek. Sodišče ne sme vzeti za podlago 
dejstva, ki ga stranka ni navedla. Učin-
kovito sodelovanje odvetnika s stranko 
je tako odločilnega pomena že pri sa-
mem zbiranju procesnega gradiva. 

"Odprto zastopanje" pa ni pomem-
bno zgolj s stališča samega sojenja in 
zastopanja stranke v postopku, pač pa 
tudi zaradi same transparentnosti po-
oblastilnega razmerja med odvetnikom 
in pooblastiteljem. Korektnost v tem 
razmerju vzpodbuja zaupanje stranke v 
delo odvetnika, kije usmerjeno v varo-
vanje pravic in pravno zavarovanih ko-
risti pooblastitelja kot stranke sodnega 
postopka. Če razmerje zaupanja med 
odvetnikom in stranko ni vzpostavlje-
no, prihaja do očitkov o nestrokovnem 
zastopanju, da odvetnik ne deluje v ko-
rist pooblastitelja, da je podkupljen s 
strani nasprotne stranke in podobno. 
Ljudje za neuspeh v sodnem postopku 
kaj hitro iščejo razloge zunaj njih sa-
mih: v razmerju do sodišča, pa tudi v 
razmerju do pooblaščenca - odvetnika. 
Takšne, praviloma povsem neuteme-
ljene očitke, je moč preprečiti pred-
vsem z ustrezno informacijo, ki stranki 
omogoča na njej prilagojeni način ra-
zumeti potek sojenja in pomen posa-
meznih procesnih dejanj ter dejstev, ki 
jih stranka zatrjuje in dokazuje v po-
stopku. 

Varuh vzpodbuja "odprto zastopa-
nje", ki stranki omogoča razumevanje 
in potek postopka ter sploh sodnega 
odločanja. Tudi kodeks odvetniške po-
klicne etike v točki 40 zavezuje odve-
tnika, da o svojem delu in postopanju 
redno obvešča stranko, ji vsak čas 
omogoča vpogled v stanje zadeve, jo 
pouči o dejanskem stanju in o pravnih 
vprašanjih ter ji sporoči potrebne po-
datke iz sodnih in drugih spisov ali iz 
opravljenih poizvedb. S tem je stranki 
omogočen tudi nadzor nad delom 
odvetnika, ki gaje pooblastila za zasto-
panje v postopku. Marsikateri nepotre-
ben sporazum med odvetnikom in 
stranko je moč na tak način preprečiti. 

Pravočasno in popolno pojasnilo je 
v službi vestnega, poštenega in skrbne-
ga zastopanja stranke, kar v posledici 
pomeni tudi manj pritožb na odvetni-
ško zbornico, posredno pa tudi na va-
ruha človekovih pravic. 

O čem pritožbe varuhu: 
kaj je ali mora stranka plačati 
odvetniku 

Pritožbe varuhu, povezane z delom 
odvetnikov, so pogosto povezane z za-
računavanjem in plačilom odvetniških 
storitev in povračilom stroškov v zvezi 
z opravljenim delom. 

Rdeča nit tovrstnih pritožb je, da 
odvetnik ni dal stranki potrdila o plači-
lu, da ji ni izstavil obračuna ali računa. 
Če je potrdilo o plačilu izdano, pa je to 
v obliki blagajniškega prejemka z zgolj 
običajno navedbo, da gre za plačilo 
opravljenih storitev. Potrdilo s takšno 
vsebino ne omogoča prepoznati, katero 
odvetniško storitev je stranka plačala. 

Tako ne presenečajo nesoglasja, 
kaj je stranka plačala in koliko morda 
še dolguje. Zlati v primeru večletnega, 
dolgotrajnega pooblastilnega razmerja, 
ko je dokazovanje posameznih plača-
nih zneskov oteženo ter ima na vred-
nost delnih plačil vpliv tudi padec vre-
dnosti denarja, je pogosto potrebno ve-
liko sporazumevanja in obojestranske 
dobre volje, da se stranka in odvetnik 
dogovorita o finančni plati pooblastil-
nega razmerja. Razčlenjen obračun 
prejetih plačil ter sprotno izdajanje po-
trdila za vsako posamezno (delno) pla-
čilo s točno navedbo namena plačila v 
skladu z odvetniško tarifo, bi odpravi-
lo marsikatero nesoglasje med odvetni-
ki in njihovimi strankami. 

Razčiščevanje pooblastilnega 
razmerja - uveljavljanje 
odvetnikove odgovornosti 

Zlasti pa pri varuhu opažamo, da se 
odvetnik informacijsko zapre v ra-
zmerju do svoje (bivše) stranke, ko pri-
de do razčiščevanja pooblastilnega ra-
zmerja in morda celo pritožbe na odve-
tniško zbornico. Do takšnega ravnanja 
pride takrat, ko stranka zatrjuje kršitev 
dolžnosti pri opravljanju odvetniškega 
poklica ter uveljavlja odškodninsko ali 
disciplinsko odgovornost odvetnika. 

Posredovanja varuha pri uveljavlja-
nju odškodninskih zahtevkov dajejo 
slutiti, da je pot do odškodnine dolgo-
trajna. Stranka, ki zatrjuje, da je oško-
dovana, pogosto naleti na molk ali sla-
bo odzivanje odvetnika, kar ne olajšuje 
uveljavljanje odškodninskega zahtevka 
pri zavarovalnici, pri kateri je odvetni-
ška zbornica zavarovala odvetnika pred 
odgovornostjo za škodo. Neuspeh pri 
dokazovanju obstoja vzročne zveze 
med dejanjem ali opustitvijo odvetnika 
ter zatrjevano škodo je v nekaj prime-
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rih, ki jih je obravnaval tudi varuh, ime-
lo za posledico neuspešno uveljavljanje 
odškodninskega zahtevka. 

Neučinkoviti disciplinski 
postopki zoper odvetnike 

Na področju disciplinskih postop-
kov pa ima nesodelovanje odvetnikov 
in organov odvetniške zbornice svoj 
odmev v neučinkovitosti disciplinskih 
komisij prve stopnje. Morda prav zara-
di pomanjkanja volje za disciplinsko 
odločanje zoper svoje stanovske kole-
ge, prihaja do nerazumnih zastojev pri 
delu disciplinskih komisij. Takšno sta-
nje ne spodbuja zaupanja v stanovsko 
organizacijo odvetnikov, da bo hitro in 
učinkovito ukrepala v primerih kršitev 
dolžnosti pri opravljanju odvetniškega 
poklica in dejanj, ki pomenijo kršitev 
vestnega opravljana dela in prakse v 
odvetniški pisarni. 

Po veljavni ureditvi odvetniška 
zbornica izvoli predsednika in člane di-
sciplinskih komisij iz vrst odvetnikov. 
O pritožbah zoper odvetnike tako odlo-
čajo sami odvetniki. Ob svoji neučinko-
vitosti zlasti disciplinska komisija prve 
stopnje ne zbuja vtisa neodvisnosti in 
nepristranskosti pri odločanju. V tej 
zvezi bo treba zagotoviti drugačen pri-
stop disciplinskih komisij, da se zago-
tovi hitro, učinkovito in objektivno 
odločanje ali pa sestavo disciplinskih 
komisij tako spremeniti, da bo zavaro-
van javni interes v skladu s pomenom, 
ki ga ima odvetništvo v pravni in demo-
kratični državi. 

Stranka, ki zatrjuje nepravilno rav-
nanje odvetnika, običajno poda prijavo 
odvetniški zbornici šele po koncu po-
oblastilnega razmerja, ko ni več strahu, 
da bi prijava negativno vplivala na za-
upnost razmerja med njo in odvetni-
kom. Ker teče zastaranje pregona di-
sciplinskih kršitev od dneva kršitve, 
dveletni relativni in štiriletni absolutni 
zastaralni rok pa sta sorazmerno krat-
ka, so pogosti primeri, da se odločanje 
o zatrjevani disciplinski kršitvi konča z 
zastaranjem pregona. 

V letnem poročilu za 2001 je varuh 
zato predlagal, da bi veljalo v tem ra-
zmerju poiskati za stranko prijaznejšo 
rešitev, na primer, da zastaranje ne teče 
v času pooblastilnega razmerja, ko 
odvetnik zastopa prizadeto stranko. Na 
priporočilo seje že odzvala vlada s poja-
snilom, da bo pristojno ministrstvo pre-
učilo predlog, da bi v zakonu o odvetniš-
tvu za primer disciplinske kršitve odve-
tnika določili mirovanje zastaranja za 
čas trajanja pooblastilnega razmerja. 

Davčni vidik 
nedokončanih storitev 

odvetnikov 
Boj za zmago davčne predvidljivosti 

dr. Konrad Plauštajner 

I. PROBLEM 

Več kot pet let je trajalo, da se je 
razpletel nesporazum med prvostopni-
mi davčnimi organi in odvetniki glede 
njihove (nedolžnosti, da kot prihodek 
vnesejo v letno davčno napoved tudi 
"zaloge proizvodov in nedokončane 
proizvodnje." Poenostavljeno poveda-
no: po stališčih davčnih organov so 
morali odvetniki ob koncu leta napra-
viti popis vrednosti vseh nedokončanih 
spisov in jo upoštevati kot dohodek, 
čeprav od strank niso prejeli nobenega 
plačila. 

Za vse nasprotne argumente, zlasti 
da odvetniške dejavnosti ni mogoče 
enačiti z obrtno dejavnostjo, pri kateri 
dejansko nastajajo tudi velike zaloge v 
materialu kot tudi nedokončana proiz-
vodnja, so davčne oblasti striktno za-
vračale. Tudi strokovno pripravljenih 
"Meril za ugotavljanje odhodkov pri 
opravljanju odvetniške dejavnosti", ki 
jih je pripravila OZS1, davčne oblasti 
niso upoštevale2. 

Na vse te kriterije davčnih organov 
pri ugotavljanju odvetnikovega dohod-
ka so odvetniki različno reagirali. Ve-
čina je stisnila zobe, povišala svojo 
davčno napoved za "nedokončano pro-
izvodnjo" in plačala s tem povečane 
davčne obveznosti. Pametneje je rav-
nalo nekaj tistih, ki so se zoper davčne 
odločbe pritožili. 

DURS - Glavni urad je namreč kot 
pritožbeni organ z odločbo št. 416 -
4203/ 97 z dne 25. 10. 2002, vezano na 
zadevo DURS - Davčni urad Celje št. 
40411 - 1560/ 97 - 3 - 41 - 03/ 03, spre-
jel stališča pritožnika - odvetnika in za-
devo vrnil v ponovni postopek. 

Vendar je s tem problem rešen v 
korist odvetnikov le na načelni ravni. 
Pritožbeni davčni organ namreč ute-
meljeno opozarja zlasti, kako naj odve-
tniki vodijo svoje finančne evidence, 
da v bodoče ne bo več prihajalo do opi-

' Dokument v arhivu OZS, Ljubljana 1997 
2 Stališče DURS - Glavni urad št. 416 - 1197 z 
dne 23. 5. 1997, arhiv OZS 

sanih zapletov. Zato terja ta davčni 
problem kompleksno predstavitev. 

II. DOSEDANJA STALIŠČA 
DAVČNIH ORGANOV IN ODVE-
TNIKOV 

Po uradnem stališču davčnih orga-
nov3 se prihodki in odhodki ter s tem 
davčna osnova odvetnikom ugotavljajo 
na podlagi Zakona o dohodnini (Ur. 1. 
RS, št. 7H 93 in novele), Zakona o dav-
ku od dobička pravnih oseb (Ur. 1. RS, 
št. 72! 93 in novele), Slovenskih raču-
novodskih standardov, Pravilnika o 
vodenju poslovnih knjig in sestavljanju 
letnega poročila za samostojnega po-
djetnika posameznika (Ur. 1. RS, št. 5/ 
95), Odredbe o poslovnih knjigah in 
drugih davčnih evidencah (Ur. 1. RS, 
št. 77/ 96) in drugih podzakonskih ak-
tov. Na podlagi citiranega pravilnika 
so davčni inšpektorji zahtevali, da 
odvetnik ob koncu leta pripravi popis 
nedokončanih zadev - spisov, ker pred-
stavlja skupna vrednost odvetnikovega 
dela iz teh spisov prav tako njegov do-
hodek za konkretno fiskalno leto, ne 
glede na to, ali je prejel od stranke de-
jansko plačilo. Zato naj bi bili odvetni-
ki po 7. členu citiranega pravilnika in v 
skladu z 18. členom zakona o odvetniš-
tvu ter po odvetniški tarifi dolžni sesta-
viti obračune svojih storitev iz nedo-
končanih spisov. Tudi po 32. členu ci-
tiranega pravilnika mora odvetnik ne-
fakturirane dokončane in nedokončane 
zadeve popisati in ovrednotiti, da je 
možno ugotoviti izkaz uspeha po 9. 
členu zakona o davku od dobička prav-
nih oseb in s tem tudi dobiček. 

Nasprotni argumenti, ki so se nana-
šali predvsem na specifičnost odvetni-
škega dela, so bili jasni in oprti na iste 
predpise. Vendar jih niso posredovali 
samo odvetniki, ampak tudi davčni 
strokovnjaki4. Ti so poudarjali, da se 
pri ugotavljanju ustvarjenih prihodkov 
uporablja zakon o obdavčitvi dobička 

3 Ibid kot pod op. 2 
4 Mnenje revizijske družbe Podboršek, d.d., Lju-
bljana, z dne 31. 1. 1998, arhiv OZS 



pravnih oseb, ki se sklicuje tudi na 
uporabo slovenskih računovodskih 
standardov. Vendar so slednji (SRS18) 
glede nedokončanih storitev lahko 
uporabijo le, če (a) ni nobenega dvo-
ma, da bo storitev opravljena in plača-
na, ter (b) da ne obstaja negotovost 
glede stroškov, ki bodo nastali pri 
opravitvi storitve. Zato je v primeru 
odvetniških storitev zahteva davčnih 
organov za ovrednotenje "nedokonča-
ne proizvodnje" neupravičena. Vendar 
tudi ni dvoma, da davčni organ pri pre-
verjanju davčne osnove po napovedi 
zavezanca ni dolžan priznati odhod-
kov, ki se neposredno nanašajo na ne-
dokončane zadeve (n. pr. kilometrine, 
dnevnic, taks itd.). Takšnemu mnenju 
zagotovo ni oporekati. 

Odvetniki so bili v svojih naspro-
tnih argumentih še konkretnejši. Pred-
vsem so nasprotovali upravičenosti 
uporabe citiranega pravilnika, ker je 
kot lex specialis uporaben samo za do-
ločeno vrsto fizičnih oseb. Sam namreč 
v 1. členu določa, da se z njim ureja na-
čin vodenja poslovnih knjig in sestav-
ljanje letnega poročila za samostojnega 
podjetnika posameznika po ZGD. Vse-
binska, namenska in jezikovna inter-
pretacija te določbe zato ne dopušča 
aplikacije na odvetniško delo. Nadalje 
je potrebno upoštevati, da ima podje-
tnik s stranko podjemniški odnos (600. 
čl. ZOR, sedaj 619. čl. OZ), medtem ko 
sta odvetnik in stranka v mandatnem 
razmerju (749. čl. ZOR, sedaj 766. čl. 
OZ), pri katerem se plačilo storitve 
opravi po končanem delu ali v skladu z 
dogovorom. 

Narava odvetnikovega dela je tak-
šna, da lahko le redkokdaj določi vred-
nost svojega dela za del svoje storitve 
ali vnaprej. Kadar je odvetnikovo pla-
čilo na institut pactum de quota litis 
po5 čl. 17/3 zakona o odvetništvu, je 
negotovost plačila največja, ker je 
odvisna od izida pravde. V izvenso-
dnih poravnavah v odškodninskih za-
devah priznavajo zavarovalnice odve-
tniku pavšalno plačilo, ki je odvisno od 
zneska poravnave. Ta vnaprej sploh ni 
z gotovostjo predvidljiv. Skoraj enako 
velja v primeru sodnih in izvensodnih 
poravnav v drugih različnih pravdnih 
zadevah, kjer odvetnik zaračuna svoje 
stroške stranki v skladu z doseženim 
uspehom. Dogovor po 8. členu odve-
tniške tarife o odvetnikovi pavšalni na-
gradi za opravljeno delo tudi izključu-
je možnost ugotavljanja vrednosti dela 
v nedokončanih zadevah. 

Vse to in zlasti narava mandatnega 
5 Kukec, Plauštajner 

razmerja med odvetnikom in stranko 
dovolj argumentirano dokazuje, da se 
nedokončani zadevi ex lege, načelno in 
praktično ne more postavljati cene, kar 
posledično pomeni, da odvetnik nima 
nedokončane proizvodnje in zalog v 
obliki nedokončanih spisov. 

Dodati gre še en pomemben ele-
ment, ki je vezan na etičnost odvetni-
škega poklica. Odvetnik naj stranki, ki 
je plačilno slabotnejša, zniža stroške 
zastopanja, ali jih sploh ne zaračuna6. 
Vsakdanje življenje tudi kaže, da stran-
ke ne zmorejo več polnega plačevanja 
sodnih, izvedeniških in odvetniških 
stroškov. Če se denar za takse in izve-
denca še nekako najde, je na koncu ve-
dno odvetnik tisti, ki da takšni stranki 
popust. Zato je precej ironično zazve-
nel stavek iz inšpektorjevega zapisni-
ka, ki se je glasil: "Kakor hitro se 
odvetnik odloči, da bo prevzel stranko, 
ki se je nanj obrnila, mu za vsak posvet 
ali ustno pravno informacijo po odve-
tniški tarifi pripada plačilo za oprav-
ljeno delo." Ali se morda motim? 

Ob vsem tem je davčna služba tudi 
nepravilno pojmovala in ovrednotila 
"nedokončano proizvodnjo" odvetni-
ka, toda to vprašanje ni več aktualno. 
A vendar poglejmo! 

Neprimerljivost obrtnika z odvetni-
kom na tem področju se vidi tudi iz te-
ga, da po SRS nedokončana proizvod-
nja zajema količine in cene ob koncu 
obračunskega leta, ki vključujejo ne-
posredne stroške materiala, storitev in 
dela z vključeni nujnimi stroški proiz-
vodnje. Stroški so ovrednoteni po 
predračunski kalkulaciji z upošteva-
njem cen ob koncu obračunskega leta, 
pri čemer je poleg stroškov proizvod-
nje in dela vključen tudi material in 
drugi gibljivi stroški. 

Zelo razumljivo in zelo uporabljivo 
za odvetnikovo finančno poslovanje, 
mar ne? 

III. STALIŠČA PRITOŽBENEGA 
ORGANA 

Glavni urad DURS v svoji razvelja-
vitveni odločbi najprej ugotavlja, da 
odvetnika veže Pravilnik o vodenju po-
slovnih knjig in sestavljanju letnega 
poročila za samostojnega podjetnika 
posameznika (Ur. 1. RS, št. 5195). Pri 
tem se sklicuje, da pravilnik velja za 
samostojnega podjetnika posameznika, 
kot je njegov status opredeljen v 7. tč. 
1. člena ZGD. Po tej določbi podjetnik 
posameznik kot fizična oseba na trgu 
samostojno opravlja pridobitno dejav-

nost kot svojo izključno dejavnost. 
Odvetnik ima enak status zato, ker kot 
fizična oseba deluje na trgu samostoj-
no in na enak način in z istimi cilji kot 
samostojni podjetnik posameznik. 

Na tej točki pritožbena odločba za-
gotovo greši, ker popolnoma spregleda 
ustavni in zakonski status odvetnika. 
Enačenje samostojnega podjetnika po-
sameznika in odvetnika ni mogoče. Za-
to lahko takšno stališče davčnih orga-
nov tudi v bodoče povzroči nove za-
plete v podobnih ali drugih situacijah. 
Odvetniki moramo biti pri tem ne-
omajni. 

Najprej je treba poudariti, da odve-
tništvo ni gospodarska dejavnost, zato 
zanj ne velja ZGD, ampak Zakon o 
odvetništvu. Po 137/1 členu ustave je 
odvetništvo kot del pravosodja samo-
stojna in neodvisna služba. Ustavno 
sodišče je tudi jasno povedalo, da 
opravljanje odvetniškega poklica ne 
zahteva samo strokovnih pogojev, 
temveč v enaki meri ali še bolj spošto-
vanje etičnih načel7. 

Zato za odvetnike kot tudi druge fi-
zične osebe, ki samostojno opravljajo 
na trgu intelektualno delo (svobodni 
poklici) ne velja ZGD ampak posebni 
predpisi (zdravniki, arhitekti, notarji 
itd.). Temeljne značilnosti samostojne-
ga podjetnika posameznika se vsaj v 
dveh bistvenih elementih razločujejo 
od odvetnika. Podjetnik posameznik 
opravlja gospodarsko dejavnost, po-
vsem je podrejen tržnim razmerah, za-
to lahko svojo dejavnost tudi reklami-
ra8. Posluje zaradi pridobivanja dobi-
čka, ki pri odvetniku glede na poslan-
stvo njegovega poklica ne more biti 
poklicni atribut, ampak je to lahko le 
pridobivanje dohodka po kriterijih 
oblastveno nadzorovane odvetniške ta-
rife. 

Ni torej dvoma, da zaenkrat nima-
mo materialnega predpisa, ki bi odve-
tnikom zapovedoval ravnanje po ome-
njenem pravilniku. Če skuša davčna 
oblast to pravno praznino zapolniti z 
enačenjem pojmov samostojnega po-
djetnika posameznika in odvetnika, je 
to bolj podobno zgodbi o Prokrustovi 
postelji kot resnemu strokovnemu pri-
stopu. Odvetniki zato temu enačenju 
ne moremo pritrditi, ne nazadnje tudi 
zato, ker se lahko brez prave argumen-
tacije in po načelu ex cathedra na ško-
do odvetnikov pojavi na katerem koli 
drugem področju. 

Vendar za pritožbeni davčni organ 

6 Komentar Ustave RS, str. 937 

7 Odločba Ustavnega sodišča RS U-I - 371/98, 
Ur. 1. RS, št. 48101 
8 Bohinc in soavtorji, str. 141 



- kljub opisanemu napačnemu izhodi-
šču - ni dvoma, da odvetniku ni potreb-
no ovrednotiti nedokončanih spisov in 
tako ugotovljenega prihodka vnesti v 
svojo letno davčno napoved. Drugo-
stopna odločba namreč sledi sodbi VS 
RS9, ki je razmerje med odvetnikom in 
stranko opredelila kot mandatno raz-
merje. Kdaj nastopi v takšnem razmer-
ju dolžnost plačila odvetniške storitve, 
se presoja po 762. členu ZOR oziroma 
po 779. členu OZ. 

V mandatnem razmerju mora naro-
čitelj po citiranih določbah ZOR oz. 
sedaj OZ plačati storitev po opravlje-
nem poslu, če ni drugače dogovorjeno. 
Zato je odvetnik dolžan skladno z 18. 
členom zakona o odvetništvu izstaviti 
stranki račun in obračun praviloma še-
le ob končanju zadeve. Izjema od tega 
pravila je samo dogovor med stranka-
ma, s katerim se lahko to vprašanje av-
tonomno uredi. 

IV. ZAKLJUČEK 

Pritožbena davčna odločba vrača 
prepotreben mir in varnost v delo in fi-
nančno poslovanje odvetnikov. Tisti 
odvetniki, ki so se spustili v pritožbeni 
postopek, so se zavedali predvsem na-
čelnosti odprtih vprašanj in zlasti tega, 
da se je potrebno upreti arbitrarnemu 
postopanju prvostopnih davčnih orga-
nov. To je bil predvsem boj za zmago 
načela davčne predvidljivosti, ki v naši 
zakonodaji še ni dosledno izpeljano. V 
modernih državah je davčna zakonoda-
ja (i) čim bolj jasna, (ii) enostavna in 
transparentna ter (iii) razumljiva, kar 
omogoča davčnim zavezancem, da so 
vnaprej seznanjeni s svojimi davčnimi 
obveznostmi. To so že elementi pravne 
varnosti, h kateri vsi težimo. 

Zato pozitivne drugostopne 
odločbe ne gre razumeti kot zmage 
odvetnikov ali poraza davčnih inš-
pektorjev, temveč samo kot dosežek 
pravne države. 

V sedanjih razmerah, ko je potreb-
no na vsako obračunano odvetniško 
storitev dodati in plačati še 20-odstotni 
DDV, bi se zahteva po ovrednotenju 
nedokončanih spisov še posebej nega-
tivno odrazila v odvetniškem delu in bi 
na koncu prizadela zlasti naše stranke. 
Naša pravna pomoč bi bila občutno 
dražja, ker bi odvetnika silila, da se do 
klienta obnaša skrajno komercialno in 
brez posluha za njegove plačilne zmo-
žnosti. Zato so bile sedaj zavrnjene 
zahteve prvostopnih davčnih organov 
v velikem nasprotju z družbenim priza-

9 Sodba VS RS, št. VS 05921 z dne 22. 3. 2001 

devanjem, da ostanejo cene pravnih 
storitev odvetnikov in notarjev na spre-
jemljivi ravni. 

Če smo se sedaj odvetniki vsem tem 
problemom, ki znajo biti v praksi zelo 
moreči, izognili, in enako velja glede 
možnosti kaznovanja za prekršek po 
davčni zakonodaji, so trenutno zasebni 
izvršitelji v povsem drugi situaciji. Tu-
di njim so prvostopni davčni organi na-
prtili dolžnost ovrednotenja in dohod-
kovnega upoštevanja "nedokončane 
proizvodnje". Ker so izvršitelji do nove-
le ZIZ - A (Ur. L RS, št. 75/02) za svoje 
delo po sodnih sklepih prejemali predu-
jem in jim od novele dalje po 38.a členu 
ZIZ - A pripada varščina, so to okolišči-
ne, ki njihov davčni položaj samo zaple-
tajo. Takoj se lahko pojavi tudi problem 
časa in višine obračuna DDV. Prišlo je 
že do prvega kaznovanja izvršitelja za 
davčni prekršek v višini 500.000 sit. V 
dobro izvršiteljev bi bilo reči, da so v 
konkretni izvršilni zadevi postavljeni za 
izvršitelja na temelju sodnega sklepa, 
kar jih v marsičem približa odvetnikom, 
ki zastopajo stranko po pooblastilu kot 
čisti obliki mandata. 

Za popolno jasnost razumevanja 
problema in obsega odvetnikove dol-
žnosti pri sestavi davčne napovedi mo-
ram dodati, da odvetnik ne more kot 
odhodka prikazati tistih svojih stro-
škov, ki se neposredno nanašajo na ne-
dokončane spise, razen če jih ima po-
krite s plačili stranke. 

Sebi in davčni kontroli lahko odve-
tnik olajša delo tudi s tem, da pri vode-
nju svojih finančnih evidenc prilagodi 
knjigo "ostalih terjatev in obveznosti 
",tako dajo vodi kot saldakonte strank. 
Ti bi zajemali gibanje in stanje terjatev 

in obveznosti, ki jih ima odvetnik do 
svojih strank. Tako bi se v vsakem tre-
nutku videlo, katere stroške je imel 
odvetnik za stranko, za koliko jo bre-
meni za opravljene storitve in kaj mu 
je od tega stranka že poravnala. Takšni 
saldakonti se lahko vodijo kot vezana 
knjiga ali kot kartoteka. 

Obe stranki, davčni organi in odve-
tniki si moramo prizadevati, da bodo 
medsebojni odnosi kar se da dobri in 
kooperativni. Upravičeni interesi ene 
ali druge strani morajo biti dosledno 
spoštovani. V danem primeru se je ho-
telo odvetniško delo, ki je intelektual-
ne narave in ima hkrati etične prvine 
do strank, obravnavati enako kot klasi-
čna materialna storitev, v kateri imajo 
material, fizične zaloge in produkcija 
pomemben vpliv na oblikovanje dav-
čne napovedi. 

Vendar se je še enkrat izkazalo, da 
tistega, kar velja v materialni proizvod-
nji in obrtništvu, ni mogoče vedno z 
istimi vatli meriti in primerjati s stori-
tvami svobodnih poklicev z intelektu-
alnega področja. 
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Prepoved konkurence pri 
zaposlitvi odvetniškega 

kandidata 
mag. Martina Šetinc Tekavc 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. 1. RS, št. 42/2002) med obve-
znosti delavca po pogodbi o zaposlitvi uvršča poleg opravljanja dela, 
obveznosti obveščanja, prepovedi škodljivega ravnanja in obveznosti 
varovanja poslovne skrivnosti tudi prepoved konkurence. 

V času trajanja delovnega razmerja torej delavec brez pisnega soglasja 
delodajalca ne sme opravljati konkurenčne dejavnosti - torej del, ki sodijo 
v dejavnost, ki jo dejansko opravlja delodajalec, in pomenijo ali bi lahko 
pomenila za delodajalca konkurenco (37. člen ZDR). 

Tudi po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu ta lahko delav-
cu z vnosom (pisne) konkurenčne klavzule v pogodbo o zaposlitvi prepove 
opravljanje konkurenčne dejavnosti, če delavec pri svojem delu ali v zvezi 
z njim pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zve-
ze (38. člen). Konkurenčna klavzula mora biti določena z razumnimi ča-
sovnimi omejitvami, največ pa lahko traja dve leti po prenehanju delovne-
ga razmerja. Velja le v primerih, ko pogodba o zaposlitvi preneha po delav-
čevi volji ali krivdi, prepoved konkuriranja pa ne sme izključiti možnosti 
primerne (kasnejše) zaposlitve delavca. 

Za spoštovanje konkurenčne klavzule zakon določa obveznost izplače-
vanja nadomestila, ki se določi s pogodbo o zaposlitvi, v nasprotnem pri-
meru konkurenčna klavzula ne velja (39. člen). Konkurenčna klavzula lah-
ko preneha zaradi sporazuma med strankama pogodbe o zaposlitvi ali pa v 
primeru, da delavec odpove pogodbo o zaposlitvi zaradi hujše kršitve po-
godbe s strani delodajalca ter delodajalca pisno obvesti o nevezanosti s 
konkurenčno klavzulo. 

1. Tipi konkurenčnih klavzul 

Iz samega zakonskega teksta ni 
razvidno, da lahko obstajajo različni 
tipi konkurenčnih klavzul. V angle-
škem pravu, kjer sicer za področje 
prepovedi konkurence delavca v de-
lovnem razmerju velja posebna dok-
trina ("Restraint of Trade")1, se kon-
kurenčne klavzule delijo na geograf-
ske klavzule, klasične klavzule o ne-
tekmovanju, klavzule o nenagovarja-
nju strank delodajalca in o neposlo-
vanju z njimi, klavzule o nezvablja-
nju zaposlenih pri bivšem delodajal-
cu ter klavzule o varovanju poslovnih 
skrivnosti. 

Iz definicije konkurenčne kla-
vzule po ZDR lahko izluščimo, da 
pri nas poznamo samo klasično pre-

1 Obširneje: Šetinc Tekavc Martina. Doktrina 
"Restraint of trade": (konkurenčna prepoved in 
konkurenčna klavzula v zvezi z delovnim razmer-
jem v angleškem pravu). 

poved opravljanja konkurenčne de-
javnosti, vendar pa iz besedne zveze 
"če delavec pri svojem delu pridobi-
va tehnična, proizvodna in poslovna 
znanja in poslovne zveze" lahko raz-
beremo, da je tudi uporaba poslovnih 
zvez bivšega delodajalca lahko spor-
na. Delavec in delodajalec lahko v 
pogodbo o zaposlitvi vneseta kot 
konkurenčno klavzulo kar besedilo 
38. člena ZDR, lahko pa jo ubesedi-
ta tudi drugače in uporabita tudi kak-
šno izmed konkurenčnih klavzul v 
širšem smislu po angleškem vzoru, 
na primer klavzulo o nenagovarjanju 
strank ali zaposlenih delodajalca. Ni 
pa nujno, da bo sodišče v vsakem pri-
meru taki klavzuli dalo varstvo. 

Menimo, da bi bilo potrebno tudi 
pri nas take klavzule dopuščati in s 
tem upoštevati interes delodajalca, da 
obdrži zaposlene delavce, še posebej, 
ker je vedno bolj pogosta situacija, 
ko delodajalci vanje precej investira-
jo (plačilo šolnin, napotitev na prakso 

na sodišču zaradi opravljanja držav-
nega pravniškega izpita, priučitev 
specifičnemu delu pri delodajalcu 
ipd.). 

2. Položaj odvetniškega 
kandidata 

Odvetniški kandidat je tako kot 
odvetniški pripravnik v odvisnem 
delovnem razmerju, z delodajalcem 
- odvetnikom - ima sklenjeno pogod-
bo o zaposlitvi. Zakon o odvetništvu 
kot enega izmed pogojev za opravlja-
nje odvetniškega poklica določa tudi 
štiri leta praktičnih izkušenj po diplo-
mi pravne fakultete, od tega vsaj eno 
leto pri odvetniku. Čeprav je z eno-
letno prakso pri odvetniku izenačena 
praksa pri notarju ali petletno oprav-
ljanje funkcije sodnika, državnega to-
žilca ali javnega pravobranilca, je 
običajno, da odvetniški kandidat s 
svojo zaposlitvijo pri odvetniku 
opravlja ravno to prakso pri njem, da 
bi izpolnil pogoje za kasnejšo samo-
stojno advokaturo. 

Smisel in cilj odvetniške kandi-
dature je podobno kot pri priprav-
ništvu v pridobivanju (praktičnih) 
znanj in sposobnosti za kasnejše sa-
mostojno odvetniško delo. 

Kljub temu, da delo odvetniškega 
kandidata ni časovno omejeno na eno 
leto in lahko traja neomejeno časov-
no obdobje, ga je zaradi njegove izo-
braževalne vsebine mogoče primerja-
ti s pripravništvom po ZDR, saj le-ta 
kot namen pripravništva navaja uspo-
sobitev za samostojno opravljanje de-
la. Tudi to, da odvetniški kandidat ne 
sme samostojno in v svojem imenu 
opravljati odvetniškega poklica (54. 
člen zakona o odvetništvu) ter da ne 
sme opravljati (naj)zahtevnejših prav-
nih zadev (nadomeščanje odvetnika 
pri zastopanju pred Vrhovnim sodi-
ščem RS in Ustavnim sodiščem RS, 
55. člen zakona o odvetništvu), kaže 
na izobraževalni značaj dela odvetni-
škega kandidata. Po drugi strani pa je 
spekter del, ki jih lahko opravlja, šir-
ši od pripravniških, in se približuje 
položaju odvetnika - substituta, saj je 
zajet v pojmu substitucije po 16. čle-
nu zakona o odvetništvu. 

3. Prepoved konkurence 
v času trajanja delovnega 
razmerja odvetniškega 
kandidata 

V času trajanja delovnega razmer-
ja velja za odvetniškega kandidata -



tako kot za vsakega drugega delavca 
- zakonska prepoved konkurenčne 
dejavnosti po ZDR. 

Odvetniški kandidat razen pri 
svojem delodajalcu torej ne sme 
opravljati del iz 2. člena zakona o 
odvetništvu (pravno svetovanje, za-
stopanje in zagovarjanje strank pred 
sodišči in drugimi državnimi organi, 
sestavljanje listin in zastopanje strank 
v njihovih pravnih razmerjih), če bi 
to pomenilo ali lahko pomenilo za 
delodajalca konkurenco. 

Ali odvetniški kandidat lahko 
opravlja izven svojega delovnega 
časa kakršnokoli drugo dejavnost? 

Eno izmed omejitev gotovo tudi 
za odvetniškega kandidata predstavlja 
nezdružljivost odvetniškega poklica z 
dejavnostmi, naštetimi v 21. členu 
zakona o odvetništvu. Odvetnik torej 
ne sme opravljati druge dejavnosti 
kot poklic, razen na znanstvenem, pe-
dagoškem, umetniškem ali publicisti-
čnem področju, opravljati plačane dr-
žavne službe, notariata, poslovodne 
funkcije v podjetju ali opravljati dru-
gih poslov, ki nasprotujejo ugledu in 
neodvisnosti odvetniškega poklica. 
Čeprav za odvetniškega kandidata 
nezdružljivost izrecno ni zapisana, pa 
zaradi obveznega delovnega razmerja 
kandidata pri odvetniku (56. člen za-
kona o odvetništvu) odvetniški kan-
didat prav gotovo ne more biti isto-
časno še notar ali opravljati plačane 
državne službe, pa tudi ne opravljati 
druge dejavnosti kot poklic, če šteje-
mo, da je poklic delo, ki ga nekdo 
opravlja s polnim delovnim časom. 

Seveda odvetniškega kandidata 
zavezuje tudi spoštovanje ugleda in 
neodvisnosti odvetniškega poklica. 

Ni pa mogoče na podlagi zakon-
ske norme brez dvoma reči, ali je tu-
di odvetniškemu kandidatu prepove-
dano opravljanje poslovodne funkcije 
v podjetju. Menimo, da ni razloga za 
različno obravnavanje odvetniških 
kandidatov in odvetnikov, zatorej 
lahko kot pravno podlago za to pre-
poved analogno uporabimo določbo, 
ki velja za odvetnike. 

Drugo vprašanje je, ali lahko 
odvetniškemu kandidatu s pogodbo 
o zaposlitvi njegov delodajalec -
odvetnik - prepove opravljanje po-
slov, ki so po zakonu o odvetništvu 
dovoljeni (na primer: ali je mogoče 
odvetniškemu kandidatu prepovedati 
udejstvovanje na znanstvenem, peda-
goškem, umetniškem ali publicisti-
čnem področju). 

Menimo, da je odgovor na to 

vprašanje negativen, saj so pogoji za 
obstoj konkurenčne prepovedi v času 
trajanja delovnega razmerja predpisa-
ni kumulativno, objavljanje (strokov-
nih) člankov ali podiplomski študij v 
prostem času odvetniškega kandidata 
pa ne sodi v dejavnost odvetnika, pa 
tudi če bi, ne posega v njegove inte-
rese. V tehtanju med koristmi konku-
renčne klavzule in svobodno gospo-
darsko pobudo delavca ni verjetno, 
da bi sodišče sklenilo, da gre za po-
seg v delodajalčeve interese (ugled, 
pridobivanje novih strank), če dela-
vec objavlja npr. strokovno napačne 
ali sporne članke. 

4. Konkurenčna klavzula 
odvetniškega kandidata po 
prenehanju delovnega 
razmerja pri odvetniku 

V pogodbi o zaposlitvi lahko 
odvetnik in odvetniški kandidat za 
čas po prenehanju delovnega razmer-
ja določita konkurenčno klavzulo. 
Klasična konkurenčna klavzula v 
ožjem smislu, da kandidat po prene-
hanju delovnega razmerja še določen 
čas ne bo opravljal konkurenčne de-
javnosti, je seveda v taki situaciji ne-
smiselna, saj je namen odvetniške 
kandidature ravno pripravljanje odve-
tniškega kandidata na samostojno 
odvetniško delo, prepoved konkurira-
nja pa bi tako zaposlitev kandidata 
preprečila. 

Pridobivanje znanj v smislu se-
stavljanja pogodb, tožb ipd. torej ne 
more biti konkurenčnopravno zavaro-
vano. Je pa po prenehanju delovnega 
razmerja odvetniškega kandidata za 
delodajalca - odvetnika - zelo po-
membno, da kandidat ne uporablja 
njegovih poslovnih zvez, da torej ne 
prevzame zastopanja njegovih strank. 

Legitimen interes odvetnika je, 
da se zaščiti pred tem, torej so kla-
vzule o nenagovarjanju strank de-
lodajalca in o neposlovanju z njimi 
običajen del pogodb o zaposlitvi 
odvetniških kandidatov. 

Seveda se odvetnik taki zaščiti 
lahko tudi odpove, lahko pa se z 
odvetniškim kandidatom dogovorita, 
katere stranke po prenehanju delov-
nega razmerja "pripadajo" komu. 

a) Klavzula o nenagovarjanju 
strank 

Odvetnik se lahko s konkurenčno 
klavzulo zavaruje, da pri njem zapo-
sleni odvetniški kandidat po preneha-

nju delovnega razmerja strank, s ka-
terimi je pri odvetniku posloval, ne 
bo aktivno vabil k sebi. 

Taka klavzula v pogodbi o zapo-
slitvi preprečuje odvetniškemu kandi-
datu, da bi ob prenehanju delovnega 
razmerja povabil stranke, ki jih je v 
okviru svoje zaposlitve zastopal, naj 
umaknejo dosedanje pooblastilo 
odvetniku - delodajalcu in zastopanje 
v svojih zadevah poverijo njemu. Že 
pri tem nesporno aktivnem ravnanju 
se postavlja vprašanje, ali morebiti 
pravica stranke do svobodne izbire 
odvetnika ne odtehta varovanja odve-
tnika - delodajalca pred konkurenco. 
Čeprav je odvetniški kandidat uradno 
manj usposobljen kot odvetnik in je 
uradno odvetnik tisti, ki stranko za-
stopa, se v praksi lahko zgodi, da ima 
stranka dejansko stik samo z odvetni-
škim kandidatom in z njim tudi vzpo-
stavi zaupno razmerje (lahko pa je 
celo "njegova" stranka). Glede na to, 
da je odvetniški kandidat v podo-
bnem položaju kot drug odvetnik kot 
substitut, je potrebno pogledati, pod 
kakšnimi pogoji lahko odvetnik pre-
vzame zastopanje stranke drugega 
odvetnika. 

b) Vzpostavljanje stika odvetnika 
s stranko drugega odvetnika 

Statut Odvetniške zbornice Slove-
nije v 12. točki 77a. člena kot lažjo 
kršitev dolžnosti . pri opravljanju 
odvetniškega poklica navaja vzposta-
vitev stika s stranko, o kateri ve, da 
jo zastopa drug odvetnik, brez njego-
vega privoljenja. Hujša kršitev odve-
tnika pa je, če vedoma, v nasprotju z 
22. in 26. pravilom kodeksa odvetni-
ške poklicne etike, prevzame druge-
mu odvetniku zastopanje njegove 
stranke (77b. člen, točka 15). 

Poleg 22. pravila, ki od odvetni-
kov zahteva, da med seboj tekmujejo 
le s kakovostjo svojega dela, in 26. 
pravila, ki odvetnikom priporoča, da 
v vzajemnih odnosih krepijo kolegi-
alnost in poklicno solidarnost, se na 
"prevzemanje" strank nanašajo še 24. 
pravilo o prepovedi nelojalnosti, ter v 
okviru poglavja o delovnem tekmo-
vanju poleg 26. pravila še 28. in 29. 
pravilo Kodeksa odvetniške poklicne 
etike. Odvetnik se sme neposredno 
obrniti na stranko, o kateri ve, da jo 
zastopa drug odvetnik, le z njegovim 
privoljenjem (1. odstavek 28. pravi-
la). Odvetnik ne sme prevzeti v isti 
stvari zastopanja stranke, ki jo zasto-
pa drug odvetnik, razen če se ta izre-



eno strinja s tem ali če je pooblastil-
no razmerje prenehalo. Zavržno je, če 
odvetnik prevzame stranko drugemu 
odvetniku (1. odstavek 29. pravila). 

Kodeks vendarle omenja tudi 
opravičeno zastopanje tuje stranke, 
če se pred prevzemom zastopanja 
prepriča, ali je stranka izpolnila 
materialne obveznosti pri svojem 
prejšnjem zastopniku v skladu s ta-
rifo ali dogovorom. 

Podobno določbo ima Kodeks 
odvetniške etike Sveta odvetniških 
zbornic EU, ki v točki 5. 6. (Zame-
njava odvetnika) določa le obveznost 
obvestila prejšnjega odvetnika stran-
ke in obveznost, da se novi odvetnik 
prepriča o tem, da je bil prejšnjemu 
odvetniku plačan honorar in stroški, 
za kar pa novi odvetnik staremu ni 
odgovoren. Že po naslovu poglavja 
vidimo, da evropski kodeks izhaja iz 
drugačnega izhodišča: namreč iz iz-
hodišča, da ima stranka pravico za-
menjati odvetnika, da je torej svobo-
da strankine izbire prednostna pred 
pravico odvetnika, da se varuje pred 
(ne)lojalno konkurenco. Evropski ko-
deks nalaga odvetniku zgolj obvestil-
no dolžnost ter skrb za poplačilo 
obveznosti prejšnjemu odvetniku, ki 
pa je zgolj obligacija truda. 

Naš kodeks ob zgoraj navedenem 
nekoliko pozablja na to, da je za-
upnost razmerja s stranko lahko le 
plod svobodne izbire odvetnika s 
strani stranke, tej pa le delno ustreže 
z določbo 3. odstavka 29. pravila, ki 
pravi, da naj odvetnik ne nasprotuje 
želji stranke, da jo poleg njega zasto-
pa ali ji svetuje še drug odvetnik. 

c) Klavzula o neposlovanju 
s strankami 

Aktivno vabljenje strank je po na-
šem Kodeksu odvetniške poklicne 
etike in Statutu odvetniške zbornice 
Slovenije prepovedano in predstavlja 
podlago za disciplinsko odgovornost 
odvetnika, ki lahko v skrajnem pri-
meru privede celo do odvzema pravi-
ce opravljati odvetniški poklic. Ven-
dar pa situacija ponavadi ni tako ja-
sna, da bi bivši odvetniški kandidat 
kot odvetnik strankam bivšega delo-
dajalca poslal dopis, s katerim bi jih 
povabil k sebi. 

Vprašanje je, ali v času delov-
nega razmerja obvestilo strankam, 
da odhaja na svoje, že pomeni ak-
tivno ravnanje, ki se lahko sankci-
onira. Kaj pa če se stranka sama, 
brez predhodnega obvestila s strani 

kandidata, obrne nanj za zastopanje? 
Ali mora ta v skladu s konkurenčno 
klavzulo o neposlovanju s strankami 
zavrniti njeno zastopanje? 

Odgovor na to vprašanje nam po-
nuja drugi odstavek 28. Pravila Ko-
deksa, ki pravi, da v primeru, če se 
na odvetnika obrne nasprotna stranka 
sama, naj o tem in o svojem odgovo-
ru stranki obvesti njenega odvetnika. 
Kljub temu, da to pravilo govori o 
"nasprotnem" odvetniku, menimo, da 
je pravilo uporabno tudi nasploh, za 
kateregakoli odvetnika oziroma tudi 
za situacijo, ko gre za bivšega odve-
tniškega kandidata pri tem odvetniku. 

č) Klavzula o nenagovarjanju so-
zaposlenih 

Za naše razmere je precej neobi-
čajna klavzula o nenagovarjanju ozi-
roma nezvabljanju sodelavcev. Ko 
odvetniški kandidat odhaja na svoje, 
je mogoče, da s seboj povabi kak-
šnega izmed zaposlenih pri svojem 
bivšem delodajalcu - odvetniku. 
Angleški odvetnik se pred hkratnim 
odhodom večjega števila delavcev 
lahko zavaruje tako, da odvetniškemu 
kandidatu v pogodbo o zaposlitvi 
vnese ustrezno omejevalno klavzulo. 

Vprašanje pa je, ali bi naša sodi-
šča tudi lahko dala varstvo tovrstnim 
klavzulam, saj so že precej vsebinsko 
oddaljene od določb našega zakona o 
delovnih razmerjih. Menimo, da za-
enkrat ni podlage, da bi klavzule o 
nenagovarjanju sodelavcev pri nas 
imele sodno varstvo. 

5. Zaključek 

Problematika prepovedi konku-
rence odvetniškega kandidata zaradi 
posebnosti v njegovem položaju, zla-
sti zaradi kasnejšega samostojnega 
statusa, pri nas ne predstavlja samo 
delovnopravnega vprašanja, pač pa 
vprašanje o "prevzemu strank" ureja-
jo predvsem predpisi o odvetništvu. 
Kljub temu je potrebno pri tem vpra-
šanju upoštevati, da npr. v angleškem 
pravu doktrina "Restraint of trade", 
ki ureja to področje, ni omejena zgolj 
na razmerje med delavcem in deloda-
jalcem, pač pa se uporablja tudi za 
statusnopravna in pogodbenopravna 
razmerja. 

Povezanost delovnega prava s 
predpisi o odvetništvu, zlasti pa s po-
klicno etiko odvetnikov, predstavlja 
za odvetniškega kandidata precejšnje 
breme, saj ima v tem pogledu razli-
čen položaj, če se po koncu odvetni-

ške kandidature zaposli pri nekem 
drugem delodajalcu oziroma če si pri-
dobi v status odvetnika. Zavedati se 
je treba, da je za nastop posledic iz 
delovnega prava, predvsem odško-
dninske odgovornosti zaradi kršitev 
konkurenčne klavzule, potrebno do-
sledno upoštevati vse pogoje za ve-
ljavnost take klavzule, med drugim 
tudi potrebo po izplačevanju ustre-
znega nadomestila za tovrstno omeji-
tev svobodne gospodarske pobude 
odvetniškega kandidata. V primeru, 
da ustrezna odmena ni določena (in 
izplačana), konkurenčna klavzula 
odvetniškega kandidata namreč ne 
veže in je prost, da ob prenehanju de-
lovnega razmerja s seboj odpelje tu-
di stranke, ki to želijo. 

Poleg tega je kljub določbam v Sta-
tutu odvetniške zbornice in Kodeksu 
poklicne etike odvetnikov potrebno 
ugotoviti, da velja pravica stranke do 
svobodne izbire odvetnika, ki je ome-
jitve za odvetnike ne morejo krniti, za-
to je potrebno ob odsotnosti aktivnega 
ravnanja odvetnika stranki dovoliti, da 
odvetnika zamenja, četudi gre za zame-
njavo odvetnika za njegovega bivšega 
kandidata. Ob tem se je potrebno za-
vedati, da sankcije po predpisih o 
odvetništvu ter delovnopravne sankcije 
niso povezane in ena ni pogoj za dru-
go, zato je treba pogoje za ene oziro-
ma druge presojati ločeno. 
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s Problem "sindikalnih pooblaščencev" 
S po 16. členu ZDSS in ZPP/99 

mag. Bojan Kukec 

1. Pooblaščenci - dejstva 

Stranke lahko opravljajo pravdna dejanja po poobla-
ščencih (I. odst. 86. čl. ZPP), ki imajo enak pravni uči-
nek, kakor če bi jih opravljale same (92. čl. ZPP). Po-
oblastilo mora biti pisno (I. odst. 97. čl. ZPP) in pre-
dloženo pri prvem pravdnem dejanju (I. odst. 98 čl. Z 
PP). 

Pred delovnimi in socialnimi sodišči (DSS), ki ima-
jo po Zakonu o sodiščih (ZS - Ur. 1. RS, št. 19/94 -
28/2000) položaj okrožnega sodišča (98. čl. ZS), je lah-
ko pooblaščenec le odvetnik ali oseba, ki je opravila 
pravniški državni izpit (III. odst. 87. čl. ZPP). 

ZDSS ima glede pooblaščencev specialno določbo 
v 16. členu, ki določa, da delavca ali zavarovanca v spo-
ru lahko zastopa predstavnik sindikata, ki ga organi-
zacija sindikata najame ali zaposli za zastopanje svojih 
članov, če ima pridobljen naslov diplomirani pravnik (I. 
odst.). V postopku pred Višjim sodiščem ali Vrhovnim 
sodiščem Republike Slovenije lahko zastopa delavca ali 
zavarovanca oseba iz prejšnjega odstavka, če ima oprav-
ljen pravniški državni izpit (II. odst.). 

Glede na vsebino starega ZPP/77 ta člen določa po-
sebnosti pri zastopanju delavca (individualni delovni 

spor) in zavarovanca (socialni spor). Prvi odstavek pra-
vi, da navedeni osebi lahko zastopa predstavnik sindi-
kata, kar pomeni, da lahko tožnik oziroma toženec na 
podlagi ZPP pooblasti za zastopanje tudi druge osebe. 

Da lahko na podlagi I. odstavka predstavnik sindi-
kata zastopa delavca ali zavarovanca pred prvostopenj-
skim delovnim ali socialnim sodiščem, morata biti iz-
polnjena naslednja pogoja: 
• da je predstavnik sindikata - zastopnik delavca ozi-

roma zavarovanca - s sindikatom v pogodbenem (ci-
vilnopravna pogodba o delu ipd.) ali delovnem ra-
zmerju, 

• da je diplomirani pravnik. 
Predstavnik sindikata - zastopnik delavca - mora ob 

prvem procesnem dejanju predložiti pooblastilo delav-
ca oziroma zavarovanca, dokazati pa mora tudi prej na-
vedena pogoja. 

Če predstavnik sindikata zastopa delavca oziroma 
zavarovanca pred Višjim delovnim in socialnim sodi-
ščem ali pred Vrhovnim sodiščem, mora imeti pravni-
ški državni izpit. Potrdilo o tem priloži k listini (npr. 
pritožbi, reviziji), ki jo vloži na katero od navedenih 
sodišč. 

2. Problemi 

Postavi se vprašanje1: ali special-
na določba o pooblaščencih po uve-
ljavitvi novega ZPP/99 še velja in v 
kakšnem obsegu?2 

Ob uveljavitvi ZDSS/94 je splošni 

' Na aktualnost zgornjega teoretičnega vpraša-
nja, ki pa ima neposredne posledice tudi v pra-
ksi, so opozorili tudi že nekateri pozornejši teo-
retiki in praktiki, tako npr.: 
• Kogej - Dmitrovič Biserka, (2001): "Posto-
pek s pritožbo in pritožbo pred DSS po novem 
ZPP". Pravosodni bilten L. XXII, Ljubljana, str. 
75-205, tudi Prodanovič Peter (2002): "Sloven-
sko odvetništvo in celostna podoba odvetnika 
"magistrska naloga, Pravna fakulteta Univerze 
v Ljubljani 2002, str. 86 - neobjavljena, ki o tem 
vprašanju zavzema naslednje stališče: ... "pred-
stavnik sindikata lahko zastopa vsakega delavca 
oz. zavarovanca ne glede na to, ali je član sindi-
kata ali ne, zato takemu delavcu tudi ni potrebno 
izkazati članstva v sindikatu. Če pa zastopa de-
lavca pooblaščenec (po 16. čl. ZDSS, /B. K J), pa 
mora svoj odnos do sindikalne organizacije izka-
zati ter sodišču predložiti praviloma dvoje po-
oblastil in sicer prvo pooblastilo, ko ga je po-
oblastil sindikat ter od delavca, oz. zavarovanca, 
ki ga bo zastopal. Na tak način bo seveda poo-
blastilo lahko izdala le registrirana sindikalna 
organizacija. Predstavnik sindikata ima kot po-
oblaščenec le tiste pravice, kijih po ZPP ima po-
oblaščenec, ki ni odvetnik 

predpis določal, da je pooblaščenec 
lahko vsakdo, kdor je popolnoma po-
slovno sposoben, razen tistih, ki se 
ukvarjajo z zakotnim pisaštvom3 (I. 
odst. 90. čl. ZPP/77). ZDSS pa je za 
"sindikalne pooblaščence" postavil 
strožja merila in zahteval zanje dolo-

" ... (V postopku pred sodišči prve stopnje, druge 
in v postopku pred Vrhovnim sodiščem)? 
3 Tudi opustitev zakotnega pisaštva, ki ga je 
ZPPI77 poznal, novi ZPP 199 pa ga nima več, 
smo nekateri ostro kritizirali, vendar brez poslu-
ha tako pri sestavljalcih zakona kot pri zakono-
dajalcu. Ze v letu 1998 sem opozarjal na težave, 
ki bodo glede na tudi siceršnjo dekriminalizacijo 
kaznivega dejanje zakotnega pisaštva v KZ RS 
nastali s takšno pravno praznino. Bojazen se je 
izkazala za utemeljeno, saj že strokovno nepod-
kovane osebe in brez vsakršne zakonske podlage 
nudijo za plačilo pravno pomoč, nasvete, sestav-
ljajo vloge in celo prejemajo denar za stranke -
t. i. "mobitel podjetniki" - (npr. "Odškodnina 
d.o.o." iz Ljubljane) moderne dobe. Tako celo 
oglašujejo po sredstvih javnega obveščanja (npr. 
na radiu in v časopisju), da ugodno sklepajo od-
škodnine pri zavarovalnicah za poškodovanje v 
prometnih nesrečah, v zelo kratkih rokih, itd. 
O tem podrobneje: Kukec (1998): Novi instituti, 
dopolnitve, izboljšave, zavrnitve: 
slovenski odvetniki o predlogu ZPP, Pravna pra-
ksa, št. 5/1998, s. 17-20, priloga s I.-IV. in 
Kukec: (1999), Novi ZPP - tudi sporne določbe, 
Pravna praksa, št. 15/1999, s. 50 -52. 

čeno pravno kvalifikacijo. Očitno je 
želel delavcem in zavarovancem zago-
toviti višjo stopnjo strokovnosti pri za-
stopanju. Novi ZPP/99 pa je za vse po-
oblaščence pred okrožnimi sodišči po-
stavil zahtevo, da morajo imeti oprav-
ljen pravniški državni izpit, tako da je 

Stališče slovenskih odvetnikov, glede te proble-
matike zakotnega pisašt\'a, ki se lahko pojavi tu-
di v olauru delovnih sporov (DS), je ves čas ne-
spremenjeno, v zadnjem času pa še poudarjeno 
ažurirano. 
Na zaprosilo Gospodarske zbornice Slovenije za 
pojasnilo o uradnem stališču OZS glede te pro-
blematike je Upravni odbor OZS sprejel na seji 
7. 5. 2002 (ponovno) stališče: 
"Pravno svetovanje proti plačilu je v pristojno-
sti odvetnikov in notarjev, sicer predstavlja tak-
šno delovanje zakotno pisaštvo. To jasno opre-
deljujeta zakon o odvetništ\'u in zakon o prekr-
ških" . 
In še nadalje: Sklep UO OZS s seje 2. 7. 2002: " 
Podpredsednik OZS, odv. doc. dr. Konrad Pla-
uštajner, je po sklepu UO zadolžen: 
• pripraviti mora predlog sprememb ZPP/99 v 

zvezi z zakotnim pisašt\'om in sicer tako, da bi 
se v spremembah upoštevalo določilo prej-
šnjega 99. čl. ZPP/77. 

Oba sklepa UO OZS sta objavljena v Odvetniki, 
št. 15, Ljubljana, julij 2002, s. 25 in 26 
Novela ZOdv (Ur. 1. RS, št. 24/2001, z dne 5. 4. 
2001) vendarle zakotno pisaštvo opredeljuje kot 
prekršek. 



postala določba specialnega predpi-
sa -16. čl. ZDSS - milejša od določbe 
splošnega predpisa (III. odst. 87. čl. 
ZPP in III. odst. 86. čl. ZPP). 

Enak problem se pokaže tudi pri 
zastopanju pred Vrhovnim sodiščem 
RS. Po določbi II. odst. 16. čl. ZDSS 
lahko zastopa stranko pred Vrhovnim 
sodiščem sindikalni pooblaščenec, ki 
ima opravljen pravniški državni izpit. 
Novi ZPP pa določa, da lahko opravlja 
stranka pravdna dejanja z izrednimi 
pravnimi sredstvi le po pooblaščencu, 
ki je odvetnik (III. odst. 86. čl. ZPP), 
razen v primeru, če ima sama ali njen 
zakoniti zastopnik opravljen pravniški 
državni izpit (IV. odst. 86. čl. ZPP). 
Določba ZPP je nova in bistveno stro-
žja od prejšnjega ZPP, ki je poznal sa-
mo splošne določbe za pooblaščence, 
ki za pooblaščence fizičnih oseb ni do-
ločala nobenega drugega pogoja, razen 
tega, da to ne more biti oseba, ki se 
ukvarja z zakotnim pisaštvom. Za po-
oblaščence pravnih oseb v premoženj-
skopravnih sporih, kjer je vrednost 
spornega predmeta presegla 
250.000,00 sit, pa je ZPP/77 v 91. čle-
nu določal, da so to lahko le osebe, ki 
imajo opravljen pravosodni izpit (sedaj 
pravniški državni izpit. (op. /B. K./) -
torej je splošni predpis tudi v teh pri-
merih postavil strožje pogoje kot spe-
cialni predpis, ki je bil pred sprejemom 
novega ZPP strožji. 

Če stranko zastopa pooblaščenec, 
ki ni odvetnik, mora ta v vsakem pri-
meru izkazati, da izpolnjuje zahtevane 
pogoje za zastopanje. Predložiti mora 
torej potrdilo o opravljenem pravni-
škem državnem izpitu, oziroma diplo-
mo, če se sprejme stališče, da za zasto-
panje pred sodišči prve stopnje za "sin-
dikalne pooblaščence" zadostuje pri-
dobljen naslov univerzitetni diplomira-
ni pravnik. Primerno bi bilo, da sodišča 
"sindikalnim pooblaščencem" predla-
gajo, da deponirajo dokazila o izpol-
njevanju zahtevanih pogojev na sodi-
šču, tako da jih ni potrebno vlagati sku-
paj z vsakim novim pooblastilom. Če 
stranko zastopa pooblaščenec, ki ni 

V pogl. VIHA. Kazenske določbe določa; 71.a 
člen: Z denarno kaznijo najmanj 2,000.000 to-
larjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni 
odvetniška družba po tem zakonu, če proti plači-
lu opravlja storitev iz drugega odstavka 2. člena 
tega zakona. Z denarno kazijo najmanj 100.000 
tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki 
v nasprotju z določbo II. odstavka 1. člena tega 
zakona proti plačilu opravlja storitev iz II. od-
stavka 2. člena tega zakona. Z denarno kaznijo 
najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
tuj odvetnik, ki v Republiki Sloveniji opravlja 
odvetniške storitve ali odvetniški poklic v nas-
protju z določbami 11. A poglavja tega zakona. 

odvetnik in ki ne predloži dokazil o iz-
polnjevanju zahtevane strokovne izo-
brazbe, ga mora sodišče s sklepom po-
zvati, da predloži dokazila o izpolnje-
vanju zahtevanih pogojev.4 

V primeru, če stranke ne zastopa 
ustrezno kvalificirani pooblaščenec in 
stranka po izdaji sklepa sodišču v po-
stavljenem roku, ki ne sme biti daljši od 
15 dni, ne imenuje ustreznega poobla-
ščenca ali ne izjavi, da se bo zastopala sa-
ma, sodišče tožbo (tudi predlog v kolek-
tivnih delovnih sporih - KDS) kot nedo-
voljeno zavrže (II. odst. 88. čl. ZPP). 

Se glede pooblaščencev, ki smo 
odvetniki: nas lahko pred DSS nado-
mešča samo odvetniški kandidat, ne 
pa tudi odvetniški pripravnik, saj je 
izjema določena le za zastopanje v 
gospodarskih sporih pred okrožnimi 
sodišči do vrednosti 2,000.000,00 sit. 
Zakon ne predvideva izjeme za zasto-
panje v (premoženjskih) sporih pred 
DSS, zato odvetniški pripravniki ne 
morejo nastopati pred DSS, še najmanj 
v KDS, ki so navadno najzahtevnejši. 

ZDSS v II. odst. 61. člena določa, 
da se sodne takse ne plačujejo v spo-
rih iz 130. člena tega zakona (socialni 
spori) ter v KDS. V zgoraj navedenih 
sporih torej predlogu (tožbi) ne bo pri-
loženo potrdilo o plačilu sodne takse in 
v teh zadevah tudi ne pride v poštev 
uporaba določbe IV. odst. 180. člena 
ZPP, ko sodišče zaradi neplačila so-
dnih taks šteje tožbo za umaknjeno. 

3. Sklep 

Glede na vse navedeno bi lahko za-
ključil, da glede pooblaščencev pred 
delovnimi in socialnimi sodišči velja 
načelo "Lex generalis posterior de-
rogat legi speciali priori". 

Do navedenega zaključka tako pri-
demo z uporabo pravil o razlagi (inter-
pretaciji) glede na razmerja splošni -
specialni predpis in mlajši - starejši 
predpis ter z zgodovinsko in teleolo-
ško (po namenu) metodo razlage. 

Sodišče o tem vprašanju še ni za-
vzelo stališča. Možna je seveda tudi 
druga razlaga, menim pa, da bi bilo 
primerno v zvezi z razlago navedenih 
določb sprejeti načelno pravno mne-
nje na VS RS5 do sprejema novega 
ZDSS, ki se že pripravlja.6 

4 Vrhovni sodnik Vladimir Balažic v svojem pris-
pevku v Pravosodnem biltenu št. 312000, predla-
ga, da sodišče v takem primeru takoj postopa po 
določbah 88. čl. ZPP in pri tem v razlogih sklepa 
navede, da pooblaščenec ni predložil spričevala 
o opravljenem pravniškem državnem izpitu. 
5 Tako tudi Kogej - Dmitrovič (2001) lbidem str. 

Izpolnjevanje pogojev "sindikalnih 
pooblaščencev" za zastopanje v indivi-
dualnih delovnih in socialnih sporih po 
16. členu ZDSS je treba presojati po 
86. do 101. členu ZPP/99, kar pomeni 
po strožjih pogojih. 

Ob nastanku ZDSS (1994) so bile 
določbe specialnega zakona ostrejše 
kot določbe splošnega zakona (ZPP 
77) z namenom, da se delavcem kot 
šibkejšim stranem v tovrstnih sporih 
(upoštevajoč načelo subordinacije) nu-
di močnejša pravna zaščita in varstvo. 
Ker je prišlo v tem času do spremembe 
zakonodaje, se uveljavi načelo: "lex 
generalis posterior derogat legi specia-
li priori", kar pomeni, da tudi za pred-
stavnike sindikata, kadar zastopajo de-
lavce ali zavarovance pred prvosto-
penjskim delovnim ali socialnim sodi-
ščem, veljajo določbe o ekskluziviteti 
odvetništva (V. pogl. ZPP/99). Zanje 
morata biti torej izpolnjena naslednja 
dva pogoja: 
• da je predstavnik (pooblaščenec) 

sindikata - zastopnik delavcev oz. 
zavarovanca, s sindikatom v po-
godbenem (civilnopravna pogodba 
o delu, ipd.) ali delovnem razmerju 
(pogodba o zaposlitvi); 

• da je diplomirani pravnik z oprav-
ljenim pravniškim državnim izpi-
tom. 
Predstavnik sindikata - zastopnik 

(pooblaščenec) delavca - mora ob pr-
vem procesnem dejanju predložiti po-
oblastilo delavca oz. zavarovanca, do-
kazati pa mora tudi navedena pogoja 
že pred sodiščem prve stopnje in tudi 
pred Višjim DSS. Pred Vrhovnim sodi-
ščem pa je pooblaščenec delavca lahko 
zgolj odvetnik7. 

Pri tem je seveda treba vedeti, da odvetniki ni-
mamo na podlagi veljavnih predpisov aktivne le-
gitimacije za predlaganje pravnih mnenj (pra-
ksa) ali načelnih pravnih mnenj Vrhovnega sodi-
šča RS. Takšno iniciativo imajo zgolj v sodniških 
krogih. Zato bi lahko načelno pravno mnenje bi-
lo predlagano zgolj iz sodniških krogov, pri če-
mer bi jih seveda k temu lahko vzpodbudili naši 
argumentirani razlogi, oziroma prepričljivost te-
oretičnih in praktičnih utemeljitev. 
6 Minister za pravosodje je 27. 3. 2001 imenoval 
strokovno skupino za pripravo novega ZDSS. 
Skupina je na prvi seji ugotovila, da bi bilo tre-
ba pripraviti nov ZDSS in pri njegovem delov-
nem gradivu upoštevati zamisli v drugih pravnih 
sistemih. Temu stališču pritrjujejo nekatere ugo-
tovitve kolegov iz tujine. V zvezi s tem primerjaj: 
Bericht, Twinning, Projekt Slowenien - Justiz-
modernisierung und Richterfortbildung - Analy-
se der Arbeitsgerchtsbarkeit. Berichterstater, 
Martin Bertzbach, Praesident des Landesrbeit-
sgerichts Bremen, 22. do 30. 1. 2001. 
7 Razen v primeru, če gre za delavca oz. zavaro-
vanca, ki ima sam opravljen pravniški državni 
izpit in se zato lahko zastopa sam. Če ima po-
oblaščenca, pa je to lahko zgolj odvetnik. 



Novela zakona o pravdnem postopku 

Mimo reševanje sporov 
Tina Stergaršek 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 96/2002; v nadaljnjem besedilu: ZPP-A), ki v 36 čle-
nih prinaša številne novosti, je začel veljati 29. novembra 2002. 

Temeljni cilj novele je razširitev možnosti reševanja sporov na miren na-
čin, kar poizkuša novela doseči z razširitvijo določb o sodni poravnavi pred-
vsem pa z uvedbo novega instituta - poravnalnega naroka. Slednji tako v no-
veli ZPP-A, pri oblikovanju katere so bila upoštevana stališča pravne teorije 
in opozorila sodne prakse, zavzema osrednje mesto. 

Namen tega prispevka je kratka predstavitev pomembnejših novosti ZPP-
A s poudarkom na tistih, ki utegnejo zanimati odvetnike. Poleg že omenjenega 
poravnalnega naroka gre za določbe, ki se nanašajo na založitev stroškov za 
postavitev začasnega zastopnika, vročanje, zamudno sodbo, obveznost plače-
vanja sodnih taks, dosledno uveljavitev prekluzije, ureditev začasnih odredb v 
posebnih postopkih ter ureditev rokov v gospodarskih sporih. 

Zavrženje tožbe - sankcija 
za nezaložitev stroškov za 
začasnega zastopnika 

Tožeča stranka mora v skladu z 82. 
členom Zakona o pravdnem postopku (Ur. 
1. RS, št. 26/99; v nadaljnjem besedilu: 
ZPP) založiti stroške za postavitev zača-
snega zastopnika toženi stranki. V prime-
ru, da tožeča stranka ne založi stroškov, 
postopka ni mogoče nadaljevati, zaradi 
česar je novela ZPP-A za tak primer dolo-
čila ustrezno posledico - zavrženje tožbe. 

Obveznost plačila sodnih taks 
V skladu z dopolnitvijo iz 3. člena 

ZPP-A se lahko v primeru nepredložitve 

dokazila o plačilu sodne takse za tožbo ali 
drugo vlogo z zakonom določi domneva 
umika vloge. Navedena določba, skupaj s 
spremenjeno določbo četrtega odstavka 
180. člena ZPP (9. člen ZPP-A), predstav-
lja uskladitev s spremenjenimi in dopol-
njenimi določbami Zakona o sodnih ta-
ksah (ZST-I, Ur. 1. RS, št. 93/01), s kate-
rimi je določena obveznost plačila in pre-
dložitve dokazila za vse vloge, s katerimi 
se predlaga izdaja odločbe ali oprava de-
janja in za pravna sredstva. 

Novela ZPP-A določa tudi obveznost 
pouka stranke o pravnih posledicah, če ne 
dopolni svoje vloge s predložitvijo doka-
zila. 

Zagotovitev učinkovitosti 
vročanja 

Z ZPP so bile uveljavljene številne 
spremembe, katerih namen je bil zagoto-
viti učinkovitost vročanja, med pomem-
bnejšimi je fikcija vročitve. V zakonu pa 
je v okviru ureditve fikcije vročitve izo-
stala določba, ki bi urejala situacijo, ko 
vročevalec ob osebnem vročanju pri kate-
rem od odraslih članov gospodinjstva ali 
pri drugi osebi, navedeni v 140. členu za-
kona, ne more pustiti prvega sporočila o 
tem, kdaj bo ponovno opravljal vročitev. 

Novela ZPP-A, ki določbe o vročanju 
tudi terminološko usklajuje z Zakonom o 
poštnih storitvah (Ur. 1. RS, št. 42/2002), 
odpravlja redakcijsko pomanjkljivost z 
določbo, da lahko vročevalec v navede-
nem primeru sporočilo pusti v hišnem ali 
izpostavljenem predalčniku oziroma na 
vratih (5. člen ZPP-A). 

Razširitev možnosti mirnega 
reševanja sporov 

Poravnalni narok 
Najpomembnejša in tudi najbolj ob-

sežna novost ZPP-A je gotovo uvedba po-
ravnalnega naroka, na katerem se preiz-
kusi možnost sklenitve sodne poravnave. 
Poravnalni narok je kot faza, ki poteka 
pred dokaznim postopkom, zapolnil pra-
znino, ki je v ZPP nastala z opustitvijo 
pripravljalnega naroka'. Z določbami, ki 

' O primerjavi med pripravljalnim narokom po Za-
konu o pravdnem postopku (Ur. 1. SFRJ. št. 4177 in 
nasl.) in poravnalnim narokom po ZPP-A glej Ni-
na Betetto: Poravnalni narok. Podjetje in delo, št. 
6-7/2002IXXVIII, stran 1562 in naslednje. 

Novela ZPP 

Poravnalni narok 
Jože lic 

Zakon o spremembah in dopolni-
tvah zakona o pravdnem postopku 
(Uradni list RS, št. 96/02) je v členih 
395/a, 305/b in 305/c uzakonil porav-
nalni narok. Poravnalni narok se razpi-
še pred glavno obravnavo, namen po-
ravnalnega naroka je skleniti poravna-
vo, stranka se mora udeležiti naroka 
osebno. 

Kaže, da so redaktorji pozabili na 309. 
člen ZPP, ki ga je uvedel še prvi Zakon o 
pravdnem postopku iz leta 1957 v 313. 
členu (Uradni list FLRJ, št. 4/57) in ki do-
loča: "Kdor namerava vložiti tožbo, lah-
ko poskusi pri okrajnem sodišču, na 
območju katerega ima nasprotna stranka 
prebivališče, doseči sodno poravnavo. 

Sodišče, ki prejmem takšen predlog, po-
vabi nasprotno stranko in jo seznani s 
predlogom za poravnavo. Stroške takega 
postopka plača predlagatelj." 

Sedanja ureditev je taka, da poznamo 
dva poravnalna naroka. Starega, ki je fa-
kultativen in novega, ki je obvezen. Člen 
309 ZPP še vedno velja in stranka lahko 
izvede tudi takšen postopek. Če se bo tak 
postopek izpeljal, bo odpadla potreba še 
po postopku iz členov 305/a, 305/b in 
305/c, saj je bil pred sodiščem opravljen 
postopek poravnave, kateri pa se izvede 
samo na zahtevo stranke in se nasprotna 
stranka naroka ni dolžna udeležiti in zara-
di tega ne trpi nobenih posledic. 

ZPP pozna še eno obliko predhodnega 

postopka. Po 416/1 členu ZPP sodišče po-
šlje predlog za sporazumno razvezo ozi-
roma tožbo za razvezo zakonske zveze, še 
preden jo vroči tožencu, organu pristojne-
mu za socialne zadeve, da ta opravi sveto-
valni razgovor v skladu z zakonom, razen 
v posameznih konkretnih primerih. Sve-
tovalni razgovor pred organom, pristoj-
nim za socialne zadeve, je vsebinsko po-
doben poravnalnemu naroku, saj se na 
njem lahko doseže sporazum o dodelitvi 
otrok in višini preživnine. Mislim, da v 
navedenih sporih res ni potrebe, da bi po-
leg postopka pred organom za socialno 
skrbstvo opravili še poravnalni narok. 

Poravnalni narok je praviloma 
obvezen. Izjema je predvidena v 305.a/4 
členu, po katerem sodišče lahko odloči, da 
se poravnalni narok ne razpiše, če so stran-
ke predhodno že brezuspešno izvedle po-
stopek mirnega reševanja sporov, ali če 
sodišče oceni, da ni možnosti za sklenitev 
sodne poravnave ali da ta ne predstavlja 
primernega načina rešitve spora. Kako bo 



po nemškem vzoru urejajo poravnalni na-
rok, je bilo dopolnjeno 22. poglavje ZPP, 
ki sedaj nosi naslov "Poravnalni narok in 
sodna poravnava", časovno pa poravnalni 
narok sledi prejemu odgovora na tožbo2. 

Poravnalni narok je obvezna faza po-
stopka, kljub temu pa ZPP-A daje mo-
žnost sodišču, da ga v določenih primerih 
ne razpiše. Gre za primere, ko sodna po-
ravnava ne bi bila možna (stranke so že 
neuspešno poskusile rešiti spor po mirni 
poti, nepripravljenost strank sodišče raz-
bere iz tožbe in odgovora na tožbo) ali ko 
sodna poravnava ne bi bila primerna (npr. 
spori z elementi nasilja, primeri neenako-
pravnosti strank) ali pa ni dopustna. 

V želji po povečanju pripravljenosti 
strank na sporazumno rešitev spora je na 
poravnalnem naroku že po samem zako-
nu predvidena izključitev javnosti. Zaradi 
doseganja istega cilja zakon predvideva, 
da lahko sodišče zahteva osebno udelež-
bo stranke na naroku ter da stranka na 
vprašanja odgovarjajo osebno. S tem se-
veda ni izključena pravica stranke, da se 
postopka udeležuje po pooblaščencu. V 
primeru, ko stranko zastopa pooblašče-
nec, mora ta imeti izrecno pooblastilo3 za 
sklenitev poravnave. 

Določbe ZPP-A zagotavljajo učinko-
2 Določbe o poravnalnem naroku bi bilo mogoče 
zaradi tega v skladu s časovnim kriterijem uvrsti-
ti v poglavje, ki ureja priprave na glavno obrav-
navo. Vendar pa je prevladal vsebinski kriterij in 
so bile določbe o poravnalnem naroku zaradi ne-
ločljive povezanosti poravnalnega naroka s so-
dno poravnavo dodane k določbam, ki urejajo so-
dno poravnavo. 
J Pooblastilo, ki ga da stranka odvetniku, ne da bi 
v pooblastilu natančneje določila njegove pravi-
ce (95. člen ZPP), že vsebuje tudi pooblastilo za 
sklenitev sodne poravnave. 

vitost ureditve poravnalnega naroka. Tako 
je določeno, da sodišče v primeru, ko na 
poravnalnem naroku ni prišlo do sklenitve 
sodne poravnave, takoj začne glavno 
obravnavo. Takojšnje nadaljevanje z 
glavno obravnavo je izključeno samo v 
primeru,-ko sodišče oceni, da obstaja ver-
jetnost sklenitve sodne poravnave. V tem 
primeru lahko ob soglasju strank določi 
nov poravnalni narok. Ker se neuspešen 
poravnalni narok takoj nadaljuje z glavno 
obravnavo, novela določa, da je potrebno 
vabilo na poravnalni narok in vabilo na 
glavno obravnavo vročiti skupaj kot eno-
tno sodno pisanje. Vabilo pa vsebuje tudi 
izrecna opozorila o posledicah v zvezi s 
poravnalnim narokom. Prva je že omenje-
ni začetek glavne obravnave v primeru ne-
uspešnosti poravnalnega naroka, druga 
posledica pa nastane v primeru izostanka 
ene ali obeh strank s poravnalnega naroka. 
Stranka, ki se ni udeležila poravnalnega 
naroka, mora nasprotni stranki povrniti 
stroške poravnalnega naroka (7. člen ZPP-
A). Če na poravnalni narok ne pride nobe-
na stranka, nastopi mirovanje postopka. 

Določbe ZPP-A, ki se nanašajo na po-
ravnalni narok, se bodo v postopkih, v ka-
terih je bila vložena tožba pred uveljavi-
tvijo ZPP-A, uporabljale, če do uveljavi-
tve ZPP-A še ni bil razpisan prvi narok za 
glavno obravnavo. 

Sodna poravnava 

Možnost mirnega reševanja sporov je 
razen z določbami o poravnalnem naroku 
razširjena tudi z določbami o sodni porav-
navi. 

Sklenitev sodne poravnave spreme-

njeni in dopolnjeni ZPP ne omejuje več 
na postopek na prvi stopnji. 

Izrecno se širi tudi obseg predmeta so-
dne poravnave, z določbo, da lahko po-
ravnava poleg tožbenega zahtevka obse-
ga tudi ureditev drugih med strankama 
spornih vprašanj; v poravnavo pa se lahko 
vključijo tudi osebe, ki niso stranke po-
stopka. 

Podlage za ARS 

Možnost mirnega reševanja sporov je 
nazadnje razširjena tudi z zagotovitvijo 
ustrezne podlage za alternativno reševa-
nje sporov (v nadaljnjem besedilu: ARS). 

V skladu s petim odstavkom 305b. 
člena ZPP-A lahko sodišče na predlog 
strank, ki s tem soglašajo, za največ tri 
mesece prekine pravdni postopek, zaradi 
tega, da se opravi poskus alternativne re-
šitve spora. 

ARS ima številne oblike, katerih sku-
pna lastnost je reševanje sporov brez in-
tervencije sodišča oziroma brez meritor-
ne odločitve sodišča4. V tem trenutku so 
oblike ARS šele v začetni fazi5, zaradi če-
sar bi bila napotitev strank na poskus take 
rešitve spora kljub njihovemu nasproto-
vanju povsem neustrezna. V primeru, da 
je ARS nekvalitetno in neuspešno, se 
namreč sprevrže v nasprotje svojega pr-
votnega namena, saj pomeni za stranki, 

I 
0 

1 

4 Ena izmed najbolj znanih oblik ARS je mediaci-
ja - reševanje spora s pomočjo nevtralne tretje 
osebe, ki strankama pomaga doseči sporazum. 
5 Na Okrožnem sodišču v Ljubljani poteka posku-
sni projekt mediacije v okviru programa za 
reševanje sodnih zaostankov, podoben projekt 
poteka tudi pri Okrožnem sodišču v Celju. 

sodišče ugotavljalo, da je že bil brezuspe-
šno izveden predhodni postopek mirnega 
reševanja spora ali da ni možnosti za skle-
nitev sodne poravnave? Ali bo zadoščal za 
ta dokaz že predhodni pismeni opomin to-
žencu, da naj izpolni svojo obveznost, ali 
se bo zahtevalo določeno daljše časovno 
obdobje pred vložitvijo tožbe, razna doda-
tna korespodenca ali druga dejanja, mi ni 
jasno. Obstaja nevarnost, da se bodo stvari 
napačno ocenjevale in se bo stranke sililo v 
poravnalne naroke, učinka pa ne bo nobe-
nega, izgubljal se bo samo čas. 

Po členu 305b/l se mora stranka po-
ravnalnega naroka udeležiti osebno in 
osebno odgovarjati na vprašanja. 

Kaj pa to pomeni "osebno odgovarjati 
na vprašanja"? Poravnalni narok je še ve-
dno del pravdnega postopka. Stranka se 
lahko zaslišuje samo kot stranka. Po 262/1 
členu ZPP niso dovoljeni nobeni prisilni 
ukrepi zoper stranko, ki se ni odzvala so-
dnemu vabilu na zaslišanje, prav tako se 
stranke ne more prisiliti k izpovedbi. 

Člen 262/1 ZPP še vedno velja in se 
mora upoštevati za položaj stranke v celo-
tnem postopku. Se v kazenskem postopku 
obdolženec ni dolžan odgovarjati na vpra-
šanja; v pravdnem postopku pa se bo stran-
ko prisiljevalo k izpovedi! Koliko časa pa 
bo potem tako osebno odgovarjanje traja-
lo? Ali toliko časa, da bo ena stranka obu-
pala in popustila samo zato, da bi bilo "tla-
ke" konec? To že malo spominja na posto-
pek svete inkvizicije ali metode in prijeme 
zasliševalcev v totalitarnih režimih, pri ka-
terih je bilo vedno najvažnejše priznanje 
okrivljenega in s tem dokaz njegove kriv-
de, odgovornosti in sploh nevrednosti. 

Kakorkoli že, v pravdnem postopku 
stranke prosto razpolagajo s svojimi zah-
tevki, kar je dosedanji ZPP priznaval. Na-
kazuje se že problem posega v osnovno 
ustavno pravico stranke kot samostojnega 
in neodvisnega subjekta, ki je varovan 
pred raznimi prisilnimi akti državnih orga-
nov. 

Obvezna navzočnost stranke je še do-

datno sankcionirana z noveliranim 156. 
členom ZPP, po katerem stranka, ki se ni 
udeležila poravnalnega naroka, mora nas-
protni stranki povrniti stroške tega naroka. 
To je že kar razširitev plačila stroškov po 
načelu krivde, kar je več kot vprašljivo. 
Nadaljnja oblika pritiska je še v členu 
305/c, po katerem sodišče takoj začne 
glavno obravnavo po zaključku poravnal-
nega naroka, ki se ne konča s sodno porav-
navo. Stranka, ki se naroka ne bo udeleži-
la, bo v slabem položaju. Če je taka stran-
ka tožnik, bo lahko toženec takoj predlagal 
mirovanje, kar gotovo ni v tožnikovem in-
teresu. 

Poleg tega se mi tudi zastavlja prakti-
čno vprašanje izvedbe členov 305c/l in 3. 
Ali bodo razni izvedenci in priče dobili va-
bilo in čakali nedoločen čas, medtem ko 
bo tekel poravnalni narok. Na koncu pa jih 
bodo obvestili, da jih ne potrebujejo in lah-
ko odidejo ali pa da se bo navedeni doka-
zni postopek izvedel prihodnjič. 

Kaj se bo razumelo pod pojmom 



ali za eno od strank, le dodatno upočasni-
tev in podražitev sodnega varstva. 

Spremembe, povezane 
z zamudno sodbo 

Tretji odstavek 318. člena ZPP je na-
lagal sodišču obveznost, da v primeru, ko 
so podani drugi pogoji za zamudno sod-
bo, pa iz dejstev, navedenih v tožbi, ni iz-
hajala utemeljenost tožbenega zahtevka, 
pošlje tožbo tožeči stranki v popravo. Ta-
ka ureditev ni skladna z dispozitivnostjo 
postopka, ki je v ZPP v primerjavi s prej-
šnjim zakonom še poudarjena. 

Novela ZPP-A zaradi tega odpravlja 
pošiljanje nesklepčne tožbe tožeči stranki 
v popravo6, poleg tega pa redakcijsko po-
polneje določa sankcijo za vložitev neo-
brazloženega odgovora na tožbo ter pouk 
toženi stranki o tej posledici (10. in 11. 
člen ZPP-A)7. 

Dosledna uveljavitev 
prekluzije 

V skladu z 286. členom ZPP mora 
stranka najkasneje na prvem naroku za 
glavno obravnavo navesti vsa dejstva, ki 
so potrebna za utemeljitev njenih predlo-
gov, ponuditi dokaze, ki so potrebni za 
ugotovitev njenih navedb, in se izjaviti o 
navedbah in ponujenih dokazih nasprotne 
stranke. Na poznejših narokih za glavno 
obravnavo lahko stranka navaja nova dej-
stva in predlaga nove dokaze samo, če jih 
617. člen ZPP-A 
7 O problematiki odprave pošiljanja nesklepčne 
tožbe v popravo tožeči stranki glej Jan Zobec: 
Nesklepčnost tožbe in zamudna sodba. Pravna 
praksa, št. 1812002. 

brez svoje krivde ni uspela navesti na pr-
vem naroku. 

ZPP-A navedeno ureditev prekluzije 
dosledno uveljavlja tudi za primer (nove-
ga) prvega naroka za glavno obravnavo, 
do katerega pride v primeru, ko sodišče 
druge stopnje razveljavi sodbo sodišča 
prve stopnje in mu zadevo vrne v ponov-
no sojenje (23. člen ZPP-A) in v zvezi z 
obnovo postopka (25. člen ZPP-A). Na 
prvem naroku nove glavne obravnave po 
razveljavitvi oz. dovoljeni obnovi smejo 
stranke navajati nova dejstva in predlaga-
ti nove dokaze samo, če jih brez svoje 
krivde v dotedanjem postopku niso mogle 
navesti oziroma predložiti. 

Posebni postopki 
Iz določb 411. člena ZPP, ki ureja za-

časne odredbe v postopku v zakonskih 
sporih ter sporih iz razmerij med starši in 
otroki, ni bilo popolnoma jasno razvidno, 
daje pooblastilo za izdajo začasne odred-
be dano zunaj glavne obravnave predse-
dniku senata, na glavni obravnavi pa se-
natu. Poleg tega iz tretjega odstavka 411. 
člena ni izhajalo jasno, ali ima dolžnik 
proti začasni odredbi samo pritožbo, ki ne 
zadrži izvršitve, ali pa ima ugovor, zoper 
katerega je v primeru zavrnitve možna še 
pritožba8. 

Zaradi odprave vsakega dvoma je bi-
lo besedilo tretjega odstavka 411. člena 
nadomeščeno z besedilom, da se začasne 
odredbe izdajo po določbah zakona, ki 
ureja zavarovanje. 

8 V zvezi z navedenima problemoma je Vrhovno 
sodišče Republike Slovenije dne 5.1.2001 naslo-
vilo na Državni zbor Republike Slovenije zakono-
dajno pobudo. 

ZPP-A je odpravil tudi posebno ure-
ditev začasnih odredb v postopku v prav-
dah zaradi motenja posesti, tako da tudi v 
teh postopkih v celoti veljajo določila o 
začasnih odredbah, ki jih ureja Zakon o 
izvršbi in zavarovanju (Ur. 1. RS, št. 
51/1998 - 87/2002; v nadaljnjem besedilu 
ZIZ). V postopku za izdajo plačilnega na-
loga pa je novela glede ugovora določila 
enake pogoje, kot so določeni za izvršbo 
na podlagi verodostojne listine po ZIZ. V 
ugovoru mora toženec dokaze predlagati, 
ne pa tudi predložiti (29. člen ZPP-A). 

Roki v postopkih v gospodarskih 
sporih 

Med novostmi ZPP-A, ki se nanašajo 
na posebne postopke, velja posebej ome-
niti odpravo posebne ureditve trajanja ro-
kov v postopku v gospodarskih sporih. 
Upoštevana so bila opozorila prakse, da 
so procesni roki v pogosto zelo zahtevnih 
gospodarskih sporih, prekratki. ZPP-A 
tako za roke v gospodarskih sporih (na 
primer za odgovor na tožbo, za pritožbo, 
za vrnitev v prejšnje stanje) uveljavlja 
splošna pravila zakona. 

Druge spremembe in dopolnitve 
Na koncu prispevka želim opozoriti 

ker še na nekatere ostale novosti in sicer 
na določbe o pritožbenem postopku9, o 
vlogah, prejetih z uporabo informacijske 
in komunikacijske tehnologije, o odpravi 
izjave državnega tožilca o reviziji ter o 
določitvi sankcije za neobrazloženost od-
govora na tožbo. 

9 Glej Lojze Ude in Aleš Galič: Reforma pravnih 
sredstev v pravdnem postopku, Podjetje in delo, 
št. 6-7/2002/XXVllI. stran 1574 in naslednje. 

"stranke" v poravnalnem postopku? 
Ali bo to samo fizična oseba ali tudi prav-
na oseba? Ali bo poravnalni narok veljal 
tudi za gospodarske spore? 

Novela ZPP ne predvideva nobene 
izjeme. Gospodarski spori niso samo spo-
ri, kot so bili po ZPP iz leta 1957 med 
pravnimi osebami, ampak tudi spori, v ka-
terih sodelujejo fizične osebe kot samo-
stojni podjetniki, družbeniki, člani orga-
nov upravljanja družb in zadružniki. Zato 
menim, da bo poravnalni narok v taki 
obliki, kot je uveden, veljal tudi v gospo-
darskih sporih. 

Pri pravnih osebah pa bo treba razči-
stiti njihovo "osebno udeležbo" po členu 
305b/l. Ločiti moramo med zastopniki in 
organi. Organi pravne osebe so tista tele-
sa ali posamezniki, ki v skladu s predpisi 
in avtonomnimi akti pravne osebe ustvar-
jajo voljo in pravno poslovna dejanja 
pravnih oseb. Pravno osebo bo predstav-
ljal edino organ, ki je zakoniti zastopnik: 
predsednik društva, združenja, ustanove, 

poslovodja družbe, predsednik uprave 
družbe, župan občine. Kaj pa v primeru, 
kadar bo tožena država, to se pravi Repu-
blika Slovenija? Ali bo osebno udeležbo 
moral opravičevati sam predsednik drža-
ve, saj člen 305b/l ne pozna izjeme? Ka-
ko bo s tožbami med gospodarskimi druž-
bami? Ali se bo moral vsakega poravnal-
nega naroka udeležiti predsednik uprave, 
ne glede na vsebino in znesek? Ali bo to 
veljalo tudi za tuje pravne osebe in kako 
se bo to izvedlo, če je npr. sedež stranke 
na Japonskem ali v Avstraliji? 

Razčistiti je treba tudi vlogo po-
oblaščenca. Člen 305b/2 zahteva za poo-
blaščenca izrecno pooblastilo za sodno 
poravnavo. To je nejasno. Ali velja poo-
blastilo samo za sklenitev sodne poravna-
ve ali pa tudi za celotno sodelovanje na 
poravnalnem naroku? Če pa mora imeti 
pooblaščenec izrecno pooblastilo za skle-
nitev sodne poravnave, potem lahko skle-
pamo, da navzočnost stranke ni potrebna, 
če jo lahko veljavno zastopa pooblašče-

nec. To je sicer možno, vendar ne gre sku-
paj z zahtevo po osebni navzočnosti stran-
ke. 

Glede obsega pooblastila, danega 
odvetniku, ne more biti dileme. Odve-
tnikovo pooblastilo je tako ali tako preci-
zirano v 95. členu ZPP. Po prvi točki 1. 
odstavka tega člena pa je odvetnik upravi-
čen opravljati vsa pravdna dejanja in med 
drugim tudi skleniti sodno poravnavo. 

Nisem optimist, da bo uvedba porav-
nalnega naroka pozitivno vplivala na hi-
trejše reševanje in kvalitetno sojenje. Me-
nim, da bi bilo veliko bolje obnoviti stari 
in preizkušeni pripravljalni narok. Na 
pripravljalnem naroku so se sklepale so-
dne poravnave, izdajale zamudne sodbe 
in sodbe na podlagi pripoznave. Kar se ni 
rešilo, pa se je najprej procesno uredilo in 
odločilo, kaj je sporno in kaj ni sporno. 
Dokazni postopek je potekal samo glede 
spornih vprašanj. Proces je bil zato po 
mojem mnenju bolj pregleden in učinko-
vit. 



Sodelovanje med 
Republiko Slovenijo in 

Mednarodnim 
kazenskim sodiščem 

Urška Corenc Ule 

Državni zbor RS je 22. novembra 2001 sprejel Zakon o ratifikaciji Rim-
skega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča (v nadaljnjem besedilu: 
Rimski statut), s čimer se je Republika Slovenija uvrstila med ustanovne 
članice tega sodišča, ki bodo lahko predlagale njegove sodnike, tožilca in 
druge funkcionarje.1 Navedeni statut je bil sprejet na diplomatski kodifika-
cijski konferenci v Rimu 17. 7.1998, na kateri je sodelovalo 160 držav, pri 
čemer je pretežna večina držav, kar 120, vključno s Slovenijo, glasovala za 
sprejem statuta, kot datum začetka njegove veljavnosti pa štejemo 1. julij 
2002, ko je bila deponirana šestinšestdeseta ratifikacija Rimskega statuta. 
Datum začetka veljavnosti Rimskega statuta je pomemben predvsem zato, 
ker začne takrat teči časovna pristojnost Sodišča, saj Rimski statut ne do-
voljuje retroaktivne jurisdikcije. 

Kot izhaja iz preambule Rimske-
ga statuta, sta cilj in namen te 
mednarodne pogodbe zagotovi-

ti, da storilci najhujših kaznivih dejanj, 
povezanih s smrtjo velikega števila lju-
di in veliko premoženjsko škodo, ne 
ostanejo nekaznovani in da se zagotovi 
njihov učinkovit pregon s sprejema-
njem ukrepov na državni ravni ter z 
okrepitvijo mednarodnega sodelova-
nja. 

Mednarodno kazensko sodišče (v 
nadaljnjem besedilu: Sodišče) je prvo 
stalno mednarodno sodišče, pred kate-
rim bodo lahko sodili storilcem geno-
cida, zločinov proti človečnosti, vojnih 
zločinov in agresije, je mednarodna 
pravna oseba in bo delovalo (Sodišče 
bo predvidoma začelo delovati šele 
prihodnje leto, ko bodo izvoljeni oziro-
ma imenovani sodniki in drugi vodilni 
funkcionarji) na podlagi Rimskega sta-
tuta na ozemlju katerekoli države po-
godbenice in pod posebnimi pogoji tu-
di v državah nepogodbenicah. 

Koncept delovanja Sodišča temelji 
na načelu komplementarnosti, kar po-
meni, da Sodišče lahko izvaja svojo 
pristojnost le v primeru, ko sicer pri-
stojna država ne more ali noče izvesti 
pravičnega postopka preiskave ali pre-

' Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Medna-
rodnega kazenskega sodišča z besedilom statuta 
v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slo-
venskem jeziku je objavljen v Uradnem listu RS-
MP št. 29-84/2001. 

gona zoper storilce kaznivih dejanj iz 
pristojnosti Sodišča. V navedenem 
smislu Sodišče ne predstavlja nadnaci-
onalne oziroma pritožbene sodne in-
stance, temveč kaznovalne sisteme dr-
žav le dopolnjuje. Sodišče bo tako ne-
dvomno prispevalo tudi k posodobitvi 
tistih delov kazenskih zakonikov posa-
meznih držav pogodbenic, ki inkrimi-
nirajo najhujša kazniva dejanja. Priča-
kovati je namreč, da si bodo posame-
zne države pogodbenice Rimskega sta-
tuta prizadevale, da bi za pregon storil-
cev hudodelstev, ki so bila storjena na 
njihovih tleh ali s strani njihovih dr-
žavljanov, v največji meri poskrbele 
same. Zato lahko upravičeno pričaku-
jemo, da se bo to dogajalo pogosteje, 
kot se je v preteklosti. Predpogoj za to 
pa je, da so hudodelstva iz stvarne pri-
stojnosti Sodišča ustrezno določena tu-
di v materialnem kazenskem pravu po-
sameznih držav pogodbenic. 

Takšno prizadevanje držav, da sa-
me poskrbijo za domnevne storilce 
najhujših kaznivih dejanj, je pomem-
ben korak k odpravi nekaznovanosti, ki 
so si jo v preteklosti posamezniki na 
najvišjih državniških ali vojaških polo-
žajih brez večjih težav privoščili.2 

Na sedežu Združenih narodov v 
New Yorku je od 3. do 10. septembra 
2002 potekala prva skupščina držav 

2 Glej: Tomič E. in Zagorac D., "Udejanjanje 
mednarodne pravičnosti", Pravna praksa I. 
2002, št. 3. 

pogodbenic Rimskega statuta - ki ga je 
doslej podpisalo 139 držav, ratificiralo 
pa 78 držav - katere se je udeležila tu-
di delegacija Republike Slovenije. Na 
zasedanju so se dogovorili o postopkih 
za kandidature in volitve prvih 18 so-
dnikov Sodišča in za podpis pripravili 
prvi sporazum v zvezi z delovanjem 
Sodišča - Sporazum o privilegijih in 
imunitetah, obravnavali pa so tudi 
ostale pomembne dokumente oziroma 
predpise za delovanje Sodišča - Znake 
kaznivih dejanj, Pravila o postopku in 
dokazih3, finančna pravila, proračun 
ter sporazum med sodiščem in Združe-
nimi narodi, saj Sodišče ni del ZN in za 
svoje delo odgovarja pogodbenicam. 

Razlogi za sprejem zakona o 
sodelovanju med RS in MKS ter 
nekatere rešitve v zakonu 

Glede na to, da Sodišče nima la-
stnega in neodvisnega mehanizma za 
izvrševanje svojih odločitev, bo v veli-
ki meri odvisno od pripravljenosti dr-
žav, da sodelujejo v preiskavi in prego-
nu storilcev kaznivih dejanj v pristoj-
nosti Sodišča, pri čemer se ta priprav-
ljenost v prvi vrsti odraža v ratifikaciji 
Rimskega statuta, posebej pa v spreje-
mu in prilagoditvi domače zakonodaje. 
Države pogodbenice Rimskega statuta 
imajo splošno obveznost polnega sode-
lovanja s Sodiščem v navedenem smi-
slu, zato pa morajo zagotoviti ustrezne 
postopke v svojem notranjem pravu za 
sodelovanje s Sodiščem. To na države 
pogodbenice naslavlja zahteve za so-
delovanje, pri čemer gre za različne vr-
ste in načine sodelovanja od predaje 
osebe Sodišču do drugih oblik pomoči, 
navedenih v 93. členu Rimskega statu-
ta (identifikacija oseb, pridobivanje in 
predložitev dokazov, zasliševanje ose-
be, vročitev dokumentov, začasna pre-
mestitev oseb, preiskovanje krajev ali 
prostorov, vključno z izkopom trupel 
in preiskovanjem grobišč, hišne pre-
iskave, varstvo žrtev in zavarovanje 
dokazov, zamrznitev finančnih sred-
stev, ki izhajajo iz kaznivega dejanja), 
pri čemer gre tu lahko samo za tiste 
oblike sodelovanja, ki niso prepoveda-
ne z zakonodajo naprošene države. 

Republika Slovenija je, podobno 
kot večje število drugih držav pogod-

3 Pravila o postopku in dokazih (Finalize17 d 
draft text ofthe Rules of Procedure and Eviden-
ce: UN doc. PCNICCI2000/lNF/3IAdd.l, str. 20) 
vsebujejo tudi kriterije za odvetnike, ki bodo že-
leli nastopiti pred Mednarodnim kazenskim sodi-
ščem, v zvezi s tem glej: Zagorac D. "Obrambni 
steber Mednarodnega kazenskega sodišča" 
Odvetnik, leto IV, št. 3 (16) - oktober 2002. 



benic Rimskega Statuta, implementa-
cijo Rimskega statuta preložila na čas 
po njegovi ratifikaciji. Pomemben del 
implementacije pa je sprejem Zakona o 
sodelovanju med Republiko Slovenijo 
in Mednarodnim kazenskim sodiščem 
(Uradni list RS, št. 96/2002; v nadalj-
njem besedilu: zakon), ki ga je pripra-
vilo Ministrstvo za pravosodje, Držav-
ni zbor Republike Slovenije pa sprejel 
25. oktobra 2002. 

S podpisom Rimskega statuta se je 
Republika Slovenija namreč zavezala 
v polni meri in brez zadržkov sodelo-
vati s Sodiščem oziroma sprejeti im-
plementacijske predpise, ki bodo omo-
gočili učinkovito delovanje Sodišča ter 
na ustrezen način povezali domače pri-
stojne organe z organi Sodišča. 

Sodelovanje Republike Slovenije s 
Sodiščem je na nekaterih področjih 
možno že ob uporabi ali ob smiselni 
uporabi določb Zakona o kazenskem 
postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in 
nasl.), Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij (Uradni list RS, št. 22/2000) 
ter Zakona o predlaganju kandidatov 
iz Republike Slovenije za sodnike me-
dnarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 
64/2001 in 59/2002)4, povsem na no-
vo pa so v zakonu urejeni tisti segmen-
ti sodelovanja s Sodiščem, ki v prav-
nem redu Republike Slovenije doslej 
niso imeli ustrezne pravne podlage in 
se nanašajo predvsem na naslednje: 

1. Sodelovanje s Sodiščem 
(3. in 4. člen) 

Obveznost Republike Slovenije da 
v polni meri in brez zadržkov sodeluje 
s Sodiščem pri preiskavi in pregonu 
kaznivih dejanj iz njegove pristojnosti, 
je določena že v 86. členu Rimskega 
statuta, pri čemer je Republika Slove-
nija ob ratifikaciji Rimskega statuta 
izjavila, da je v Republiki Sloveniji or-
gan, na katerega se naslavljajo prošnje 
za sodelovanje, Ministrstvo za pravo-
sodje, naloga katerega je, da posredo-
vane vloge, zahteve in druga pisanja 
Sodišča posreduje drugim državnim 
organom, ti pa morajo skrbeti za med-
sebojno obveščanje. Poudarjeno je hi-
tro in učinkovito postopanje vseh pri-
stojnih organov, zato v zvezi z sodelo-
vanjem s Sodiščem ni predvidena di-
plomatska pot. Je pa neposredno ko-
municiranje slovenskih državnih orga-

4 Na podlagi Zakona o predlaganju kandidatov 
iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih 
sodišč je Državni zbor Republike Slovenije na 
svoji seji dne 25. 10. 2002 sprejel sklep o izvoli-
tvi dr. Boštjana M. Zupančiča za kandidata za 
sodnika na Mednarodnem kazenskem sodišču 
(Uradni list RS, št. 92/2002). 

nov določeno le za primere, ko je po-
trebno posebno hitro ukrepanje oziro-
ma v primerih, določenih v Rimskem 
statutu, sicer pa sodelovanje poteka 
prek Ministrstva za pravosodje. 

2. Izvajanje pristojnosti Sodišča in 
spodbijanje dopustnosti (6.-9. člen) 

Gre za izjemno pomembne določbe 
zakona, v katerih je izrecno določena 
primarna pristojnost organov Republike 
Slovenije za pregon in sojenje storilcem 
kaznivih dejanj iz pristojnosti Sodišča v 
skladu z načelom komplementarne pri-
stojnosti ter ravnanje domačih pristoj-
nih organov v primeru, ko je na ozemlju 
Republike Slovenije storjeno eno ali 
več kaznivih dejanj iz pristojnosti Sodi-
šča, vendar pa obstaja nepripravljenost 
ali nezmožnost Republike Slovenije za 
izvedbo preiskave ali pregona, v skladu 
z določbami drugega in tretjega odstav-
ka 17. člena Rimskega statuta in je zato 
predvidena možnost naznanitve takšnih 
dejanj tožilcu Sodišča. 

Natančno je določeno tudi ravnanje 
pristojnih organov Republike Slovenije 
v primeru, ko Sodišče na podlagi obve-
stil Varnostnega sveta ali na lastno po-
budo začne preiskavo v zvezi s kazni-
vim dejanjem iz njegove pristojnosti, 
gre pa za isto zadevo, o kateri že teče 
preiskava v Republiki Sloveniji, oziro-
ma ko se obtožba Sodišča nanaša na 
osebo, ki je bila s pravnomočno sodno 
odločbo v Republiki Sloveniji oprošče-
na ali obsojena ali je bil kazenski posto-
pek zoper njo pravnomočno ustavljen 
ali je bila zoper njo obtožba pravnomo-
čno zavrnjena. Ponovno sojenje o isti 
zadevi je v skladu z določbami Rimske-
ga statuta prepovedano, razen v prime-
rih, ko Sodišče meni, da je bil namen 
prvega sojenja zaščititi storilca pred ka-
zensko odgovornostjo ali če postopek ni 
potekal v skladu z normami pravilnega 
postopka, priznanega po mednarodnem 
pravu, in je bil voden na način, ki v da-
nih okoliščinah ni skladen z namenom 
privesti storilca pred sodišče. V skladu 
z določbami zakona je za spodbijanje 
dopustnosti v Republiki Sloveniji pri-
stojno Vrhovno sodišče Republike Slo-
venije v senatu petih sodnikov. 

3. Odvzem prostosti, prijetje in 
predaja osebe Sodišču (10.-17. člen) 

Predvideni sta dve vrsti odvzema 
prostosti na podlagi zahteve Sodišča, in 
sicer začasen odvzem prostosti zaradi 
predaje ter odvzem prostosti in pripor, 
če je to potrebno za izvršitev zahteve za 
predajo osebe Sodišču. Pri tem Repu-

bliki Sloveniji, enako kot drugim drža-
vam, ni dana diskrecijska pravica odlo-
čanja o tem, ali se bo prejeta zahteva 
izvršila ali ne, oziroma je to možno le v 
primeru varstva informacij državne 
varnosti, vendar v omejenem obsegu. 

Glede na omenjeno zavezujočo na-
ravo zahtev Sodišča meritorni razlogi 
za odvzem prostosti in priprtje niso in 
ne morejo biti v domeni slovenskih so-
dišč, kajti ob izpolnjenih predpostav-
kah, taksativno navedenih v določbi 16. 
člena zakona, so domači organi dolžni 
postopati v skladu z zahtevami Sodišča. 

Zakonske določbe, ki se nanašajo 
na oba ukrepa odvzema prostosti, so 
torej izvršilne narave, tako določbe na-
šega pravnega reda kot tudi pravila So-
dišča pa izrecno zagotavljajo določena 
pravna jamstva osebi, ki ji je odvzeta 
prostost, pri čemer zakon napotuje na 
uporabo določb zakona o kazenskem 
postopku, izrecno tudi glede postavitve 
zagovornika po uradni dolžnosti. Po-
membna je tudi določba zakona, ki na-
laga obveznost vsem državnim orga-
nom, ki odločajo o predlogih in prav-
nih sredstvih, vloženih s strani osebe, 
ki ji je vzeta prostost, da o tem odloči-
jo prednostno in brez odlašanja. 

Zakonske določbe, ki urejajo posto-
pek, pristojnost ter način predaje osebe 
Sodišču, temeljijo na predpostavki, 
izrecno določeni v 102. členu Rimskega 
statuta, ki pravi, da predaja osebe te-
mu sodišču ni isto kot izročitev osebe 
drugi državi (ekstradicija). V zvezi s 
predajo osebe gre namreč za povsem 
nov institut mednarodnega kazenskega 
prava in ne le za terminološko inačico 
"izročitve osebe". Sprejeta terminologi-
ja temelji na razumevanju, da gre sode-
lovanje držav s Sodiščem kot naddržav-
no sodno institucijo, ki nastane z voljo 
držav pogodbenic in katerega možnost 
učinkovitega delovanja je odvisna prav 
od sodelovanja z le-temi, razumeti kva-
litativno drugače kot klasično pojmova-
nje o sodelovanju med državami. 

To razumevanje je prevladalo tudi 
v ratifikacijskem postopku Slovenije, 
namreč da gre prepoved 47. člena usta-
ve, da "Državljana Republike Sloveni-
je ni dovoljeno izročiti tuji državi" lo-
čiti od predaje Sodišču.5 O zahtevi za 
predajo v skladu z določbami zakona 
odloča Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, pri čemer je sklep o predaji 
osebe, ki jo odredi minister za pravoso-
dje, v pretežni meri deklaratorne nara-
ve, saj je minister pri tem vezan na 

5 glej: Tomič E., Zagorac D., "Udejanjanje 
mednarodne pravičnosti", Pravna praksa, št. 
312002. 



odločitev Vrhovnega Sodišča Republi-
ke Slovenije. 

4. Druge oblike sodelovanja in 
pomoči (18. in 19. člen) 

Kadar se zahteva Sodišča nanaša na 
izvedbo določenih preiskovalnih de-
janj ali drugih oblik pomoči v zvezi s 
preiskavo in pregonom, so domači pri-
stojni organi dolžni ukrepati v smislu 
izpolnitve zahteve Sodišča ter v skladu 
z določbami zakona, ki ureja kazenski 
postopek. 

Obstajata pa dve izjemi od navede-
nega, in sicer: 
• sodišče ne more odrediti razkritja 

dokazov, če bi to lahko po mnenju 
zaprošene države ogrozilo interese 
njene državne varnosti, 

• druga izjema pa se nanaša na izva-
janje pomoči, ki je v zaprošeni dr-
žavi prepovedano na podlagi obsto-
ječega temeljnega pravnega načela, 
zaradi česar mora Sodišče spreme-
niti zahtevo, če zadeve tudi po po-
svetovanju med državo in Sodi-
ščem ni mogoče rešiti. 
Tožilec Sodišča lahko, kot to določa 

zakon, tudi sam izvede preiskovalna de-
janja na ozemlju Republike Slovenije, 
na podlagi dovoljenja preiskovalnega 

sodnika, ki bi dejanje sicer opravil po 
pravilih krajevne pristojnosti, pri čemer 
naj bi se z določbo o prisotnosti prei-
skovalnega sodnika pri teh dejanjih za-
gotovil enak obseg, kot jih obdolžencu 
zagotavlja zakon o kazenskem postop-
ku. 

5. Odklonitev sodelovanja in odloži-
tev izpolnitve zahteve za sodelova-
nje (20. člen) 

Edini razlog, na podlagi katerega 
sme Republika Slovenija odkloniti so-
delovanje s Sodiščem, je varstvo po-
datkov državne varnosti, pogoje za to 
pa nadalje določa Rimski statut. V pri-
meru neizpolnitve v nasprotju z določi-
li Rimskega statuta pa lahko Sodišče 
zadevo napoti na skupščino držav po-
godbenic oziroma na Varnostni svet, 
če je ta naznanil primer Sodišču. 

Zakon poleg določbe o razlogu za 
odklonitev ureja še primere, ko je iz-
polnitev zahteve za sodelovanje mogo-
če odložiti. 

6. Izvrševanje denarnih kazni, 
odvzema premoženjske koristi ter 
ukrepov za povrnitev škode žrtvam 
(25. člen) 

Zahteve sodišča o izvršitvi denar-

nih kazni, odvzemu premoženjske ko-
risti, premoženja in sredstev, ki izvira-
jo neposredno ali posredno iz kaznive-
ga dejanja v pristojnosti Sodišča, se v 
Republiki Sloveniji, na podlagi določ-
be Rimskega statuta, ki napotuje na 
uporabo določb ustreznih predpisov 
notranjega prava držav pogodbenic, 
izvršijo v skladu z določbami zakona o 
izvršbi in zavarovanju oziroma zakona 
o kazenskem postopku, pri čemer izvr-
šitev sodbe Sodišča v navedenem smi-
slu dovoli pristojno sodišče v Republi-
ki Sloveniji. Ob tem je določilo zakona 
v zvezi s prenosom premoženja, pre-
moženjske koristi od prodaje nepremi-
čnin oziroma od prodaje drugega pre-
moženja, ki ga Republika Slovenija 
pridobi zaradi izvršitve sodbe, smisel-
na posledica dejstva, da gre tu le za 
izvršitev naloga oziroma zahteve Sodi-
šča. 

Zakon ne vsebuje določb, ki bi se 
nanašale na izvrševanje zaporne kazni 
obsojencev za kazniva dejanja iz pri-
stojnosti Sodišča, saj Republika Slove-
nija še ni izrazila svoje pripravljenosti, 
da sprejme takšne obsojence.6 

6 Več o tem, katere države so izrazile takšno pri-
pravljenost in pod kakšnimi pogoji, glej na sple-
tni strani: www,untreaty.un.org. 

Iz sodne prakse 

Delna odpoved pooblast i la 
odvetn ika - le za takse1 

Kako ravnati ob delnem pre-
klicu2 pooblastila za zastopanje (le 
prevzem taksnih nalogov), ki ga 
poda odvetnik sočasno z zahtevo 
za oprostitev plačila sodne takse? 
Ali je to sploh dovoljeno? 

Odvetnik, ki je zastopal večje število 
tožnikov, s pooblastilom za vsa pravdna 
dejanja, je prevzel opomin za plačilo so-
dne takse. Po tem opominu je zahteval iz-
dajo sklepa o odmeri takse. Sklep mu je 
bil vročen s pravilnim pravnim poukom, 
da zoper ta sklep ni pritožbe. Kljub temu 
seje zoper sklep pritožil in v pritožbi med 
drugim navedel: "Če njegovi pritožbi ne 
bo ugodeno, stranke odvetniku odpove-
dujejo pooblastilo za urejanje zadev v 
zvezi s sodno takso". Pritožbi ni priložil 
ničesar. Kako je treba ravnati? 

Poznamo in ločimo sicer odpoved 
pooblastila in preklic pooblastila (kar je 
v vprašanju nejasno). Pooblastilo lahko 
kadarkoli, oz. v vsakem času, prekliče 
stranka, pooblaščenec pa ga kadar koli 

oz. ob vsakem času odpove (99. člen ZPP 
in 12. člen ZOdv). Zastavlja se podvpra-
šanje, ali sta delni preklic ali delna odpo-
ved pooblastila - le za prevzem taksnih 
nalogov in opominov - sploh dovoljena. 

Glede preklica pooblastila oz. delne-
ga preklica je odgovor mogoče poiskati v 
prej navedenih določbah in v določbi 94. 
člena ZPP, po kateri obseg pooblastila 
določi stranka. Tako že zakon sam pre-
dvideva pooblastilo za vsa, ali samo dolo-
čena pravdna dejanja. Zato za delni pre-
klic pooblastila načeloma ne bi smelo bi-
ti ovir. Enako velja tudi za delno odpoved 
pooblastila s strani odvetnika, saj po ar-
gumentaciji od večjega k manjšemu in ob 
zgornji zakonski določbi ZPP in ZOdv, 
da odvetnik lahko kadar koli oziroma v 
vsakem času odpove pooblastilo, ni ovir, 
da bi pooblastilo odpovedal le delno. 

Glede na navedeno bo v primeru odpo-
vedi ali preklica pooblastila, ki se nanaša 
le na prevzemanje takšnih nalogov in opo-
minov, sodišče moralo te naloge in opomi-
ne vročiti stranki neposredno, vsa druga 

pisanja, med njimi tudi sklepe v zvezi s so-
dnimi taksami, pa odvetniku. Če namreč 
odvetnik odpove pooblastilo, kar naznani 
sodišču le pisno ali ustno na zapisnik - 99. 
člen ZPP, mora sodišče opravljati dejanja 
le neposredno proti stranki (razen v prime-
ru odvračanja kakšne škode). 

V zvezi z navedenim vprašanjem je 
treba poudariti, daje pri zastopanju stran-
ke, odvetnik dolžan ravnati vestno, poš-
teno, skrbno ter po načelih odvetniške 
poklicne etike ( II. odstavek 11. člena 
ZOdv). V navedenem primeru odvetnik 
očitno ne loči med odpovedjo pooblasti-
la in preklicem pooblastila. Obenem po-
stavlja tudi pogoj3, ki ni dopusten. Zato 
takšne izjave odvetnika nikakor ni mogo-
če upoštevati. 

Izbral: B.K. 

1 Članek je povzet po referatu višjega sodnika na 
Višjem delovnem in socialnem sodišču Marija-
na Debelaka, predstavljenega v šoli za sodnike 
in pravosodne funkcionar je - september in okto-
ber 2001 na Bledu. 
Glej: Debelak M.: "Odgovori in razlage na 
vprašanja iz materialnega in procesnega delov-
nega prava", Pravosodni bilten št. 1/2002. 

- Vprašanje je očitno strokovno in terminološko 
napačno postavljeno, kajti pooblaščenec lahko 
kadarkoli odpove pooblastilo, stranka pa lah-
ko pooblastilo kadarkoli prekliče ( 99. čl. ZPP). 
3 "... če pritožbi ne bo ugodeno...:" op. /B.K./. 



Odvetnik in mediacija 
Maša Kociper, Bojana Ozimek 

Alternativni načini reševanja 
sporov pri nas 

Z alternativnimi načini reševanja 
sporov imamo v mislih različne po-
stopke, pri katerih stranke, ki so v spo-
ru, namesto s pomočjo sodišča posku-
šajo spor rešiti same, s pomočjo nev-
tralnega, posebej usposobljenega po-
srednika. 

Že skoraj dve leti Okrožno sodišče 
v Ljubljani strankam v okviru progra-
ma za reševanje sodnih zaostankov po-
nuja pravdnemu postopku pridruženo 
alternativno reševanje sporov s posre-
dovanjem - mediacijo, v klasičnih ci-
vilnih zadevah, od konca leta 2001 pa 
še poseben program nevtralne eksper-
tne ocene za avtorske spore. Od mese-
ca junija letos naprej poteka program 
mediacije v družinsko-pravnih zade-
vah, v začetku leta 2003 pa na sodišču 
načrtujejo še začetek izvajanj progra-
ma mediacije v gospodarskih sporih. 

Mediacija kot način alternativnega 
reševanja sporov je način reševanja 
sporov s pomočjo nevtralne tretje ose-
be, ki s svojim delovanjem strankama 
pomaga doseči sporazum, ki spor ra-
zrešuje in na novo ureja medsebojne 
pravice in obveznosti, zlasti z vidika 
bodočega sodelovanja. Zaradi svoje 
narave lahko postopek s posredova-
njem v nasprotju z rednim postopkom 
vodi k rešitvam, ki so hitrejše, cenejše, 
kreativnejše in bolj prilagojene intere-

som strank. Postopek je hiter, neobve-
zujoč, zaupen in brezplačen ter nika-
kor ne vpliva na morebitni kasnejši 
spor med strankama na sodišču. Tak-
šno reševanje sporov izven sodnega 
postopka spodbuja komunikacijo med 
strankami in pomeni za stranke velik 
prihranek na času in denarju, za sodi-
šče pa manjšo obremenjenost z zade-
vami. 

Kdo so mediatorji 

Trenutno v postopkih mediacij na 
klasičnem civilnem področju na Okro-
žnem sodišču v Ljubljani sodeluje 9 
okrožnih in višjih sodnikov ter pomo-
čnik varuha človekovih pravic, ki me-
diacije opravljajo brezplačno in poleg 
svojega rednega dela. Poleg njih se v 
postopke mediacije honorarno vključi-
le tudi tri upokojene sodnice z bogati-
mi izkušnjami na pravdnem področju 
ter v zadnjem času še šest odvetnikov. 

Postopke družinske mediacije vo-
dijo posebej usposobljeni strokovnjaki. 
Če je mediacija namenjena le reševa-
nju premoženjskih vprašanj, postopek 
vodi mediator, ki je sodnik ali odve-
tnik. V primeru, da je mediacija name-
njena tudi reševanju vprašanj glede 
vzgoje, varstva in preživljanja otrok, 
pa s pravnikom kot mediator sodeluje 
še strokovnjak s področja družinske te-
rapije. Trenutno v družinskih mediaci-

Za nazorno razlago mediacije kot enega od postopkov alternativnega 
reševanja sporov običajno služi primer spora med družbama Tropicana 
Orange Juices in Wilkin & Son. Obe podjetji sta zaradi napake pri re-
gistriranju naročila kupili celotni pridelek pomaranč nekega kmetijskega 
podjetja v Izraelu. Ko so predstavniki podjetij prišli po pomaranče v pri-
stanišče, so lahko samo razočarani ugotovili, da so kupili isti tovor. Se-
veda sta obe družbi zahtevali celoten tovor. Upravi sta sestankovali, pro-
izvodnja je čakala, angažirani so bili odvetniki, grozile so tožbe. Nato 
pa je nekdo predlagal, naj se spor poskusi rešiti s pomočjo mediacije. 
Mediator je, potem ko je poslušal obe stranki ter opravil še ločene raz-
govore z njima, predlagal naslednjo rešitev: Tropicana, ki pomaranče po-
trebuje za izdelavo pomarančnega soka, naj prva prevzame tovor, oran-
že stisne in shrani preostanek. Lupine in preostalo meso oranž naj nato 
prepelje v proizvodne hale podjetja Wilkin & Son, ki potrebuje prav te 
surovine za izdelavo svoje marmelade. Hkrati sta se podjetji dogovorili, 
da vsako plača samo polovico izraelskega tovora. 

Vse ostalo je zgodovina in predstavlja tipični primer t.im. win-win me-
diacije, za katero je značilno, da si stranki v sporu ne le pravično razdelita 
skupno pogačo, ampak obseg te pogače celo povečata v obojestransko za-
dovoljstvo. 

jah sodeluje 6 odvetnikov in tri social-
ne delavke. 

Odvetniki in mediacija 

Odvetniki lahko v postopkih medi-
acije na Okrožnem sodišču v Ljubljani 
sodelujejo v dveh vlogah - kot media-
torji na listi sodišča ter kot zastopniki 
strank v postopkih mediacije. 

Upoštevajoč Kodeks odvetniške po-
klicne etike in splošno veljavno načelo, 
da se ne sme nikomur škodovati, vsa-
komur pa priznavati, kar mu pripada, 
tako odvetniki kot tudi sodniki (z upoš-
tevanjem določil ZPP) dejansko že ves 
čas delujemo v smeri mirnega razreše-
vanja sporov. Projekt sodišču pridru-
žene mediacije kot nova oziroma iz-
boljšana oblika izvajanja mediacije na 
strokovno kvalitetnejši podlagi in z us-
posobljenimi mediatorji pa predstavlja 
dodatno možnost in priložnost za bolj-
še odnose in življenje v družbi. Ne vi-
dim nobenega razloga, zaradi katere-
ga bi odvetniki odklanjali mediacijo. 
Tudi v odnosih s kolegi, pa tudi pri 
svojem, sicer res kratkotrajnem delu 
kot mediator, nisem naletela na neodo-
bravanje. Nasprotno - odvetniki sode-
lujejo in delujejo v korist svojih strank, 
pri čemer znamo to korist razumeti šir-
še kot zgolj zamišljeno materialno ko-
rist, ki naj bi jo stranka dosegla v spo-
ru s sodno odločitvijo. Dober odvetnik 
tako ne vzpodbuja sporov in jih tudi ne 
vzdržuje s tem, da bi bodisi podpiral 
stranke v nerealnih pričakovanjih in še 
manj, da bi taka pričakovanja vzbujal. 
Pri svetovanju stranki odvetnik poleg 
pravnih vidikov vedno bolj zaznava in 
upošteva tudi druge, ne izključno prav-
ne vidike razmerja, pri tem mislimo 
zlasti na dejanske interese strank. Cilj 
odvetnika je namreč razrešitev sporne-
ga razmerja in zadovoljna stranka tudi 
v življenju po tej razrešitvi. 

Postopek mediacije stranki omogo-
ča, da lahko pri odločitvi za poravnavo 
upošteva širše interese, celovito odloči 
o sporu oziroma o vseh spornih razmer-
jih in pri tem "izgubi" toliko, kolikor 
sama oceni, da je pripravljena izgubiti, 
da bo "dobila" tisto, kar meni, da ji pri-
pada. Včasih stranki več kot majhno 
denarno nadomestilo pomeni opraviči-
lo nasprotne stranke ali razrešitev de-
janskega konflikta, ki se skriva za kon-
kretnim sporom. Prepričana sem, da je 
to tisto, zaradi česar je soglasje za po-
stopek mediacije pametna odločitev. 

Kvalitetno delo sodišča in dosledno 
izvajanje določb ZPP pa seveda one-
mogočata "zavlačevanje postopka" s 
predlaganjem številnih vsebinsko ena-



kih vlog, prelaganjem obravnav in na-
vajanjem novih dokazov. Jasno je, da z 
uspešno mediacijo odpadejo tudi tiste 
vloge, obravnave, pritožbe itd., ki bi si-
cer v postopku pred sodiščem sledile in 
odvetnikom prinesle zaslužek. Glede 
na to, da ima večina odvetnikov, kot 
navajajo, običajno preveč dela in da že 
sami delujejo v smeri iskanja vsestran-
sko najboljše rešitve za svojo stranko, 
pa mislim, da bo ta eventualni, kratko-
ročni izpad dohodka nadomeščen z dol-
goročnejšim "zaslužkom". Stranka bo z 
odvetnikom, s katerim je zadovoljna, 
vzpostavila dolgoročni poslovni odnos 
in se bo k njemu vračala tudi v morebi-
tnih kasnejših sporih, hkrati pa ga bo 
kot dobrega odvetnika priporočila tudi 
svojim prijateljem in znancem. 

Kadar moja stranka v pravdi 
uspe, me kot odvetnico to zado-
volji, vendar pa velikokrat ta 
"pravniški" prav še ne pomeni 
tudi razrešitve spora, saj sledi 
pot realizacije sodne odločitve, 
sama sodna odločitev pa veliko-
krat povzroči nove, povračilne 
spore ali vsaj medčloveške zame-
re in nezadovoljstvo. Poleg tega 
tudi v primeru ugodne sodbe 
stranki nikoli ni poplačana oziro-
ma nadomeščena izguba časa in 
psihična obremenitev, ki jo spor 
in posamezna dejanja v postopku 
pred sodiščem stranki povzroči-
jo. Če pa stranki skleneta porav-
navo, sem kljub temu, da se zave-
dam, da je stranka v določenem 
delu popustila v svojih pričako-
vanjih, bolj zadovoljna, saj vem, 
da se bo, če je poravnava dejan-
ski odraz njune premišljene in 
odgovorne odločitve, dogovor z 
večjo verjetnostjo in v krajšem 
času tudi realiziral. To pa bo 
strankam omogočilo nadaljeva-
nje zasebnega življenja ali gos-
podarskega poslovanja brez bre-
mena spora in psihičnih ter fi-
nančnih obremenitev. 

Mediacija v klasičnih civilnih 
zadevah 

Sodišče jamči začetek postopka 
mediacije v klasičnih civilnih zadevah 
v treh mesecih od prejema soglasja 
obeh pravdnih strank. Postopek traja 
toliko časa, dokler o smiselnosti po-
stopka obstaja soglasje med strankami 
oz. posrednikom. Stranke se na koncu 

mediacije lahko dogovorijo za obvezu-
jočo rešitev v obliki sodne ali izvenso-
dne poravnave. Sodišče kljub neuspeli 
mediacij i strankam jamči vrstni red 
obravnavanja njihove zadeve v prav-
dnem postopku glede na datum vloži-
tve tožbe. V primeru, da postopek me-
diacije ni uspešen, sodišče jamči nje-
govo tajnost tudi v razmerju do sode-
čega sodnika. 

Postopek je za stranke brezplačen, 
saj sodišče storitve posredovanja ne 
zaračunava, morebitne druge stroške 
pa nosi vsaka stranka sama. 

Sodišče strankam trenutno ponuja 
mediacijo v vseh zadevah, v katerih je 
tožena stranka Republika Slovenija, v 
odškodninskih zadevah in v sporih gle-
de ugotovitve in določitve deležev na 
skupnem premoženju. 

Družinska mediacija 

Pri družinski mediaciji gre za so-
dnim in upravnim postopkom pridru-
žen postopek alternativnega reševanja 
družinsko - pravnih sporov in sporov iz 
premoženjskih razmerij med zakonce-
ma. Ideja o družinski mediaciji temelji 
na mednarodnih konvencijah in je v tu-
jini že zelo uveljavljena. Namen dru-
žinske mediacije ni zgolj v pospešitvi 
postopkov, ampak predvsem v kom-
pleksnem reševanju vseh odprtih vpra-
šanj med bivšima partnerjema, zmanj-
šanju števila bodočih sodnih postop-
kov in večjem zadovoljstvu strank. 

Zlasti zaradi koristi otrok je po-
trebno bivše zakonce ali izvenzakon-
ske partnerje spodbuditi, da se glede 
delitve premoženja, vzgoje, varstva 
in preživljanja otrok ter osebnih sti-
kov dogovorijo, saj bodo tako v pri-
hodnosti lažje sodelovali. 

V sporu iz družinskih razmerij po-
skušam kot odvetnica med strankama 
vedno doseči sporazum. Spori v zvezi z 
dodelitvijo otrok, preživnino in določi-
tvijo stikov so velikokrat tudi posledica 
čustvenega stanja vpletenih in ne le 
odraz resnične skrbi za otroka. Odprta 
vprašanja glede skupnega premoženja 
velikokrat preprečujejo, da bi se raz-
merje med partnerjema zaključilo in 
obe stranki ostaneta ujeti v medseboj-
na nesoglasja, ki se s pravdo za delitev 
premoženja še poglabljajo in onemo-
gočajo razrešitev in ureditev številnih 
drugih vprašanj. V večini primerov se 
te pravde tudi na sodišču ne rešijo v 
nekaj letih, sodna odločitev pa skoraj 
nikoli ni takšna, da bi v celoti ustreza-
la eni od strank in še manj obema. Me-
nim, da sodišče lahko le redko razreši 
medčloveške odnose in je vsaka sodna 

odločitev kot prisilna odločitev slaba 
rešitev teh razmerij. Sodišče je dolžno 
odločiti, ne more pa urejati življenja, 
ki teče ves čas pravde in se nadaljuje 
po sodni odločitvi. Zaradi tega menim, 
da posebej v družinskih, pa tudi v za-
puščinskih postopkih, velja pravilo, da 
je vsaka poravnava, seveda sprejeta po 
volji strank, boljša kot sodba. 

Gospodarska mediacija 

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani 
bodo v začetku leta 2003 pričeli stran-
kam ponujati tudi mediacijo v gospo-
darskih zadevah, v sodelovanju s Slo-
venskim zavarovalniškim združenjem 
pa načrtujejo tudi mediacije v zavaro-
valniških sporih. 

V gospodarskih sporih pa izhajam 
iz pregovora, da je poravnava strah 
pred pravdo in s tem priznanje ali znak 
slabosti. Ker pa je upoštevajoč veljav-
no zakonodajo, sodno prakso, zaplete-
nost in okoliščine posameznega spora 
v večini primerov vsaj določen odsto-
tek možnosti za neuspeh, poleg tega pa 
postopek traja določen čas (to tudi v 
primeru, da ne bi bilo sodnih zaostan-
kov, ki ta čas še bistveno podaljšajo), 
menim, da je tudi na tem področju za 
konkretno rešitev spora poravnava 
smiselna. Stranke, ki svoj spor rešujejo 
na sodišču praktično ne morejo vpliva-
ti na rešitev spora, saj pogosto ni mo-
goče vnaprej presoditi, argumenti ka-
tere od strank se bodo zdeli sodniku 
bolj relevantni. Poleg tega sodnik kljub 
vsem prizadevanjem ne more poznati 
problema in z njim povezanih interesov 
tako dobro, kot jih poznajo stranke sa-
me. S tem ko se sklene poravnava, 
odločitev ostane v rokah strank, poten-
cialne slabosti ne štejejo kot poraz, za-
deva pa se razreši v kratkem času in z 
manjšimi stroški. 

Kdaj dati soglasje za 
mediacijo? 

Kolegom svetujem, da svojim 
strankam predlagajo, naj soglašajo z 
mediacijo zlasti v primerih, ko stranke 
želijo nadaljevati zasebni ali poslovni 
odnos ali pa so v nadaljevanje takšne-
ga odnosa prisiljene; v primerih, kadar 
je med strankami več spornih razmerij, 
ki so medsebojno povezana; kadar se 
za konkretnim sporom skrivajo neki 
drugi dejanski interesi strank; kadar si 
stranke želijo hitrejšo in cenejšo reši-
tev spora (brez pritožb); kadar bi se si-
cer predolgo čakalo na izvršljivost ali 
izvršba ni verjetna. 



Zaključek 

Ni vsak spor primeren za mediacijo 
in tudi vsaka stranka ne, sodišče je dol-
žno odločati o zahtevkih zakonito in v 
razumnih rokih, vsi v družbi pa mora-
mo ravnati tako, da se spori prepreču-
jejo, če pa nastanejo, pa da se posku-
šajo reševati razumno in po mirni poti 
ter tudi ob upoštevanju in spoštovanju 
upravičenj nasprotne strani. 

Razlog, zaradi katerega se odvetnik 
sedaj žal velikokrat odloči za mediacijo 
- in sicer neučinkovito delovanje sod-
stva - po mojem mnenju ne sme biti edi-
ni ali glavni razlog za odločitev za me-
diacijo. Če je tako, potem mediacija ni 
odraz prostovoljne odločitve, ampak 
"prisile", ni izbira ampak nujnost. Da 
ne bo tako, je po mojem mnenju nujno, 
da postopki mediacij ne bodo "uspava-
li" dela sodišč, ampak nasprotno, da 
bodo omogočili določeno razbremeni-
tev in s tem boljše delo. Mediacija zato 
po mojem mnenju ni konkurenca delu 
sodišča, niti si ne prizadeva nadomesti-
ti sodišča, je le dodatna možnost za kva-
litetne spremembe v medsebojnih odno-
sih. Gre namreč za spoznanje o možno-
sti in pravici dejanskega odločanja o 

sporu, hkrati pa tudi za odgovornost in 
sposobnost sprejemanja odločitve, ki jo 
tisti, ki jo sprejme, šteje za svojo, torej 
sprejeto po njegovi volji in zato zavezu-
jočo, hkrati pa tudi tako, da je ne bo ob-
žaloval. Za sprejem takšne odločitve pa 
je potrebna večja zavest od tiste, pri ka-
teri se prepustiš odločitvi sodišča, ki pa 
jo potem resnično sprejmeš le, če je za-
te ugodna, če pa ni, pa je ne sprejemaš 
oz. jo sprejemaš le zato, ker je pravno-
močna in si v to prisiljen. 

Vložena tožba je, upoštevajoč že 
navedeno prizadevanje odvetnikov in 
strank za mirno rešitev spora pred nje-
no vložitvijo, dokaz o neuspešnosti te-
ga poskusa. Vendar statistični podatki 
o uspehu mediacij po vloženi tožbi ka-
žejo drugače. V kar 56 odstotkih se me-
diacija zaključi uspešno - s sklenjeno 
poravnavo ali umikom tožbe, tudi v 
vseh ostalih primerih pa stranke izra-
žajo veliko zadovoljstvo s postopkom. 
Morda pretečen čas in dejstvo da je 
tožba dejansko vložena predstavlja do-
ločen dodatni razlog za poravnavo. Za 
gospodarske spore menim, da bi bila 
mediacija bolj smiselna že oziroma tu-
di pred vložitvijo tožbe in ne šele po 
njeni vložitvi, kot je to določeno v spre-

membah ZPP, vendar pa to terja dolo-
čene druge predpostavke in lahko po-
vzroči razlike v možnostih glede na 
materialni položaj strank. Poleg tega 
pa možnosti alternativnega reševanja 
sporov pred vložitvijo tožbe najbrž ni 
mogoče pričakovati zgolj od države 
oziroma sodišča in bo zato potrebno 
oblikovati trg ponudbe storitev alter-
nativnega reševanja sporov, za kar že 
sedaj ni nobene zakonske ovire, ni pa 
še najbrž (dovolj) povpraševanja. 

Upoštevajoč sedanje stanje in mo-
žnosti tako v celoti sprejemam in odo-
bravam izbrani sistem - projekt sodi-
šču pridružene mediacije - kot prime-
ren način uvajanja možnosti alterna-
tivnega reševanja sporov s strani drža-
ve in ga razumem kot priložnost in za-
vezo, da tako v vlogi odvetnika kot tudi 
v vlogi mediatorja prispevam k temu, 
da se v zavesti ljudi ustvari razumeva-
nje in sprejemanje mediacije kot kvali-
tetne možnosti reševanja sporov ter 
spoznanje o njihovi pravici in odgo-
vornosti za odločanje in pri tem tudi za 
popuščanje pri rešitvi spora s porav-
navo. 

Iz sodne prakse 

Predsodni odvetnišk i stroški1 

Ali so predhodni (tudi odvetni-
kovi - op.p.) stroški, ki nastanejo 
strankam zaradi obligatornega 
varstva pravic v predhodnem po-
stopku pri delodajalcu, pravdni 
stroški po I. odstavku 151. člena 
ZPP in jih je treba šteti na podlagi 
I. odstavka 155. člena ZPP za po-
trebne stroške? Ali o tem obstaja 
enotna sodna praksa? 

Enotne sodne prakse ni, načeloma pa 
je uveljavljeno širše tolmačenje. 

Zavzemam se za tolmačenje, da se 
takšni stroški štejejo med pravdne stro-
ške in sicer iz razloga, ker so pravdni 
stroški po I. odstavku 151. člena ZPP tu-
di stroški, ki so nastali zaradi postopka, 
in ker je predhodni postopek pri deloda-
jalcu obvezen - procesna predpostavka 
za sodni postopek. Ob takšnem tolmače-
nju stranka (glede na 163. člen ZPP) tu-
di ne bo prekludirana, če bo stroške 
predhodnega postopka pri delodajalcu 
uveljavila šele do konca glavne obravna-
ve pred sodiščem. 

V nekaterih primerih stranka te stro-
ške izračuna posebej, po odvetniški tarifi 
na dan zadnje obravnave v predhodnem 

postopku pri delodajalcu (v takšnem pri-
meru jih mora tudi priglasiti do konca 
postopka pri delodajalcu) in jih potem v 
tožbi, s katero izpodbija sklepe deloda-
jalca (gre torej predvsem za izpodbijanje 
odločbe delodajalca), uveljavlja s pose-
bnim tožbenim zahtevkom kot gmotno 
škodo z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 
Glede na gornje tolmačenje, da gre za del 
pravdnih stroškov, je stranki te stroške 
sicer treba priznati, vendar le kot pravdne 
stroške, torej na dan zadnje obravnave 
pred sodiščem (glede na vrednost točke 
po OT na ta dan) in z zamudnimi obre-
stmi šele od takrat. 

Znani so tudi primeri, ko delavec us-
pe v predhodnem postopku pri deloda-
jalcu in pravočasno zaznamuje stroške, 
vendar mu jih delodajalec kljub uspehu 
ne prizna. Sledi tožba, s katero delavec 
zahteva le plačilo teh stroškov (torej ne 
tako kot v zgornjem primeru, skupaj z 
glavnim zahtevkom za izpodbijanje 
sklepov delodajalca), in sicer kot gmo-
tno škodo z zakonitimi zamudnimi obre-
stmi. Menim, daje tožbenemu zahtevku 
treba ugoditi. Ne gre za identično situa-
cijo kot v prejšnjem primeru. V tem pri-
meru bi namreč moral že delodajalec, ki 

je sicer ugodil delavcu (ki je pravilno 
priglasil stroške), temu v ugodilni odloč-
bi priznati tudi potrebne stroške, obraču-
nane po OT na dan odločbe. Tudi redna 
sodišča stroškov za uveljavljanje odško-
dninskih zahtevkov pri zavarovalnici 
(kar niti ni obligatoren postopek!) ne 
obravnavajo kot škodo, temveč kot prav-
dne stroške (odločba VSL, II Cp 
1343/94). 

Navajam tudi drugačno stališče, s 
katerim pa se ne strinjam. Tako je 
VDSS v sklepu, opr. št. Pdp 244/2001 
z dne 25.4. 2001, zapisalo: Če je tožnik 
v disciplinskem postopku pooblastil 
odvetnika, ki je zanj opravil določena 
pravna opravila, bi lahko potrebno na-
grado in izdatke uveljavljal le v takra-
tnem postopku, oz. jih v nadaljevanju 
vtoževal pri sodišču v obliki materialne 
škode. Ker tega ni storil in je stroške di-
sciplinskega postopka priglasil v stro-
škovniku, skupaj s stroški pravdnega po-
stopka, jih sodišče prve stopnje upravi-
čeno ni priznalo. 

Izbral: B.K. 

' Povzeto po referatu višjega sodnika na Višjem 
delovnem in socialnem sodišču Marijana 
Debelaka, predstavljenega v šoli za sodnike in 
pravosodne funkcionarje - september in oktober 
2001 na Bledu.. 
Glej: Debelak M.: "Odgovori in razlage na 
vprašanja iz materialnega in procesnega delov-
nega prava", Pravosodni bilten št. 1/2002. 



Italija 

Informiranje in 
omejeno reklamiranje 

dr. Karlo Primožič 

Po razpravah, ki so trajale dve le-
ti, in številnih seminarjih je Državni 
svet odvetniških zbornic ("Consi-
glio nazionale forense") - organ, ki 
predstavlja odvetnike in je obenem 
javna ustanova - na seji 26. oktobra 
2002 odobril spremembe Kodeksa 
odvetniške poklicne etike ("Codice 
deontologico forense"). 

Zadnje besedilo Kodeksa je bilo 
sprejeto na seji z dne 17. 4. 1997 in 
potem že prvič spremenjeno 16. ok-
tobra 1999. 

Naj pri tem omenim, da v pristojnost 
omenjenega Državnega sveta spadajo 
na podlagi zakona o ureditvi odvetni-
škega poklica (Kraljevi odlok z dne 27. 
11.1933, št. 1578, "konvertiran" v za-
kon z dne 22.1.1934, št. 36) in drugih 
poznejših zakonskih predpisov, sodne 
in upravne funkcije. Državni svet odlo-
ča na drugi stopnji o sklepih odvetniških 
zbornic, tudi disciplinskih, kot upravni 
organ pa določa odvetniško tarifo (ki jo 
mora odobriti še minister) in opravlja v 
nekaterih zadevah tudi posvetovalno 
funkcijo pri Ministrstvu za pravosodje. 

Informiranje o odvetniški dejavnosti 
ureja precej spremenjeno besedilo 17. 
člena in posredno tudi besedilo (nespre-
menjeno) 18. in 19. člena Kodeksa. 

Podobnost s pravili 
slovenskega kodeksa 

Navedena pravila so v bistvu precej 
podobna pravilom, ki jih vsebuje slo-
venski Kodeks, vsekakor pa so bolj "ši-
roka" in "odprta", predvsem kar se tiče 
informiranja prek spletnih strani in sve-
tovanja po internetu (on-line). Precej 
podrobno so navedene oblike dovolje-
nega reklamiranja in prav tako nedovo-
ljenega tako glede sredstev prenosa in-
formacij kot tudi njihove vsebine. 

Novost pa predstavlja možnost, da 
se objavi (seveda v dovoljenih sred-
stvih obveščanja) certifikacija kako-
vosti. Naj pojasnim, da tudi odvetni-
ške pisarne lahko pridobijo certifikat o 
skladnosti z normo UNI EN ISO 9001 
(cena znaša približno 12.500,00 evrov; 
v Italiji poseduje certifikat že okrog 15 
velikih odvetniških pisarn). 

Navedeni členi se v prevodu glasijo 
takole: 

17. ČLEN - Informiranje o odvetniški 
dejavnosti 

Odvetnik sme posredovati podatke o 
svojem poklicnem delu. Informiranje 
mora biti korektno in verodostojno ter 
mora upoštevati dostojanstvo in ugled 
poklica ter dolžnost tajnosti in diskre-
tnosti. 

Pri informiranju je treba upoštevati 
naslednje predpise: 

I - Glede sredstev informiranja 

A) Dovoljena so: 
• običajna sredstva (dopisovalni pa-

pir, vizitke, table); 
• informativne brošure (prospekti, 

okrožnice) poslane po pošti določe-
nim subjektom (izključena je mo-
žnost uporabe vprašalnikov ali 
sprejemanje vnaprejšnjega plačila 
za odgovore); 

• letopisi, namenjeni poklicnim de-
lavcem, rubrike, pravne revije, re-
pertoarji in glasila s pravnimi infor-
macijami (npr. ažuriranje zakonov 
in sodne prakse); 

• odnosi s tiskom (v skladu z določili 
18. člena kodeksa odvetniške pokli-
cne etike) 

• spletne strani in telematska omrežja 
(Internet), katerih lastnik mora biti 
odvetnik ali odvetniška društva in 
odvetniške družbe, ki se morajo 
omejiti na samo informiranje in 
predhodno obvestiti o tem Odvetni-
ško zbornico. 
Za že obstoječe spletne strani je 

odvetnik dolžan v roku 120 dni seznani-
ti Odvetniško zbornico, v katero je vpi-
san. 

B) Prepovedana so: 
• televizija in radio; 
• časopisi (dnevniki in revije) in na 

splošno reklamne objave; 
• nenavadna in ugledu poklica ško-

dljiva sredstva (pošiljanje zgibank 
in dopisnega papirja ali letakov 
skupnostim ali nedoločenim subjek-
tom, dostavljanje v poštne predale 
ali puščanje v javnih prostorih in lo-

kalih, na avtomobilskih vetrobra-
nih, ali v bolnišnicah, zaporih in po-
dobno, prek reklamnih tabel ali z 
angažiranjem slavnih osebnosti, 
itd.); 

• sponzoriranje; 
• telefonske predstavitve in obiski na 

domu, razen v primeru izrecnega 
povabila s strani stranke; 

• uporaba interneta za ponujanje 
odvetniških brezplačnih storitev in 
nasvetov, bodisi na lastnih kot na 
drugih spletnih straneh. 

C) Po predhodnem soglasju Odvetni-
ške zbornice (z ozirom na način poteka 
in namene, ki so predvideni) so dovolje-
ni: seminarji in srečanja, kijih neposre-
dno organizirajo odvetniške pisarne. 

II • Glede vsebine informiranja: 

A) dovoljeno je navesti naslednje po-
datke: 
• osnovne osebne podatke (imena, 

naslovi, spletne strani, telefonske in 
faks številke ter naslovi elektronske 
pošte, rojstni podatki ter podatki o 
poklicni izobrazbi odvetnika, foto-
grafije, poznani jeziki, objavljeni 
članki in knjige, didaktično delo, 
odlikovanja ter vse to, kar se nana-
ša na osebo odvetnika in ki se tiče 
poklicne dejavnosti); 

• podatki o pisarni (sestava, imena 
ustanoviteljev, tudi pokojnih, glav-
ne dejavnosti, število zaposlenih, 
podružnice, delovni čas); 

• navedba loga (znaka razlikovanja); 
• navedba potrdila o kakovosti (odve-

tnik, ki namerava navesti potrdilo o 
kakovosti, mora predložiti Odvetni-
ški zbornici veljavno dokumentaci-
jo, ki mu daje pravico do potrdila, 
ter navesti vse podatke izdajatelja 
potrdila in področja, na katerega se 
nanaša potrdilo, ki ga uradno pri-
znava država); 

B) dovoljena je uporaba Internet om-
režja ter spletne strani za ponujanje 
svetovanj, in sicer ob spoštovanju na-
slednjih pravil: 
• navedba osebnih podatkov, številke 

davčnega zavezanca ter Odvetniške 
zbornice, v kateri je odvetnik vpisan; 

• izrecna obveza o spoštovanju kode-
ksa odvetniške poklicne etike, z na-
vedbo besedila ali navodil o načinu 
in sredstvih, ki omogočajo, da se be-
sedilo najde ali prebere; 

• navedba odgovorne osebe; 
• navedba podatkov eventualne poli-

ce o poklicnem zavarovanju, ki pre-
dvideva kritje tudi za svetovanja on-
line, z navedbo zavarovalne vsote; 



• navedba veljavne odvetniške tarife 
za odmero stroškov; 

C) prepovedano je navajati: 
• podatke tretjih oseb; 
• imena strank (prepoved velja tudi, 

če stranka na to privoli) 
• specializacije (razen v primerih, ki 

jih zakon izrecno predvideva) 
• cene posameznih storitev (prepove-

dano je objaviti oglas, da je prvo 
posvetovanje brezplačno); 

• odstotek dobljenih pravd in poveli-
čevanje uspehov; 

• letni promet pisarne; 
• obljube o uspešnosti pri izterjeva-

nju dolgov; 
• ponujanje storitev (v zvezi s tem, kar 

določa 19. člen kodeksa odvetniške 
poklicne etike). 

III- Dopustno je navajati ime po-
kojnega odvetnika, kije bil član pisar-
ne, če je slednji svoj čas to izrecno do-
volil ali je tako določil v oporoki ali pa 
če s tem soglašajo vsi njegovi dediči. 

18. ČLEN - Odnosi s tiskom. -
Odvetnik mora v odnosih s tiskom in 
drugimi sredstvi obveščanja, ko daje 
izjave in intervjuje, ravnati po kriterijih 
zmernosti. Upoštevati mora diskretnost 
in zaupnost razmerja do svoje stranke 
ter se izogibati konkurenčnega ravna-
nja do kolegov. 

I - Zagovornik sme s privoljenjem in 
v korist svoje stranke dajati organom 
obveščanja in tisku informacije, ki niso 
zaradi faze preiskave tajne. 

II - V vsakem primeru pa se šteje za 
kršitev deontološkega pravila tudi re-
klamiranje s posrednim sodelovanjem 
pri sestavi člankov za tisk; poveličeva-
nje lastnih storitev ali lastnih uspehov; 
sklicevanje na imena strank; nudenje 
poklicnih uslug medijem; imeti stike z 
organi obveščanja in tiska z izključnim 
namenon reklamiranja samega sebe. 

19. ČLEN - Prepoved nelojalnega 
pridobivanja strank. - Prepovedano je 
ponujanje poklicnih storitev tretjim s 
tem namenom in na splošno vsaka de-
javnost, namenjena pridobivanju 
strank prek agencij ali posrednikov ali 
z drugimi nedovoljenimi sredstvi. 

I - Odvetnik ne sme dati kolegu ali 
drugi osebi honorarja, provizije ali ka-
terekoli druge nagrade, ker mu je po-
sredovala stranko. 

II - Za disciplinski prekršek se šteje 
dajanje reklamnih daril ali nudenje 
brezplačnih storitev tretjim in prav tako 
dajanje ali obljubljanje koristi z name-
nom pridobivanja zastopanja strank. 

Duh premikov ali 
konfliktov nad Evropo? 

Ob 97. plenarni seji CCBE v Dublinu, 6. in 7. decembra 2002 

dr. Konrad Plauštajner 

Decembrsko delovno srečanje predstavnikov evropskih odvetniških 
zbornic bi lahko v marsičem primerjali s skoraj istočasnim širitvenim vr-
hom EU v K0benhavnu. Na obeh srečanjih je bilo veliko forme, še več vse-
bine in odločilno vprašanje: Kako naprej? 

Srečanje v Dublinu se je začelo in končalo z lepimi besedami in veliki-
mi pričakovanju, vmes je vladala trda realnost. Irski pravosodni minister 
Michael Mc Dowell nas je v uvodnem nagovoru prepričeval, da brez usta-
ve EU (vemo, da je ta projekt trenutno degradiran na raven delovnega na-
črta) ne bo prave demokracije v Evropi, angleški lord Brennan je v zaklju-
čnih besedah srečanja videl prihodnost v udejanjenju pričakovanj Konven-
cije o prihodnosti Evrope (Convention sur 1'avenir de l'Europe). 

Vprašujem se, bo vse to bodoči evropski svetilnik, ali samo privid luči 
na koncu predora? 

EU in CCBE se širita 

Ni enotnega odgovora, kaj odra-
ža ta širitev. Pomeni to velikanovo 
pokanje od moči, ali zgolj poizkus 
"mame koklje" (Evrope), da spravi 
vse svoje piščančke pod okrilje svo-
jih toplih peruti? Morda je CCBE pri 
tej širitvi še bolj zbegana kot EU. 
Ne zato, ker bo sredi leta 2004 nje-
nih dosedanjih 10 opazovalk prido-
bilo status polnopravnih članic, am-
pak ker ne najde pravega odgovora, 
kako ravnati s tistimi državami 
Vzhodne Evrope, ki želijo pridobiti 

status opazovalke, a so glede razvo-
ja odvetništva še daleč od njegove-
ga bistva. Ukrajina, Moldavija, Gru-
zija in Belorusija so države, kjer ni 
demokracije in tudi ne samostojnega 
odvetništva. Odvetnike postavlja pra-
vosodni minister, jim predpisuje mi-
zemo tarifo (povprečen zaslužek do 
100 € na mesec), odvetniška združe-
nja so pod popolno kontrolo oblasti, 
v Belorusiji o vsem odloča predse-
dnik Lukačenko in njegova druščina. 
Vsaka beseda, ki jo izrečejo maloš-
tevilni pogumneži v korist zaščite 

Problem PdQL 
CCBE se mora soočati tudi s pro-

blemom praktične uporabe instituta 
"Pactum de quota litis - PdQL", ki 
dopušča, da se stranka in odvetnik 
dogovorita o plačilu v določenem de-
narnem ali drugem deležu od končne-
ga uspeha zadeve. Kodeks etike 
CCBE (tč. 3.3.) takšen dogovor pre-
poveduje, pri čemer ga opredeljuje 
kot predhodni dogovor, po katerem 
se stranka zaveže deliti z odvetnikom 
končni rezultat zadeve7. Vendar za 
7 Tč. 3.3.2. Kodeksa etike CCBE: 

"Le pacte de quota litis est une convention 
passee entre Vavocat et son client,avant la con-
clusion definitive d'une affaire interessant ce 
client, par laquelle le client s' engage a verser a 
Vavocat une part du resultat de 1'ajfaire, que 
celle-ci consiste en une somme džargent ou en 
tout autre bien ou valeur." 

takšno pogodbo ne šteje sporazuma, 
pri katerem se stroški zastopanja pla-
čajo v sorazmerju z vrednostjo spo-
ra, seveda če so skladni z veljavno 
tarifo in je dogovor pod kontrolo 
odvetniške zbornice. 

Tiste nacionalne odvetniške 
zbornice, ki so prepoved PdQL vne-
sle v svoje kodekse, že imajo pro-
bleme s sodnimi postopki, vezanimi 
na uporabo zakona o zaščiti konku-
rence. Ilustrativen je zlasti primer, ki 
ga je obravnavalo špansko Sodišče 
za zaščito konkurence (zadeva J. L. 
Mazon Costa vs. Odvetniška zborni-
ca Španije). Tožnik, španski odve-
tnik, je v tožbi zatrjeval, da pomeni 
prepoved PdQL kršitev načela o av-
tonomnosti stranke in odvetnika gle-
de določitve honorarja, kar je hkrati 
tudi v nasprotju z njihovim zakonom 



človekovih pravic, se preganja, tudi 
kazensko. Ko se je beloruski odve-
tnik kot branilec drznil vprašati, kje 
sploh je zaboj viskija kot predmet 
kaznivega dejanja, je bil takoj kazno-
van s kaznijo v višini 500 €. Njiho-
va predstavnica je prišla na srečanje 
v Dublin ilegalno, saj ni dobila do-
voljenja za izhod iz države. 

V takšnih razmerah bi CCBE rav-
nala napačno, če bi sledila samo ev-
ropskim standardom o tem, kaj je sa-
mostojno odvetništvo, in bi zavrgla 
omenjene prosilke. Plenarna seja je 
izoblikovala stališče, da bo CCBE 
zavračala stike z uradnimi predstav-
niki pravosodnih organov teh držav in 
bo podpirala samo delovanje tistih lo-
kalnih struktur odvetnikov, ki so se 
pripravljeni tudi za ceno lastnih težav 
boriti za zaščito človekovih pravic. Ta 
prizadevanja CCBE bodo podprta tu-
di s političnimi akcijami znotraj Sve-
ta Evrope in izobraževanjem. S tem 
bo CCBE (tudi po oceni Slovenije) 
izpolnila svojo zgodovinsko vlogo, ki 
jo ima do odvetništva Centralne in 
Vzhodne Evrope. 

Revizija kodeksa 

S tega zornega kota gledano so 
omenjeni problemi odvetnikov držav 
Vzhodne Evrope zagotovo tudi notra-
nji problemi CCBE, če želi ta biti 
predstavnik skoraj vseh evropskih 
odvetnikov. Ta zavest obstaja, čeprav 
so trenutno v ospredju aktivnosti 
CCBE nekatera druga vprašanja. Ker 
je vsakodnevno delo odvetnikov ve-
zano na spoštovanje kodeksa odvetni-

ške etike, se pozorno, a previdno 
hkrati želi opraviti revizija Kodeksa 
odvetniške etike CCBE1. Ta bo mo-
rala upoštevati realnost tehničnih in 
gospodarskih sprememb v svetu, kot 
tudi to, kaj vse je v zadnjih letih no-
vega prinesla evropska zakonodaja, 
zlasti številne direktive, kot so direk-
tiva o elektronski trgovini, direktiva 
o čezmejnem ustanavljanju in delova-
nju odvetniških pisarn ter direktiva o 
preprečevanju pranja denarja2. 

Prvi se pojavi problem osebne 
publicitete odvetnika. Po predvide-
nih spremembah bi odvetnik imel pra-
vico informirati javnost o dvojih sto-
ritvah, vendar bi lahko takšno infor-
macijo podal, če bi zanjo obstajal in-
teres javnosti, in če ne bi bila zava-
jajoča3. Prostega reklamiranja ne bo, 
kot tudi ne navajanja, da je odvetnik 

1 Code de Deonthologie des Avocats de l'Union 
europeenne, Strasbourg 1988. 
2 Originalne označbe teh direktiv so: 
- Directive 2000131/EC ofthe European Parlia-

ment and the Council on certain legal aspects of 
information society services, in particular elec-
tronic commerce in the Internat Market (Directi-
ve on electronic commerce) 

- Directive 98/5/EC of the European Parliament 
and the Council, tofacilitate practice ofthe pro-
fession of lawyer on a permanent basis in a 
Member State other than that in which the quali-
fication was obtained 
- Council Directive 91/308IECC on prevention 
ofthe use ofthe financial systemfor the purpose 
of money laundering. 
3 Priporočilo CCBE se glasi: It is proposed that 
article 2.6. in the Code ofConduct should read: 
2.6.1. A lawyer is entitled to inform the public 
about his services provided the information is 
accurate and not misleading, and respectful of 
the obligation of confidentiality. 

najboljši za določeno pravno podro-
čje. Odvetnik se bo lahko kot speci-
alist predstavil samo, če bo to lahko 
podkrepil z uradno dokumentacijo ali 
z dolgoletno uspešno prakso na dolo-
čenem pravnem področju. Pri elek-
tronskem poslovanju naj bi nacional-
ni kodeksi odvetniške etike določali, 
kakšne vrste informacij se lahko po-
sredujejo v namen poslovnega sode-
lovanja (Commercial communication). 
Pri takšnem poslovanju se lahko po-
javi vprašanje zaščite odvetnikovih 
elektronskih arhivov ter poslovnih in 
drugih podatkov njegovih klientov. 
Pošiljati zaupne podatke ali celotne 
pogodbene tekste je lahko s tega vi-
dika zelo rizična zadeva, zato je pre-
dvidena tudi možnost, da bo moral 
odvetnik kodirati določena elektron-
ska sporočila. 

Nove zaveze zoper pranje 
denarja 

Tudi direktiva o preprečevanju 
pranja denarja bo vplivala na kodeks 
odvetniške etike CCBE in s tem tudi 
na nacionalne kodekse. CCBE želi tu-
kaj uskladiti vedenje svojih članic in 
jim priporoča, da v svoje kodekse 
vnesejo nove zaveze. V vsaki zadevi 
bi moral odvetnik preveriti identiteto 
stranke, prepovedano mu je sprejema-
ti ali ravnati s sredstvi, ki niso po-
vsem skladna z imenom spisa. Iz vsa-

2.6.2. Personal publicity by a lawyer in anyform 
of media such as by press, radio, television,by 
electronic commercial communication or other-
wise is permitted to the extent it complies with 
thew requirements of 2.6.1. 

o zaščiti konkurence. Stranki je s 
tem onemogočeno, da vnaprej pre-
dvidi stroške odvetnikovega zasto-
panja. Sodišče je tožbi ugodilo in 
(a) določilo 3-mesečni rok za modi-
fikacijo sporne določbe, (b) odredi-
lo objavo sodbe v medijih na stro-
ške tožene stranke, ki (c) mora pla-
čati tudi globo v višini 180.000 €. 
Sodišče je izhajalo predvsem iz na-
čela, da morata imeti stranka in 
odvetnik možnost dogovarjanja o vi-
šini honorarja, in je zavrnilo ugovor, 
da bi PdQL predstavljal obliko "pro-
daje z izgubo", ki je prepovedana po 
zakonu o prepovedi nelojalne kon-
kurence. Odvetnikova "izguba " 
predstavlja v času sklenitve PdQL le 
eno izmed opcij prihodnosti in ne 
dejstva sedanjosti. PdQL tudi ne gre 
enačiti s "skrivnim dogovorom" po-

godbenih strank, ker obstaja v pisni 
obliki in ga lahko vsaka stran kadar-
koli uporabi. 

CCBE je napovedala, da bo v pri-
meru pritožbe na Evropsko sodišče 
pravice (European Court of Justice) 
nastopila le kot intervenient in ne z la-
stno pritožbo, kar bi tudi bilo možno. 
V pritožbenem postopku bo CCBE 
zastopala stališče o utemeljenosti pre-
povedi PdQL, vendar iz drugih razlo-
gov, kot jih je navajala Odvetniška 
zbornica Španije. 

Nam ta primer kaže, da bi bilo do-
bro natančneje opredeliti, kdaj je 
PdQL dejansko uporabljiv in kdaj ne, 
čeprav ga dopušča 17. člen zakona o 
odvetništvu. Strictu sensu te določbe 
je PdQL možno uporabiti samo, ka-
dar je stranka tožnik v pravdi, torej 
ne, kadar ima stranka status toženca 

in še manj v drugih zadevah. Zagoto-
vo ni moralno, če si odvetnik izgovo-
ri zajeten odstotek od tistega, kar 
stranka prejme v običajnem odško-
dninskem postopku pred zavarovalni-
co. Vendar ne vidim, zakaj ne bi bil 
PdQL dopusten v nekaterih drugih 
postopkih - na primer v denacionali-
zacijskih zadevah pod pogojem, da 
dogovorjeni delež ustreza načelu ve-
stnosti in poštenja v pravnem prome-
tu kot tudi temeljnim načelom odve-
tniške tarife. Prav zato, da ne bi prišlo 
do vsiljevanja takšnih dogovorov 
strankam, se zavzemam, da bi morala 
OZS kontrolirati takšne dogovore, s 
čimer bi bila stranka kot šibkejša 
stran takšnega pogodbenega odnosa v 
celoti zaščitena. Hkrati bi tudi odve-
tnik vedel, da s takšnim dogovorom 
ni nič narobe. 



ke transakcije naj se odvetnik uma-
kne, če obstoji resen sum o pranju 
denarja in njegov klient ni priprav-
ljen, da se vzdrži takšnega posla. 

Usklajena revizija etičnih 
načel 

Proces revidiranja etičnih načel 
evropskega odvetništva se je torej za-
čel in bo potekal usklajeno med 
CCBE in nacionalnimi odvetniškimi 
zbornicami. Gre za proces, ki je ne-
ustavljiv, vendar počasen in zato ter-
ja veliko analiz, primerjav ter uskla-
jevanja. 

Vendar pri tem ni dvoma, da so 
temeljna etična načela odvetništva 
povsod enaka in v svojem bistvu ne 
bodo spremenjena. Neodvisnost odve-
tnika - na primer v primerih prepre-
čevanja pranja denarja - ne sme biti 
ogrožena in jo mora varovati odve-
tnik sam. Profesionalna tajnost, kot 
tudi tajnost podatkov stranke in nje-
ne dokumentacije mora biti v celoti 
zaščitena tudi v primeru elektronske-
ga poslovanja. In ne nazadnje, vse 
bolj se individualno ravnanje odvetni-
ka, v službi ali zasebno, veže na dol-
žnost ohranjanja časti odvetniškega 
poklica. 

Projekt stalnega 
izobraževanja 

Slovenija si prizadeva, da bi 
CCBE realizirala projekt stalnega izo-
braževanja odvetnikov, ki je del sicer 
širšega projekta izobraževanja na te-
melju resolucije Evropskega parla-
menta. Projekt je zaradi odločnega 
nasprotovanja nekaterih držav (ZRN, 
Avstrija, Francija) začasno zastal in 
je vodja za izvedbo pristojne komisi-
je celo odstopil. Vendar so kljub te-
mu podani temelji tega izobraževanja, 
ki bodo posameznim državam dopu-
ščali, da pri tem uveljavijo svoje spe-
cifičnosti. 

Uveljavil bi se t. i. kreditni sistem, 
ki bi od odvetnika zahteval, da zbe-
re letno vsaj 20 kreditnih točk. Za pa-
sivno udeležbo na enodnevnem semi-
narju bi dobil 3 točke in 5 za aktiv-
no, za strokovni članek 4 točke in po-
dobno. 

Obvezno izobraževanje bi poteka-
lo predvsem na nacionalni ravni, fa-
kultativno na ravni EU in njenih izo-
braževalnih programov. 

Kršitve bi bile sankcionirane di-
sciplinsko, vključno s suspenzom. 
Izobraževanje bi se vzpodbujalo z vr-
sto ugodnosti, npr. z zmanjšanjem 

plačila obveznega zavarovanja ali s 
pravico navedbe v glavi dopisov, da 
ima odvetnik opravljene vse izobra-
ževalne obveznosti na temelju kon-
kretnega certifikata. 

Poenotenje pogojev za prido-
bitev odvetniške licence 

Nekatere države, zlasti Italija, se 
zavzemajo, da bi se čim bolj poeno-
tili pogoji za pridobitev licence za 
opravljanje odvetniškega poklica. Ita-
lijani opozarjajo, da je pri njih razme-
roma težko opraviti odvetniški izpit, 
zato neuspešneži odhajajo v Španijo, 
kjer lažje postanejo "Abogado". Za-
tem se s pomočjo uveljavitve pravic 
čezmejnega delovanja odvetnikov iz 
"Establisment Directive"4 vrnejo v 
Italijo in tam dejansko nezasluženo 
pridobijo še naslov "Avvocato". 

Del evropske odvetniške pogače -
če to sploh še je - želijo odlomiti tu-
di pravniki iz gospodarstva. Organi-
zirani so v t. i. "The European Com-
pany Lawyers Association - ECLA", 
ki ima močno podporo v IBI (Inter-
national Bar Association London). Ta 
je zelo močna odvetniška (!) organi-
zacija, ki podpira globalizacijo prav-
nih storitev po ameriških videnjih. 
IBA je pripravila posebno resolucijo5, 
s katero želi doseči, da bi se v ev-
ropski zakonodaji izenačil status t. i. 
"In- House Counsels" z odvetniki6, s 
čimer bi se tudi modernizirala člena 
81 in 82 Rimske pogodbe (Treaty of 
Rome). V praksi bi to pomenilo, da 
bi lahko pravniki iz gospodarstva na 
široko svetovali drugim podjetjem in 
posameznikom s področja, ki ga 
obvladajo. To bi po njihovem mne-
nju pozitivno vplivalo na globalizaci-
jo ekonomije in omogočilo zlasti po-
djetjem, da iščejo pravne nasvete pri 
tistih pravnikih, ki jih poznajo že iz 
drugih poslovnih odnosov. 

CCBE, ki takšnim tendencam 
odločno in argumentirano nasprotuje, 
ne vidi v tem nobenih možnosti za 
"izboljšanje mednarodne trgovine", 

4 Glej vire pod op. 3. 
5 IBA Resolution on Privilege for Communicati-
ons with Lawyers in Cross-border Practice 
6 Predlog se glasi: 
"Communication betn'een a client and a lawyer, 
whether or not the lawyer is licensed to practice 
law in this jurisdiction, containing or seeking le-
gal advice. shall be priviliged in this jurisdiction, 
to the same degree that privilege applies to law-
yers licensed in this jurisdiction, provided that 
the lawyer is licensed to practice law in a juris-
diction having adequate rules of professional 
ethics and discipline." 

temveč zgolj zasebne zaslužkarske in-
terese. Torej zaslužiti, ne da bi bilo 
potrebno pridobiti ustrezne izobrazbe, 
kot to velja za odvetnike, in delova-
ti brez profesionalne odgovornosti ter 
obveznega zavarovanja. Čeprav se 
gospodarski pravniki sklicujejo na ob-
stoj svojih stanovskih organizacij, so 
te v praksi zgolj figov list za pokri-
vanje takšne dejavnosti. 

Zahtevana statusna izenačitev ni 
možna iz več razlogov. Predvsem so 
gospodarski pravniki zaposleni in s 
tem odvisni od svojega delodajalca. 
Negativna vloga notranjih pravnikov 
in revizorjev se je povsem razgalila 
v primeru stečaja ameriške firme En-
ron in v podobnih primerih, ki so sle-
dili. Razmere, v katerih delujejo gos-
podarski pravniki, tudi ne omogočajo 
primernega razvoja profesionalne eti-
ke, disciplinskega nadzora, niti ne nu-
dijo garancij poklicne tajnosti. Sama 
narava odnosa klient - pravni sveto-
valec je bila tista, ki je zgodovinsko 
in empirično dokazala, da je odvetniš-
tvo edina primerna oblika in institu-
cija pravnega svetovanja in zastopa-
nja na temelju plačila. 

Za slovensko odvetništvo takšne 
tendence gospodarskih pravnikov ni-
so ničesar novega, ker so bile močno 
prisotne v našem prostoru tik pred 
slovensko osamosvojitvijo. 

Zagotovo bi se ponovno okrepile, 
če bi pobuda IBE prodrla v Evropi. 
Razmerje sil kot tudi moč argumen-
tov zaenkrat ne kažeta na uspeh IBE. 
Kljub temu se je CCBE močno an-
gažirala, da prepreči nadaljnji prodor 
te ideje v evropske institucije. 

Dublin je torej CCBE kot tu-
di nacionalnim odvetniškim zbor-
nicam prinesel vsega po nekaj, 
kot Miklavž, ki je tiste dni hodil 
naokoli. Bilo je nekaj rešitev, ne-
kaj starih in novih problemov in 
precej izzivov za prihodnost. Ta 
nikomur ne bo lahka. Ne Slove-
niji ob vstopu v EU in ne slo-
venskim odvetnikom ob napove-
dani tuji konkurenci. Namesto da 
se prepiramo, kakšno tarifo spre-
jeti, bi bilo bolje pripraviti se na 
vse te izzive. Prihodnost zahteva, 
vendar tudi ponuja. Zal zamuje-
nega ne vrača. Če slovenski odve-
tniki ne bomo razumeli niti do-
mače družbene situacije in se na-
njo pravilno odzivali, kaj šele ra-
zvoja dogodkov v EU, za nas žal 
ne bo vrnitve v prejšnje stanje. 



Zavarovanje 
poklicne odgovornosti 

odvetnikov 
Odškodninski zahtevki strank 

Igor Crossman 

Po sklepu Upravnega odbora OZS sem bil v mesecu maju 1999, glede 
na to, da je kolega mag. Rudi Štraus, ki je prej opravljal to delo, zapustil 
odvetniške vrste in postal sodnik, imenovan za koordinatorja pri obravnavi 
odškodninskih zahtevkov strank iz naslova zavarovanja poklicne odgovor-
nosti odvetnikov pri Zavarovalnici Triglav d.d. 

Namen mojega dela naj bi bil, preučiti vsak posamezni odškodninski 
zahtevek, ter na osnovi tega in predložene dokumentacije, po najboljših 
močeh podati mnenje o morebitni utemeljenosti odškodninskih zahtevkov 
iz naslova zavarovanja poklicne odgovornosti odvetnikov, tudi z našega, 
oziroma z vidika OZS. 

Vtem času mi je bilo, v glavnem s 
strani Zavarovalnice Triglav 
d.d., nekaj malega pa tudi direk-

tno s strani OZS, v obdelavo odstoplje-
nih nekaj več kot 170 zadev, kar se mi, 
kljub številu vpisanih odvetnikov, zdi 
kar veliko. Seveda je kar nekaj prime-
rov takih, kot jih tudi sicer srečujemo v 
naši vsakodnevni praksi, ko je stranka 
prepričana, da ji nekaj pripada, pa je že 
na prvi pogled evidentno, da temu ni 
tako, v končni fazi pa potem stranka za 
neuspeh krivi odvetnika, pa seveda tu-
di, ko stranka odvetniku poprek očita 
nevestno oziroma ne dovolj zavzeto 
zastopanje, za kar pa največkrat niti ni 
kriv odvetnik, temveč je krivda v glav-
nem na počasnem delovanju sodišč in 
drugih državnih organov. 

Na podlagi obravnavanih zadev 
lahko zaključim: najpogostejši prime-
ri resničnih napak, ki jih zlasti tudi po 
spremembah ZPP pri zastopanju delajo 
odvetniki, so nedvomno zamude raz-
ličnih rokov oziroma nepristopi na 
obravnave, kar ima za posledico, da je 
stranka prekludirana v svojih ravnanjih 
oziroma pravicah; dokaj pogoste pa so 
tudi druge napake, kot so na primer na-
pačna aktivna ali pasivna legitimacija, 
napačno postavljeni zahtevki, pomanj-
kanje predpisane obličnosti pri posa-
meznih poslih itd. 

Najpogosteje se mi pojavlja pro-
blem v tem, da je na podlagi predlože-
ne dokumentacije (največkrat celo so-
dne odločbe) sicer nedvomno mogoče 
zaključiti, da je odvetnik res storil na-

pako, ki je krita z zavarovanjem pokli-
cne odgovornosti, kar pa seveda še ne 
pomeni, da je stranki zaradi tega tudi 
dejansko nastopila kakšna škoda. Obi-
čajno se namreč "domnevni oškodo-
vanci" seveda trudijo prikazati napako 
v odvetnikovem delu, ne priložijo pa 
praktično nikakršne dokumentacije, ki 
bi tudi sicer dokazovala upravičenost 
njihovih "zahtevkov"; ob tem tudi me-
nim, da se je, ne glede na siceršnje po-
manjkanje dokumentacije, zlasti v za-
devah, ko zaradi dejanske napake 
odvetnika v sodnem postopku sploh ni 
prišlo do meritornega odločanja sodi-
šča, tudi izredno problematično spu-
ščati v to, kaj bi eventualno odločilo 
sodišče, če bi v zadevi, seveda po izve-
denem ustreznem postopku, tudi de-
jansko meritorno odločalo. 

Tako v interesu vsakega prizadete-
ga odvetnika kakor tudi v našem sku-
pnem interesu je po mojem mnenju, da 
se tudi tovrstne, sicer neprijetne zade-
ve, urejajo na čim boljši možen način. 
Nemalokrat pa sem začuden, da odve-
tniki, katerim se očitajo napake in zah-
teva odškodninska odgovornost, celo 
kljub pozivom zavarovalnice sploh ni-
so pripravljeni sodelovati v postopku, 
oziroma dostikrat niti ne podajo svoje-
ga odgovora ali pojasnila glede proti 
njim vloženega zahtevka, kar bi bila 
tudi sicer njihova dolžnost že iz naslo-
va sklenjenega zavarovanja poklicne 
odgovornosti odvetnikov. 

Zato naj ob tej priložnosti apeliram 
na vse kolege, da zavarovalnici - ko se 
že znajdejo v takem položaju - vseka-
kor posredujejo vse potrebne podatke 
in dokumentacijo, saj je to, vsaj po mo-
jem mnenju, nenazadnje tudi v njiho-
vem interesu. 

Za konec pa, za boljšo predsta-
vo, še nekaj statističnih podatkov, 
ki jih je Odvetniški zbornici za ob-
dobje od novembra 2001 do no-
vembra 2002, posredovala Zavaro-
valnica Triglav d.d.: 
• vloženih je bilo (baje) 81 zah-

tevkov, od katerih jih je bilo 41 
zavrnjenih; 

• likvidiranih je bilo (baje) 26 
zadev (zahtevki oziroma ško-
dni primeri, ki so nastali v ob-
dobju 1995 do 2001); 

• trenutno se pri Zavarovalnici 
Triglav d.d. nahaja še 73 nere-
šenih zadev; 

• izplačila odškodnin v tem ob-
dobju pa skupaj (baje) znašajo 
30.201.289,20 SIT. 



Srečanje prijateljskih 
in sosedskih 

odvetniških zbornic 

Kot predstavnik OZS sem se ude-
ležil Srečanja prijateljskih in 
sosedskih odvetniških zbornic 

18. in 19. oktobra 2002 v Munchnu. 
Delovni del srečanja je potekal v no-

vi zgradbi mtinchenske odvetniške zbor-
nice; to je šestnadstropna palača, v kate-
ri je tudi prostor za seminarje za več kot 
200 udeležencev; miinchenska zbornica 
združuje prek 14.500 odvetnikov. Sama 
zbornica pa zaposluje 38 uslužbencev; 
prostori zbornice so moderno urejeni z 
vso potrebno tehnično opremo. 

Srečanja so se udeleževali odvetniki 
iz ZRN, Švice, Italije, Poljske, Slova-
ške, Češke, Luksemburga, Avstrije, 
Lichtensteina. 

Teme delovnega dela srečanja so 
bile: 

1. Neodvisnost odvetnikov v pove-
zavi z opravljanjem pravnih služb v 

podjetjih: v okviru te teme se je po-
stavljalo vprašanje neodvisnosti "zapo-
slenih" odvetnikov (npr. v ZRN sindi-
kus, ponekod zlasti v Švici pri podjetjih 
in zlasti zavarovalnicah odvetniki, 
pravniki pri zavarovalnicah za pravno 
pomoč); poudarjeno je bilo, da mora 
vedno obstajati katalog poklicnih pra-
vil, ki nalagajo odvetnikom, da morajo 
biti sposobni opravljati odvetniški po-
klic neodvisno, na svojo odgovornost in 
brez interesov in vplivov tretjih oseb. 

2. Interdisciplinarne pisarne: 
Ugotovljeno je bilo, da nastajajo pisar-
ne, v katerih se odvetniki povezujejo z 
davčnimi svetovalci, finančnimi revi-
zorji, patentnimi zastopniki. Ponekod 
so take interdisciplinarne dovoljene, 
poudarja pa se, da morajo odvetniki v 
takih pisarnah skrbeti za varovanje taj-
nosti podatkov. 

3. Izvedba nove direktive EU o 
preprečevanju pranja denarja. Vse 
države, ki so sicer že članice EU, dolo-
čil nove direktive še niso prevzele v 
svoj pravni red; tiste pa, ki so to že sto-
rile so, kot kaže, neizpolnjevanje obvez 
po direktivi pustile bolj ali manj ne-
sankcionirano. Stališče navzočih na 
srečanju je bilo, da je treba tudi pri tem 
vprašanju ravnati skladno z etično-po-
klicnimi normami odvetniškega pokli-
ca; sam način morebitnega poročanja so 
države uredile različno: v ZRN npr. 
gredo morebitne prijave na Zvezno 
odvetniško zbornico, ki prijavo nato 
pošlje pristojnemu Uradu. V Švici ima-
jo posebno združenje odvetnikov, ki se 
ukvarjajo tudi s finančnimi transakcija-
mi. 

4. Tudi v ZRN se postopoma uvaja 
elektronsko poslovanje med odvetni-
ki in sodišči: predstavljen je bil način 
takega poslovanja in tudi predviden na-
daljnji razvoj. 

5. Ponovno se ugotavlja, da izobra-
ževanje za odvetniški poklic še vedno 
ni tako, da bi zagotavljalo res kvalitetno 
opravljanje poklica; poudarjena je bila 
tudi potreba po stalnem izobraževanju 
odvetnikov. 

6. Zanimiva je bila, ne pa toliko ko-

Kongres Mednarodne 
unije odvetnikov 

Prvič od ustanovitve mednarodne 
unije odvetnikov (UIA) je bil kon-
gres te najstarejše odvetniške or-

ganizacije, ustanovljene že leta 1927 v 
Avstraliji v Sydneyju in sicer 27.-31. 
oktobra 2002. S tem je UIA izkazala 
svojo željo po univerzalnosti te organi-
zacije, opozorila pa tudi na poseben po-
men tega kongresa, saj praznuje 75-le-
tnico svojega obstoja. Seveda je 
Sydney posebno primerno prizorišče za 
tako slovesen dogodek, tako s svojim 
veličastnim kongresnim centrom kot 
tudi opero in drugimi znamenitostmi. 

Čeprav ima UIA 200 kolektivnih 
članov (med njimi je od leta 1991 tudi 
slovenska odvetniška zbornica) in več 
kot 2000 individualnih članov, se je to-
krat kongresa, verjetno tudi zaradi od-
daljenosti in strahu pred terorističnimi 
napadi (pred kratkim na Baliju), udele-
žilo le približno 600 udeležencev iz 56 
držav, med njimi seveda največ iz Av-
stralije, nato pa Francije in Švice. Žal 

sva bila iz Slovenije le dva udeleženca 
in menim, da so se slovenski odvetniki 
po nepotrebnem, poleg prej navedene-
ga, prestrašili visokih stroškov. Dejan-
sko pa stroški za letalski prevoz znaša-
jo le nekaj več kot 1.000 evrov, hotel-
ska namestitev pa tudi ni višja kot v Ev-
ropi. Tako so zamudili priložnost ogle-
dati si Avstralijo in prisostvovati vse-
binsko izvrstnemu kongresu, ki je bil 
tudi na visoki protokolarni ravni. Med 
uglednimi gosti na otvoritveni slove-
snosti je bil guverner Avstralije, poz-
dravno sporočilo je poslal predsednik 
avstralske vlade, navzoči pa so bili vi-
soki predstavniki pravosodja in pred-
stavniki pokrajine Novi Južni Wales in 
Sydneyja. 

UIA ima 43 komisij in delovnih 
skupin, ki so pripravljale gradivo za 
kongres. Tokrat je kongres obravnaval 
tri glavne teme in sicer: 
• nova tehnologija in osebna svobo-

da, 

• mednarodna arbitraža, 
• šport in pravo. 

Poleg teh glavnih tem pa je 30 ko-
misij in delovnih skupin obravnavalo 
različna področja, med njimi korpora-
cijsko pravo, mednarodno zasebno pra-
vo, nepremičninsko pravo, družinsko 
pravo, delovno pravo, pravo intelektu-
alne lastnine, mediacijo itn. Referati so 
bili zelo kvalitetni in zanimivi in je lah-
ko vsak udeleženec na svojem podro-
čju veliko pridobil. 

Poudarjeno je bilo, da je treba po-
večati število članov. UIA je sicer med-
narodna organizacija, saj ima člane z 
vseh kontinentov, vendar pa po številu 
članov prednjači International Bar 
Asociation, organizacija, ki je pod 
vplivom angloameriškega pravnega re-
da, kar je v nekem smislu razumljivo, 
saj ima samo ameriška odvetniška 
zbornica (ABA) več kot 400.000 čla-
nov. Zato bi naj UIA pridobila nove 
člane predvsem s tem, da bi se znižala 
članarina, zlasti za nove člane, z nižjo 
kotizacijo za udeležbo na prvem kon-
gresu, s posebnimi oblikami dela za no-
ve člane in podobnimi ukrepi. 

Menim, da bi bilo prav, če bi se tu-
di slovenski odvetniki v večjem številu 
včlanili v UIA, in se udeleževali kon-



ristna za vse udeležence, predstavitev 
italijanske odvetniške tarife in doka-
zni postopki z listinami in pričami pred 
italijanskimi sodišči. 

Na srečanju sem poročal o tem, kak-
šno je glede vprašanj, ki so bila predmet 
srečanja, razmere v Sloveniji. 

Udeležba na srečanju je bila kori-
stna, saj smo se udeleženci seznanili s 
problemi, ki se v evropskem odvetniš-
tvu pojavljajo, za slovenske odvetnike 
pa koristna v toliko, ker je zelo verjetno 
slej ko prej pričakovati nastop obravna-
vanih problemov tudi pri nas. 

Zvedel sem, da bo za vključe-
vanje (pojasnila, izobrazba itd.) 
slovenskih odvetnikov, ki bi, ko bo 
to mogoče, želeli opravljati odve-
tniške storitve v ZRN, pristojna 
Odvetniška zbornica v Tiibinge-
nu, ki ji predseduje odvetnik Ek-
kehart Schaefer. 

Prireditev je bila združena z ogle-
dom prostorov miinchenske zbornice in 
z dvema kolegialnima srečanjema, na 
katerih je bilo mnogo možnosti za med-
sebojno spoznavanje in za izmenjavo 
mnenj o problemih odvetništva. 

Boris Crosman 

gresov, saj je na njih možno strokovno 
veliko pridobiti. Stališče UIA je, daje 
potrebno povečati število individual-
nih članov na 5.000. 

Kongres je ponovno obravnaval in 
sprejel tudi standarde UIA za odvetni-
ke, ki opravljajo odvetništvo v drugih 
državah ter profesionalne etike. Nače-
la o delu odvetnikov izven svoje mati-
čne pisarne so večinoma že v spre-
membah našega zakona o odvetniš-
tvu, načela o poklicni etiki pa v našem 
kodeksu o odvetniški poklicni etiki. 

Kongres je izvolil tudi novega 
predsednika in sicer bo delo UIA vodil 
odvetnik Antoine Akl iz Libanona, v 
naslednjem letu pa bo prevzel vodenje 
Jacques Leroy iz Belgije. 

Sklenjeno je tudi bilo, da bo na-
slednji kongres septembra 2003 v Lis-
boni, leta 2004 pa v Ženevi. 

Organizirani bodo tudi številni se-
minarji tako konec januarja 2003 v Ita-
liji o mediaciji, o joint venture v Pragi, 
o bančni tajnosti v zvezi s preprečeva-
njem pranja denarja v Libanonu itd. 

Naj omenim še, daje bil za novega 
nacionalnega podpredsednika z dvele-
tnim mandatom izvoljen odvetnik Ni-
kolaj Grgurevič iz Maribora. 

Mitja Stupan 
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Iz dela UO OZS 
Seji 5. novembra in 
12. decembra 2002 

Poročilo o izredni skupščini 

Na izredni skupščini je bil izvoljen 
za kandidata za državni svet odvetnik 
Jože lic iz Ljubljane, izvoljeni so bili 
tudi elektorji (za državnega svetnika je 
bil nato ponovno izvoljen Jože lic, 
odvetnik iz Ljubljane). 

Zaradi izjemno nizke udeležbe čla-
nov odvetniške zbornice na tej izredni 
skupščini je upravni odbor ugotovil, da 
je udeležba članov tudi na rednih skup-
ščinah OZS izjemno nizka, zato je bila 
podana pobuda, naj se statut OZS spre-
meni tako, da bi se na sklepčnost skup-
ščine čakalo le pol ure. 

Sprejetje bil sklep: 
• na dnevni red decembrske skupšči-

ne OZS se uvrsti tudi predlog za 
spremembo statuta, da se na sklep-
čnost čaka le pol ure. 
Sprejetje bil še nadaljnji sklep: 

• na dnevni red redne skupščine 
Odvetniške zbornice Slovenije se 
uvrsti tudi sprememba Pravilnika 
OZS o merilih in postopku za ugo-
tavljanje primernosti poslovnih 
prostorov in opreme, potrebne za 
opravljanje odvetniškega poklica in 
sicer tako, da se opredeli obveznost 
za vse odvetnike, včlanjene v OZS, 
da morajo s 1.1.2004 svoje pisarne 
opremiti tako, da bodo lahko poslo-
vali prek elektronske pošte. 

Delo disciplinskih organov 
V zvezi z delom disciplinskih orga-

nov je bilo ugotovljeno, daje delo disci-
plinskega tožilca pri OZS tekoče, prav 
tako tudi delo disciplinske komisije II. 
stopnje, da je pa delo disciplinske ko-
misije I. stopnje, kljub zagotovilom 
predsednika te komisije, da bo ažuriral 
disciplinske zadeve, neažurirano. 

Da bi se delo disciplinskih organov, 
zlasti disciplinske komisije I. stopnje 
ažuriralo je bila sprejeta pobuda, da 
posamični območni zbori sporočijo 
imena kandidatov, ki bi bili pripravlje-
ni voditi strokovno pomoč pri delu te 
komisije. V ta namen bi bilo potrebno 
poiskati upokojenega odvetnika, ki bi 
opravil strokovno delo v zvezi z disci-
plinskim delom komisije I. stopnje in s 
tem olajšal delo tega organa. Po preje-
mu kandidatov za omenjeno delo bo 
upravni odbor odločil, katerega od tak-
šnih kandidatov bo izbral za strokovno 
pomoč disciplinski komisiji I. stopnje. 

Finančni načrt za leto 2003 

Odvetnik Miha Martelanc, zadol-
žen za finančno poslovanje OZS, je po-
dal pisni finančni načrt OZS za leto 
2003 ter obrazložil finančni načrt za le-
to 2003 s predlogom finančne realizaci-
je januar - september 2002. 

Finančni načrt OZS za leto 2003 je 
upravni odbor OZS sprejel in je bil po-
sredovan vsem članom OZS skupaj z 
gradivom za letno skupščino OZS. 

Pri tem je bilo ugotovljeno: 
• finančni načrt ne zahteva zvišanja 

točkovne vrednosti vpisnin in čla-
narin odvetnikov, odvetniških kan-
didatov in odvetniških pripravni-
kov, ostanejo torej tudi v letu 2003 
enake kot do sedaj. 

Znižanje obveznosti plačila 
članarine 

Odvetnik je podal pobudo, da se mu 
zniža obveznost plačila članarine za po-
lovico, glede na to, da je invalidsko 
upokojen in da dela s polovičnim delov-
nim časom kot odvetnik. 

Sprejetje bil sklep: 
• Prošnji odvetnika se ne ugodi. 

Odvetnik je dolžan plačevati člana-
rino vse do izbrisa iz imenika odve-



tnikov. Enako velja tudi v primeru, 
če je odvetnik v bolniškem staležu. 

Direktor družbe - odvetniški kandi-
dat 

Odvetnik je zaprosil za pojasnilo, 
ali je lahko nekdo, ki je direktor družbe, 
tudi odvetniški kandidat. 

Sprejetje bil sklep: 
• direktor družbe ne more biti istoča-

sno tudi odvetniški kandidat. 

Odvetniški pripravnik - pregled so-
dnih spisov 

Obravnavana je bila pobuda v zvezi 
s pregledom spisov na Delovnem in so-
cialnem sodišču v Ljubljani s strani 
odvetniških pripravnikov glede na to, 
da jim omenjeno sodišče ne dopušča 
vpogleda v sodne spise. 

Upravni odbor je zadolžil odvetnika 
Roka Korena, predsednika Območnega 
zbora odvetnikov Ljubljana, da kontak-
tira s predsednico Delovnega in social-
nega sodišča v Ljubljani in skuša uredi-
ti ta problem tako, da bo odvetniškim 
pripravnikom omogočen nemoten vpo-
gled v sodne spise. 

Odvetnik - sodelovanje z družbami 
pri urejanju odškodninskih zadev 
z zavarovalnicami 

Odvetnik je posredoval OZS osnu-
tek dogovora družbe, ki oškodovancem 
ureja odškodninske zadeve in ki bi žele-
la poslovno sodelovati z odvetnikom. 

Sprejeto je bilo stališče: 
• sodelovanje oziroma povezovanje 

odvetnikov s takšnimi družbami 
(Poravnava d.o.o., Odškodnina 
d.o.o., Siol d.o.o.) je v nasprotju s 
Kodeksom odvetniške poklicne etike 
in predstavlja disciplinsko kršitev, 
saj bi šlo v takšnem primeru sodelo-
vanja za posredno reklamiranje 
odvetnikov. Reklamiranje pravnega 
svetovanja odvetnikom ni dopustno. 

Sodno varstvo zoper izrečeni 
disciplinski ukrep 

Upravni odbor se je seznanil s skle-
pom Upravnega sodišča Republike Slo-
venije z dne 23. 10. 2002, opr. št.: U 
1947/2002-14, s katerim sklepom je bi-
la zavržena tožba odvetnika v uprav-
nem sporu zoper OZS v zvezi z izpod-
bijanjem disciplinskega ukrepa opomi-
na, kateri je bil izrečen odvetniku v di-
sciplinskem postopku. 

Iz obrazložitve citiranega sklepa 
je treba opozoriti na zavzeto stališče: 
• po določbah ZOdv imajo posame-

zniki sodno varstvo zoper odločitev 
organa, ki zadeva njihove pravice in 

S t a t i s t i k a 

Iz odvetniškega imenika - stanje 9. decembra 2002 
Odvetnice - odvetniki 
• vpisanih je bilo skupaj 916 - 326 odvetnic in 590 odvetnikov, 
• od začetka leta 2002 se jih je na novo vpisalo 44 (18 odvetnic, 26 odvet-

nikov), izbrisalo pa 17 (7 odvetnic in 10 odvetnikov) 
• samo v času med 16. 10. in 9. 12. 2002 pa so se vpisali 4 novi odvetniki, 

2 pa izbrisala. 

Odvetniške kandidatke - kandidati 
• vpisanih je bilo skupaj 104-41 kandidatk in 63 kandidatov, 
• od začetka leta 2002 se jih je na novo vpisalo 55 (23 kandidatk, 32 kan-

didatov), izbrisalo pa 41 (22 kandidatk , 19 kandidatov), 
• samo v času od 20. 10. do 9. 12. 2002 pa se jih je na novo 10 (po 5 kandi-

datk in kandidatov), zaradi vpisa v imenik odvetnikov pa sta bila izbrisana 
2 kandidata. 

Odvetniške pripravnice - pripravniki 
• vpisanih skupaj 154 - 104 pripravnice in 50 pripravnikov, 
• od začetka leta 2002 se jih je na novo vpisalo 70 (50 pripravnic, 20 

pripravnikov), izbrisalo pa 29 (19 pripravnic in 10 pripravnikov). 
• samo v času od 20.10. do 9. 12. 2002 se jih je na novo vpisalo 9 (6 

pripravnic, 3 pripravniki), izbrisalo pa 5. 

Odvetniške družbe 
• v zadnjih treh mesecih leta 2002 - do 9. 12. 2002 - ni bilo vloženih pred-

logov za izdajo soglasja za ustanovitev odvetniške družbe. 

pravne interese le v treh primerih in 
sicer: 

če gre za odločitev o vpisu oziro-
ma izbrisu iz imenika odvetni-
kov, 
drug primer sodnega varstva se 
nanaša na odločitev v disciplin-
skem postopku v disciplinskih 
zadevah zaradi kršitve odvetni-
ške dolžnosti, zaradi katerih je 
mogoče odvzeti pravico oprav-
ljati odvetniški poklic, delo ozi-

Sestanek s gospodom Doukoffom -
predpristopnim svetovalcem ura-
da za Evropske zadeve in 
denacionalizacijo 

Predsednik OZS odvetnik Boris 
Grosman je člane upravnega odbora 
seznanil z vsebino sestanka z gospo-
dom Doukoffom, predpristopnim 
svetovalcem, na katerem je bilo ugo-
tovljeno, da pritožbena sodišča v Slo-
veniji praktično ne razpisujejo pritož-
benih obravnav, na katerih bi lahko 
reševala pritožbene zadeve, s čimer bi 
se število pripada na prvostopenjskih 
sodiščih vsekakor zmanjšalo. Podana 
je bila tudi pobuda, da bi pravico do 
vlaganja izrednih pravnih sredstev v 
primerih, ko je to sedaj dopustno le 
državnemu tožilstvu, lahko imele tudi 
prizadete stranke v postopku. 

roma prakso v odvetniški pisar-
ni, pri čemer v tovrstnih zadevah 
na prvi stopnji ne odloča Uprav-
no sodišče Republike Slovenije 
temveč disciplinsko sodišče v se-
natu, ki ga sestavljata dva so-
dnika Vrhovnega sodišča Repu-
blike Slovenije in trije odvetniki, 
tretji primer sodnega varstva pa 
se nanaša na specifični primer, 
opredeljen v prehodnih določ-
bah ZOdv in glede tega ZOdv 
izrecno govori o upravnem spo-
ru (drugi odstavek 76. člena). 

Sestanek s predstavniki pravoso-
dja BIH 

V okviru OZS je bil tudi sestanek na 
pobudo predstavnikov pravosodja BIH, 
ki so izrazili željo, da bi se odvetniki iz 
Slovenije zaposlili kot sodniki ali tožil-
ci v BIH, kjer občutijo izjemno pomanj-
kanje kadrov. Seveda je bil poudarjen 
pogoj, da imajo državljanstvo BIH. 

Naši predstavniki so jih seznanili, 
da je predpogoj za vpis v imenik OZS 
slovensko državljanstvo in da verje-
tno v okviru naše zbornice ni odvetni-
kov, ki bi imeli še bosansko državljan-
stvo. Ta pobuda je bila posredovana 
vsem območnim zborom. 

Pripravila: 
Margareta Zakonjšek Rupnik 



Skupščina OZS 

Tudi decembrska redna letna 
skupščina Odvetniške zbornice 
Slovenije - sklicana v Ljubljani, 

13. decembra - se je lahko začela po 
skoraj uri čakanja na morebiti zapo-
znele udeležence, ki se jih je navseza-
dnje prijavilo le okoli 130. Dvorana 
nekdanjega Smelta je bila tako zase-
dena dokaj na redko. Toda zabeležiti 
vendar kaže, daje bila razprava pred-
vsem ob predlogu za spremembo 
odvetniške tarife zelo živahna, pole-
mična, s presenetljivim sklepom (o 
njem nekaj več pišemo v tokratnem 
uvodniku), kar vse pa ni preprečilo 
prijetne družabnosti ob ponujenem 
prigrizku in pijači po "obdelavi" celo-
tnega dnevnega reda, večinoma izpol-
njenega z zadevami, ki so pač nujno 
del letnega skupščinskega obračuna. 

Po uvodnih formalnostih so bili, kot 
se spodobi, k besedi povabljeni gostje 
odvetniškega zbora. Pravosodni mini-
ster Ivo Bizjak seje zahvalil za tvorno 
sodelovanje odvetniške zbornice pri 
snovanju nove zakonodaje, obenem pa 
ministrstvo opravičil, ker zaradi velike 
obremenjenosti nemara ne posveča 
odvetništvu tolikšne pozornosti, kot bi 
jo želeli. Izrazil pa je tudi pričakovanje, 
da bodo odločitve, sprejete na tokratni 
skupščini, vsekakor v korist odvetni-
škega poklica. Namestnik varuha člo-
vekovih pravic Aleš Butala pa je v svo-
jem pozdravnem nastopu objavil, da se 
vsaka 5. do 6. vloga, ki jo državljani na-
slove na varuha, nanaša na delo odve-
tnikov. Odvetniška organizacija pa bo 
gotovo ravnala v zadovoljstvo strank in 
državljanov nasploh, če bo tudi s tarifno 
politiko spodbudila skrajševanje so-
dnih postopkov, in temu namenjene 
sklepe varuh vsekakor podpira, je še 
dodal. Med gostije bila tokrat tudi nova 

predsednica sodnega sveta Maja Tra-
tnik in kolegi - predstavniki hrvaške 
zbornice. 

Poročila o delu zbornice v prete-
klem letu, o zaključnem računu za leto 
2001, o pregledu finančnega poslova-
nja zbornice ter o delovanju disciplin-
skih organov so bila vnaprej predlože-
na. Ne da bi hotel še posebej utemelje-
vati predložene, same po sebi zgovorne 
podatke o dejavnosti zbornice in njenih 
organov, je ob njih predsednik Boris 
Grosman omenil kot pozornosti vredni 
aktivnosti zborničnega upravnega od-
bora predvsem pripravo predloga pre-
novljene odvetniške tarife in uspešno 
sodelovanje pri snovanju pomembnih 
novih zakonov; z odločnimi (tudi javni-
mi) nastopi so nasprotovali nedovolje-
nemu prisluškovanju odvetnikom, očit-
kom o razmahu korupcije v odvetništvu 
in opozorili javnost na nezakonito delo-
vanje nekaj d.o.o. za nudenje pravne 
pomoči; ne nazadnje je za vodstvo 

Predsednik je prepričeval, razlagal... 

Spremembe statuta OZS 

Skupščina je sprejela tri dopolni-
tve statuta: 
• s prvo bo omogočen hitrejši za-

četek dela posameznih zasedanj 
skupščine, saj je vnesena nova 
določba: 
" Če po preteku časa, določene-
ga za začetek dela skupščine, ni 
navzoča ena trtjina odvtnikov, 
odloži predsednik zbornice zače-
tek dela skupščine za pol ure. Po 
preteku tega časa je skupščina 
sklepčna ne glede na število na-
vzočih odvetnikov" 

• drugi dve spremembi pa sledita 
zahtevi iz odločbe Ustavnega so-
dišča RS, da mora namreč statut 
kar najbolj natančno opredeliti 
kršitve dolžnosti pri opravljanju 
odvetniškega dela. 
Zavrnjen pa je bil dodatni pre-

dlog za spremembo ustrezne statu-
tarne določbe, po katerem naj bi rok 
za zastaranje pregona zaradi disci-
plinskih prekrškov skrajšali z dveh 
na eno leto. 

zbornice uspeh tudi nakup novih po-
slovnih prostrov in preselitev sedeža 
zbornice; vsekakor pa ostajajo velik 
problem še nadalje nedokončani disci-
plinski postopki, je menil predsednik 
OZS. 

Že v tem delu zasedanja skupščine 
se je k besedi oglasilo več kolegov, po-
vezujoč svoje razprave ne samo s pre-
dloženimi poročili temveč še posebej s 
predlogom sprememb odvetniške tarife. 
Emil Mozetič je tako med drugim ugo-
tovil, da je bilo premalo narejenega za 
zavarovanje dobrega imena in interesov 
odvetništva v javnosti. Navedel je nove-
lo pravdnega postopnika, s katero je 
uveljavljena prenekatera novost - na 
primer skrajševanje različnih rokov ipd. 
- docela na račun dela odvetnikov, ki pa 

Kdor je prišel, je prišel... tudi manjšina pač lahko odloča... Delovno predsedstvo se je trudilo... s štetjem razpršenih glasov ... 



za uspeh pravde nosijo vso odgovor-
nost. Na drugi strani pa sodniku, ki za-
mudi na razpravo ali z izdajo sodbe, ne 
grozi prav nič! In nadalje, je dodal kole-
ga, v času vse zahtevnejšega poklicnega 
dela si predpisujemo takorekoč "udarni-
ško tarifo", namesto da bi se primerjal-
no ozrli po zahodnih ureditvah - kar ka-
že, da s v pogajanjih s pristojnimi držav-
nim dejavniki bojimo ali ne znamo iztr-
žiti tudi kaj za zaščito lastnih interesov. 
Mozetičeva izvajanja je podprlo in še 
dopolnilo več kolegov, opozarjajoč na 
nujnost ohranjanja odvetniške avtono-
mije v prihodnosti, če je zdaj čutiti priti-
ske po njenem zmanjševanju. V odgo-
vorih na kritična mnenja so predsednik 
Grosman, podpredsednik dr. Plauštaj-
ner in Mihael Jenčič (kot pripravljalec 
predloga spremenjene odvetniške tari-
fe) poudarjali, da se je vendar treba za-
vedati, da je tudi odvetništvo del tega 
družbenega okolja, v katerem pa prizna-
na avtonomija (poklicne dejavnosti) ni-
kakor ne sme pomeniti samozadostnega 
zapiranja. Zato so pač nujna pogajanja 
in usklajevanja tudi glede priznavanja 
cene odvetnikovega dela. 

Poročila so bila sprejeta, prav tako 
finančni načrt OZS za leto 2003 ( ob 
nespremenjenih zneskih vpisnin in čla-
narin), spremembe odvetniške tarife pa 
zavrnjene. (D.S.) 

Iz poročila disciplinskega 
tožilca 

V obdobju od 1.11. 2001 do 
18.11.2002 so disciplinski tožilec in 
namestniki obravnavali 100 prijav 
zoper ravnanja odvetnikov v nas-
protju z odvetniško poklicno etiko. 

Od skupaj 67 že rešenih zadev je 
bilo 53 prijav zavrženih ( "bodisi iz 
razloga, ker ni bilo mogoče uteme-
ljeno sklepati, da je odvetnik kršil 
svojo dolžnost pri opravljanju odve-
tniškega poklica, bodisi iz razloga, 
ker dejanje, ki ga je prijavitelj očital 
odvetniku, ni bilo disciplinska krši-
tev, ali pa je bil pregon disciplinske 
kršitve že zastaran"), v 14 zadevah 
so bile vložene zahteve za uvedbo 
disciplinskega postopka. 

Po strukturi kršitev, zaradi kate-
rih so bile vložene zahteve za uved-
bo disciplinskega postopka proti 
odvetnikom, je na prvem mestu ne-
vestno zastopanje stranke, zatem ne-
izstavitev računa, na tretjem mestu 
neizročitev dokazil o prometu s 
strankinimi denarnimi sredstvi, po-
tem neupravičeno zadrževanje 
strankinih denarnih sredstev in zara-
čunavanje višjega plačila. 

Iz sodne prakse 

Odvetn ik na dopus tu -
vročanje sodn ih pisanj1 

Naslovnik je bil prvič obveščen o pris-
petju priporočene pošiljke pred začetkom 
sodnih počitnic, (npr. 7.7.2001). Ta dan je 
pošta naslovniku pustila obvestilo o prispe-
lem pismu št. 1. in napovedala ponoven po-
skus vročitve na dan 9.7.2001. Ker naslov-
nika tudi tega dne ni bilo na naslovu mu je 
pustila obvestilo št. 2., da lahko pisanje dvi-
gne na pošti v 15. dneh do vključno 10. 7. 
2001. Petnajstdnevni rok za dvig pisanja 
nesporno pade v čas sodnih počitnic. 

Ali se takšna pošiljka šteje za vro-
čeno 9. 7.2001, ali pa je treba vroča-
nje po sodnih počitnicah ponoviti? 

Stališče sodišča prve stopnje je, da pi-
sanje ni pravilno vročeno v vseh tistih pri-
merih, ko datum drugega obiska vročeval-
ca pade v čas sodnih počitnic, v teh prime-
rih je vročanje treba po sodnih počitnicah 
ponoviti. 

Nadaljnje vprašanje je, kako ugo-
tavljati, ali je odvetnik na letnem dopu-
stu in zato ne prevzema pisanja? 

V preteklosti se je pošiljka v takšnih 
primerih vrnila z zaznamkom "ni dvignil", 
včasih tudi s pripisom, da je naslovnik na 
dopustu. Sedaj, ob novih KRO-jevih ovoj-
nicah, takšni zaznamki niso več dopustni 
in odvetnik, tudi če je na dopustu, prejme 
obvestilo, o prispeli pisemski pošiljki v 
svoj poštni nabiralni predal in roki začnejo 
teči. Odvetniki sodišča praviloma ne obve-
ščajo o odsotnosti iz pisarne oz. začasnem 
zaprtju pisarne, obveščajo pa (včasih in ne-
kateri) pošto. 

Zastavlja se vprašanje, ali je odve-
tnikova pisarna lahko zaprta v času le-
tnega dopusta odvetnika? Če da, predla-
gamo, da se odvetnikom naloži, da s tem 
seznanijo Odvetniško zbornico, ta pa so-
dišče. Drugače obvestil ne moremo2 upoš-
tevati. Sodišče sicer ne želi imeti posame-
znih narokov za ugotavljanje tega, ali je in 
koga je odvetnik na pošti seznanil s tem, da 
je začasno zaprl pisarno. 

Spremenjeni zadnji odstavek 83. člena 
ZS določa, da razen v zadevah iz prejšnje-
ga odstavka (nujne zadeve) v času sodnih 
počitnic procesni roki ne tečejo, prav tako 
se ne vročajo sodna pisanja. Če je bilo so-
dno pisanje vročeno, začnejo teči procesni 
roki prvi naslednji dan, ko se iztečejo so-
dne počitnice. 

Ob takšni določbi (in predpostavki 
pravilnega postopanja vročevalca ter da ne 
gre za nujno zadevo) začne teči petnajst-
dnevni rok, v katerem mora naslovnik dvi-
gniti pošiljko, z 10. julijem in teče od 15. 

julija 2001 ter nato spet od 16. avgusta na-
prej. Šele v primeru, če naslovnik pošiljke 
ne dvigne v 15 dneh, ki potečejo 25. avgu-
sta, se vročitev šteje za opravljeno že z 10. 
julijem. Pri tej interpretaciji pa ni mogoče 
pozabiti tudi praktičnega vidika. Brez po-
sebnega dogovora s pošto namreč pošiljka 
naslovnika gotovo ne bo čakala na poš-
tnem uradu vse do 25. avgusta, temveč jo 
bo do takrat pošta že vrnila sodišču. Zato 
bo treba v takšnem primeru vročanje še en-
krat ponoviti. 

Strinjam se s stališčem, že izraženim v 
nadaljevanju vprašanja, da pisanje ni pra-
vilno vročeno v vseh tistih primerih, ko da-
tum drugega obiska pade v čas sodnih po-
čitnic - in seveda prevzemnik pošiljke ne 
dvigne in je ne dvigne niti pozneje, ter bi se 
sicer štelo, da je vročitev opravljena. So-
dna pisanja se, razen v nujnih primerih, v 
času sodnih počitnic namreč ne smejo vra-
čati. Če pa naslovnik pošiljko dvigne ob 
drugem obisku vročevalca ali pozneje na 
pošti (v času sodnih počitnic), bo rok za 
vložitev (npr. pritožbe) začel teči prvi na-
slednji dan po izteku sodnih počitnic. 

Na nadaljnje vprašanje lahko odgovo-
rim le na splošno, in sicer, da se sodišče ni 
dolžno ukvarjati s preverjanjem tega, ali je 
odvetnik na letnem dopustu. Pri tem se mi 
sicer vendarle zastavlja vprašanje, ali je bi-
la pošiljka (če gre za osebno vročanje) 
odvetniku sploh pravilno vročana. Pri ose-
bnih vročitvah po ZPP je namreč pravilno, 
da je v primerih odsotnosti naslovnika tre-
ba najprej pustiti pisno sporočilo odrasle-
mu članu gospodinjstva, hišniku ali sosedu, 
če v to privolita, ali osebi na delovnem me-
stu, če hoče obvestilo sprejeti; naj bo na-
slovnik določen dan ob določeni uri v sta-
novanju oz. na delovnem mestu (III. odsta-
vek 142. člena ZPP). To obvestilo mora bi-
ti zabeleženo - kar pa tudi pomeni, da vro-
čitev ne more biti opravljena, ne da bi bila 
katera od navedenih oseb, ki so v ožjem 
odnosu z naslovnikom (odrasli družinski 
člani, sosed ali hišnik, če v to privolita), 
osebno seznanjena s pošiljko in sporoči-
lom. Brez takšne predhodne seznanitve ni 
mogoče govoriti o pravilni osebni vročitvi. 

Izbral B.K. 

' Povzeto po referatu višjega sodnika na Višjem 
delovnem in socialnem sodišču Marijana 
Debelaka, predstavljenega v šoli za sodnike in 
pravosodne funkcionarje - september in oktober 
2001 na Bledu.. 
Glej: Debelak M.: "Odgovori in razlage na 
vprašanja iz materialnega in procesnega delov-
nega prava", Pravosodni bilten št. 112002. 
2 sodišče namreč, /op. B.K.I 



družinski pravni 
priročnik 

Odvetnik se je pojavil na knjižnem 
trgu s samostojnim strokovnim delom! 
Za pretekle in zlasti današnje čase silno 
redek pojav. 

Toda, ker poznamo vrhniškega 
odvetnika, specialista za delovno pravo, 
mag. Bojana Kukca kot odgovornega 
urednika našega Odvetnika in rednega 
avtorja prispevkov ne le na straneh tega 
stanovskega glasila pač tudi v drugih 
pravni(ški)h publikacijah, pa kot preda-
vatelja na seminarjih in zagretega udele-
ženca razprav o novih predpisih, in ker 
nenazadnje vemo, da se bliža zagovoru 
svoje doktorske disertacije, skoroda ni 
presenečenje, daje ob vsem tem - in se-
veda rednem, tekočem odvetniškem de-
lu - "prav na tiho" pripravil še pričujoče 
delo. 

V "družinskem odvetniku", kakor 
sam poimenuje svoj priročnik, obse-
žnem polnih 560 strani, je med 18 po-
glavij razporedil praktično vso pomem-
bno pravno ureditev, ki "kroji" našemu 
državljanu "pravne prilike in neprilike" 
od rojstva do smrti. Strnjeno, toda vse-
kakor temeljito je segel v vprašanja, s 
katerimi se srečujemo tako v krogu dru-
žine kot med sosedi, na delovnem mestu 
oziroma v lastnem podjetju, v poslov-
nem življenju in v prostem času - in sve-
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družinski 

pravni priročnik 

tuje, kako se jih glede na veljavne pred-
pise lotiti, katere probleme, interese in 
težnje je pač treba urejati pred pristojni-
mi državnimi ( in tudi mednarodnimi) 
organi, pri katerih kaže izkoristiti posre-
dovalno pomoč tretjega, za katere zade-
ve pa je vse v lastnih rokah posamezni-
ka. 

Uporabniku priročnika nudi avtor ne 
le obsežno gradivo z jasno, pregledno in 
tudi razumljivo napisano predstavitvijo 

in razlago predpisov, tudi zelo zahtev-
nih, vsekakor pa z vseh poglavitnih pre-
delov našega pravnega reda. Poleg tega 
namreč objavlja več deset dobrih vzor-
cev različnih pogodb, vlog in tožb ter 
drugih pravnih pisanj. S primeri ter od-
govori na vprašanja iz življenjske, so-
dne in upravne prakse pa pokaže na mo-
žne ali pričakovane pravne in dejanske 
rešitve v konkretnih situacijah. 

Posebna vrednost priročnika pa je 
vsekakor, da želi prispevati k razvoju 
splošne pravne kulture pri nas - ne spod-
buja k pravdanju, opozarja, da obstajajo 
poleg pravic tudi obveznosti, da se mo-
ramo v družbi pač odgovorno obnašati 
in s tem pomagati k razvoju Slovenije 
kot dejanske - ne samo formalne - prav-
ne države. 

Zdi se, da bo po tem "družinskem 
priročniku" lahko koristno posegel tudi 
pravno izobražen državljan - vsaj za 
osvežitev podrobnosti iz kakega predpi-
sa ali razlage posameznega pravnega 
pojma, ki je nemara ušla iz spomina, pa 
jo delovna naloga prav na hitro potrebu-
je, ali za študijske potrebe. 

Skratka, avtor in založnik sta s to iz-
dajo opravila dragoceno delo. Upajmo, 
da tudi za nekaj daljše razdobje, saj seje 
naš pravni red z vrsto temeljnih zakon-
skih aktov, sprejetih v zadnjih letih, si-
stemsko zaokrožil in utrdil, tako da niti 
morebitne manjše dopolnitve ali spre-
membe predpisov ne bodo bistveno od-
vzemale delu mag. Bojana Kukca vre-
dnosti zanesljivega, aktualnega pravne-
ga priročnika. (D.S.) 

V svojem uvodu je avtor priročnika med drugim za-
pisal: 

"...Z idejo o potrebnosti in koristnosti nekakšnega 
"družinskega odvetnika" se ukvarjam že od samega začet-
ka svoje odvetniške prakse, to je več kot 15 let. Podobno kot 
se pomoč državljanom nudi na nekaterih sorodnih podro-
čjih (npr. "družinski zdravnik", za katerega se zavzema mi-
nister za zdravje, ali če hočete celo "družinski duhovnik"), 
ki so odločilnega pomena za razreševanje vsakdanjih živ-
ljenjskih situacij, v katerih se ljudje znajdemo, predvsem pa 
za učinkovito pravno pomoč, sem prepričan, da je tudi na 
področju t. i. "družinskega prava", moč postopoma v nekaj 
letih (ali celo desetletju) takšen projekt uresničiti. Seveda 
so strokovne podlage zgolj potrebni, ne pa zadostni pogoj. 
Ta knjiga v priročfiiški obliki naj tako pomeni zgolj začetni 
kamenček v mozaik ideje "družinskega odvetnika", ki jo bo 
morda dano udejaniti šele zanamcem, to je naslednjim ro-
dovom slovenskih odvetnikov. 

Vtis imam, da si tudi ljudje želijo imeti družinskega 
odvetnika ali vsaj pravnega svetovalca. Kajti v naspro-
tnem primeru se mi ne bi (kar pogosto) dogajali prizori, 
kot npr. včeraj, ko sem podpisoval priporočene pošiljke na 

vrhniški pošti. Od strani ter izza zelene črte zasebnosti me 
je prostodušno opazoval mlad fant pri dvajsetih letih in 
povsem nepričakovano bleknil: "A ste vi tisti odvetnik?" 
Znašel sem se v oblaku zadrege; menda res, sem rekel čez 
nekaj trenutkov. Ali lahko pogledate, je nadaljeval, kaj bi 
se tule dalo storiti in pomagati? Pod nos mi je pomolil 
odločbo sodnika za prekrške ter dodal: "Napihal sem, ali 
ho hudo?" Najprej se me je polastil občutek, da sem na-
dlegovati. Običajno se potrudim, da se mi ne spremeni v 
nejevoljo, pa čeprav se me s svojimi težavami loti nezna-
nec, ko stojim s smučmi v roki v gondolski žičnici ali ko 
odhajam iz gledališke dvorane. Sem ter tja me ima, da bi 
rekel: pridite ob uradnih urah v odvetniško pisarno ali se 
najavite po telefonu za obisk, pa bova pogledala. Ampak 
nato me je razsvetlilo, da sem pravkar doživel veliko pri-
znanje: človek me pozna, zasačil me je pred uradniškim 
okencem, ve, da imam svoje opravke, in kljub temu misli, 
da ga ne bom zavrnil, temveč, da se bom lotil njegovega 
problema, saj je vendar danes zadnji dan osemdnevnega 
roka za pritožbo. To je seveda priznanje mojemu poklicu, 
ne meni osebno: kjerkoli si in karkoli počneš, ljudje od te-
be pričakujejo, da ostaneš odvetnik. ..." 

Vabljeni na predstavitev knjige mag. Bojana Kukca v Cankarjev dom na Vrhniki, 31. januarja 2003 ob 18. uri. 



Ali odvetniki res 
zavlačujemo postopke? 
1. P. Č , odvetnik: "Česa me natančno 

"sumijo", ne vem. Ne glede na to, da 
tega, kar se mi danes dogaja, nisem 
doživel v svoji dolgoletni karieri še 
nikoli doslej - niti na Kosovu, ko sem 
branil starotrške rudarje v znanem 
procesu zoper rudarje in Azema Vlla-
sija - glede na to, da vem, kako deluje-
jo moji "nasprotniki", nisem bil pre-
senečen. Naj vam odgovorim z vpra-
šanjem: Ali se vam zdi verjetno, da bi 
se odvetnik v 65. letu starosti, torej tik 
pred upokojitvijo, potem ko je 35 let 
uspešno opravljal svoj poklic in v 
vsem tem času ni bil nikoli v disci-
plinskem, kaj šele v kazenskem po-
stopku, v trenutku največjih poklicnih 
uspehov nenadoma pridružil svojim 
klientom pri izvrševanju kaznivih de-
janj?" 
Jana, Dnevnik, 3. 7.2002, str. 2 v ru-
briki: "Nepreslišano" 

2. Iz pritožbe lahko razberemo, da se je 
SCT pač pritožil, in se lovi za slamice, 
ki se jim odvetniki že nekaj časa na ši-
roko režijo. Med njimi najdemo cvet-
ko, da gre za "prevelik obseg izvrš-
be". 
Ciril Brajer, Nedeljski dnevnik, 6. 
10.2002, str. 4, v članku: "Rubežniki 
se bojijo Zidarja" 

3. Kako kot tožilka ocenjujete delo 
odvetnikov? Splošna ocena je, da tisti, 
ki ima denar, najde dobrega odvetni-
ka, ga plača, on pa ga bo že kako zma-
zal ven. Je to preveč posplošena, za la-
se privlečena ugotovitev? 
"Jasno, seveda, da si tisti, ki ima de-
nar, lahko privošči boljšo obrambo. 
Tudi jaz vidim v tem vrzel spoštova-
nja načela enakosti pred zakonom. 
Vprašanje pa je, zakaj je kdo opro-
ščen. Je to res zasluga dobrega odve-
tnika? Ni nujno. Lahko je bila napaka 
na drugi strani ali pa je bil splet okoli-
ščin tak, zato ni mogoče prehitro reči, 
daje bila sodba rezultat dobrega dela 
enega ali slabega dela drugega". 
Nedeljski dnevnik, 13.10.2002, str. 
2, intervju z Barbaro Brezigar z na-
slovom: "Pripravljena sem na dvo-
boj!" 

4. Seveda je bilo tudi leto, ko so po sod-
bi vojaškega sodišča I. B., J. J., D. S in 
F. Z. sedeli po zaporih, ne da bi imeli 
pravico do javnega procesa, sojenja v 
materinem jeziku in možnost svobo-

dne izbire odvetnika ... Cinizem zgo-
dovine pa sta poklicni karieri dveh so-
dnih akterjev omenjene zaplembe. 
Sodnik E. Z., ki je "Mladino" zaple-
nil, je takoj po padcu komunističnega 
režima prestopil med odvetnike... 
Bernard Nežmah, Mladina, 21. 10. 
2002, str. 42 v rubriki Pamflet z naslo-
vom: "Cinizem izbire". 

5. Velike zaostanke na sodiščih bodo 
morali rešiti bolj samozavestni sodni-
ki, kot so sedaj, sodniki, ki se ne bodo 
pustili voziti odvetnikom ali komu 
drugemu, dokler zadeve ne zastarajo. 
Zlasti mladi sodniki obrtniško za to 
niso usposobljeni... M. L. se je bolj 
posvetil sodiščem in po sledeh njego-
vih komentarjev, ki bi jih prej priča-
kovali iz opozicijskih vrst, je bilo sli-
šati nekaj ocen brez dlake na jeziku 
državnega sekretarja K. E. Recimo, 
da bi v Ljubljani že imeli novo sodno 
palačo, če se zgodba o tem ne bi gren-
ko in žalostno končala, ker seje v oko-
lici zdajšnje, skoraj podirajoče se 
stavbe bivajočim odvetnikom, zdelo 
iz središča mesta predaleč hoditi na 
obravnave kam drugam. 
Jože Poglajen, Dnevnik, 21. 10. 
2002, str. 5 v rubriki, Dnevnikov par-
lament: "Posebna šola za sodnike". 

6. Maksimalni napori kriminalistov 
obeh držav, ki se jim lahko samo če-
stita, se ob nepredvidljivem sodstvu 
in zvezdniški odvetniški ekipi glavne-
ga osumljenca, lahko kaj hitro izkaže-
jo kot nezadostni. 
Drago Kos, Delo, 26.10.2002, sobo-
tna priloga, str. 32 v kolumni: "Moti-
vi" 

7. Če bomo v isti družbi moj prijatelj no-
tar, odvetnik in arhitekt, pripoveduje 
dr. B., bodo posamezniki iz družbe 
meni brez predsodka, na katerikoli 
večerji, pričeli razlagati svoje zdrav-
stvene težave in težave svojih bli-
žnjih, ne bo pa nihče nikoli zunaj 
odvetniške ali notarske pisarne ali ar-
hitekturnega biroja nadlegoval notar-
ja, odvetnika ali arhitekta s svojimi 
privatnimi zadevami. 
Matija Grah, Sobotna priloga Dela, 
2.11.2002, str. 9 v članku: "Zbogom, 
bogovi v belem" 

8. Dodatna znanja nedvomno potrebuje-
jo tudi odvetniki, ki kot pooblaščenci 
zastopajo mladoletne žrtve ... Le redki 

odvetniki so, ki jo še naprej spremlja-
jo in si prizadevajo za njen odškodnin-
ski zahtevek. Nenazadnje zato niso 
plačani in tako tega ni mogoče niti oči-
tati. ... Poleg tega predlagajo tudi vide-
osnemanje razgovorov, predvsem z 
otroki, ki med igro zaupajo svojo 
zgodbo strokovnjaku, v sosednjem 
prostoru pa to na ekranu spremljajo 
sodnik, tožilec in odvetnik. 
Olga Cvetek, Delo, sobota 2. 11. 
2002, str. 10, v članku: "Za hip pri-
sluhnite sosedom" 

9. Josip Wilfan (po letu 1945 Vilfan) in 
Boris Furlan sta bila pravnika, dolgo 
odvetnika v Trstu, celo v isti pisarni. 
Oba je fašizem do te mere ogrožal, da 
sta se iz Trsta napotila v svet. V ka-
snejšem življenju je bilo stičnih točk 
še precej, a življenjski usodi sta bili le 
močno različni. Sredi letošnjega okto-
bra pa ju je znova združilo naključje. 
Medtem, ko so V Trstu Wilfanu prire-
dili simpozij, da bi osvetlili njegovo 
življenje in poglavitne dosežke, so v 
Ljubljani Furlanu izdali knjigo zbra-
nih spisov. 
Alenka Puhar, Delo, znanost 4.11. 
2002, str. 11 v članku: "Odkrivanje 
prejšnjih generacij". 

10. Zoper sodbo s katero je bil L. spo-
znan za krivega se je pritožil tudi 
odvetnik v pokoju S. K. A njegovo 
pritožbo je sodišče zavrglo kot neute-
meljeno, saj je ugotovilo, da po zako-
nu sploh nima pravice do nje. Pritoži-
jo se lahko samo stranke, zagovornik 
pa je lahko samo odvetnik, oz. odve-
tniški kandidat. K. se je že upokojil, 
zato kljub L. pooblastilu za zastopa-
nje nima pravice do pritožbe. 
Olga Cvetek, Delo, 6.11. 2002, str. 
21 v članku: "V. L. oproščen vojnega 
hudodelstva". 

11. Med abonenti je predvsem veliko no-
tarjev in odvetnikov... 
H. M., Dnevnik, 11.11.2002, str. 18 
v članku: "Poslovneži niso več zane-
marjeni - v ljubljanski Drami so za-
čeli poslovni abonma." 

12. Tako se načelno povsem strinjam, da 
naj ljudje tožijo državo. Težava je le 
v tem, da bi v največ primerih mora-
li tožiti prav tiste, pri katerih vlagajo 
tožbo, torej sodišča in pravnike. Ti 
pa so, ve se, bolj nedotakljivi od 
predsednika in nadškofa skupaj, in 
slabše kot delajo, lepše jim je. Ne 
premaknejo jih ne sramotni kiksi, ki 
se vrstijo na sodiščih, kjer jim nepri-
merno sposobnejši odvetniki spod-
sekajo najbolj odmevne primere za-
radi osnovnošolskih proceduralnih 
napak... 



Tanja Lesničar - Pucko, Dnevnik, 
12.11.2002, str. 8 v rubriki: Stališča 
- odmevi: "S sodniki nad sodnike" 

13. Očitno so zahtevki za izločitev pred-
sednika sodnega senata, soboškega 
Okrožnega sodišča M.F., v zadevi 
združbe, ki ji očitajo organizirano 
mednarodno tihotapljenje mamil, 
postali stalna taktika zagovornikov 
obsojencev, za zavlačevanje postop-
ka... 
Jože Pojbič, Delo, 14.11.2002, str. 
16 v članku: "Izločitveni zahtevki se 
vrstijo" 

14. Da priči - kije razkrila tudi imena or-
ganizatorjev napada, o katerih se na 
Koroškem veliko govori - verjame, je 
podkrepil tudi s pismom slovenjegra-
ške odvetnice K. P., ki je komisiji in 
predsedniku zagrozila z začetkom 
sodnih postopkov ... Taka "odvetni-
ška "reakcija je lahko po svoje ra-
zumljiva, saj je preiskovalna komisi-
ja z generalno državno tožilko Z. C. 
dosegla dogovor, da bo komisija vse 
primere pričanj, ki si nasprotujejo, 
odstopila tožilstvu. 
Rok Kajzer, Delo 16. 11. 2002, str. 
2, v članku: "Nekatere navedbe po-
stavljene na glavo". 

15. Pred dnevi sta neznana moška pod 
pretvezo, da potrebujeta pravniško 
pomoč, obiskala eno izmed celjskih 
odvetnic. Po krajšem pogovoru sta 
odšla iz odvetniške pisarne in odve-
tnici zagotovila, da se vrneta z neko 
dokumentacijo, vendar se predrzneža 
nista vrnila. Pred tem sta namreč iz-
koristila krajšo odsotnost odvetnice 
in ji iz torbice ukradla denarnico z 
dokumenti, plačilnimi karticami in 
okoli 70. tisočaki gotovine. Hitro sta 
se odpeljala v celjski Interspar in v 
štirih trgovinah kupila za 458.000,00 
SIT različnega blaga, račune pa sta 
poravnala z ukradeno bančno karti-
co. G. M., Dnevnik, 19.11. 202, str. 
31 v članku: "Neznanca okradla 
celjsko odvetnico" 

16. Zato so povsem zgrešene trditve ne-
katerih, da odvetniki zavlačujejo po-
stopke, brez potrebe zahtevajo sodni-
kove izločitve in podobno. Odvetnik 
mora za stranko storiti vse, vendar z 
zakonitimi sredstvi. Če je v ZKP ne-
ki institut predviden, potem odvetni-
kom, ki jih uporabljajo, ni mogoče 
očitati njihove zlorabe. Če je v korist 
stranke, "se bom uprl tudi napačno 
postavljeni vejici", je odločen Č. ... 
Meni, da je odvetnik upravičen od-
kloniti obrambo nekoga takrat, kadar 
oceni, da bi lahko njegov negativni 
odnos do dejanja njegovega klienta 

vplival na slabšo obrambo. Č. se oči-
tno s takšnim primerom še ni srečal. 
Zanj vsak predstavlja novo vznemir-
ljivo izkušnjo. 
Majda Vukelič, Sobotna priloga 
Dela, 23. U. 2002, str. 13 v članku: 
"Vpliv kategorizacije mesa na višino 
davka". 

17. Javna skrivnost je, da informacije 
zlorabljajo tudi nekateri odvetniki, ki 
svetujejo prevzemnikom ali upravam 
podjetij?Slišal sem za takšne prime-
re, a v tem trenutku je zame relevan-
ten samo primer Leka, ki ga preverja-
mo. Žal si z javnimi skrivnostmi ne 
morem pomagati. Suzana Rankov, 
Vesna Vukovič, Dnevnik, 23. 11. 
2002, str. 24 v intervjuju z dr. Neve-
nom Borakom: "Trg je ne svetu zato, 
da bi živeli dobro" 

18. Zadnjič je neko sodnico skoraj 
kap, ko ji je znani odvetnik tako-
le zaupal: "Velikokrat sem izgu-
bil pravdo, za katero sem bil sto-
odstotno prepričan, da jo bom 
dobil. In dobil drugo, čeprav 
sem mislim da bom v celoti po-
grnil". No, potem pa se pojdimo 
pravico! 
Dore Tomažič, Nedeljski dnev-
nik, 24.11.2002, str. 3, v humo-
reski: "Pravica" 

19. Toda razen šal o odvetnikih v pravu 
ni videti nič kaj smešnega. Zlasti, ko 
na svoji koži ugotovimo, daje takšna 
stvar velika svinjarija, pa ni kazniva. 
To pač ni smešno? Ne ni smešno. Ve-
dno znova se spominjam grafita, ki 
sem ga leta 1987 videl na steni beo-
grajske Pravne fakultete: "Študiram 
pravo, da radim krivo." Romana Do-
bnikar Šeruga, Nedelo, 24. 11. 
2002, str. 20 v intervjuju z dr. Mar-
kom Pavliho: "Obožujem jadranje 
proti vetru" 

20. Na sodišču v Milanu so v ponedeljek 
ustavili proces proti Berlusconijeve-
mu prijatelju in odvetniku, bivšemu 
ministru, sedanjemu poslancu Cesa-

lu Previtiju in drugim B. sodelavcem. 
Upoštevali so nedavno sprejeti Cira-
mijev zakon, ki v sodno prakso vrača 
utemeljen sum o nepristranskosti so-
dišča in dopušča možnost, da Kasa-
cijsko sodišče postopek preseli iz 
enega na drugo sodišče. Proces pa 
prekine in, če tako presodi, začne 
znova. 
Tone Hočevar, Delo 26. 11. 2002, 
str. 4 v članku: "Ko prenos oblasti 
postane "devolution". 

21. Za nekatere oblike kaznivih dejanj 
celo ni nobene sodbe. Tožilci imajo 
premalo znanja oz. jim je znanje, ki 
so ga pridobili v prejšnjem sistemu, 
prej v napoto kot v pomoč, je opozo-
ril F.M.. Drugače je pri odvetnikih 
obdolžencev, ki če nič drugega, po-
stopke zavlačujejo in ob obremenje-
nosti sodišč, pride tudi do zastaranja 
zadev, kar je za sodišča slabo spriče-
valo. 
Suzana Rankov, Vesna Vukovič, 
Dnevnik, 27.11.2002, str. 24 v član-
ku: "Usposobljenost nekaterih naših 
kriminalistov je kriminalna". 

22. Odvetnica (v tistem primeru drugače 
sicer docela neučinkovita in nespo-
sobna), pa mi je na koncu zasebno či-
sto naravnost rekla celo: ja zakaj, pa 
niste lagali; saj vam tega nihče ni pre-
povedal! 
Dr. Artur Štern, Ona, 26.11.2002, 
str. 7 v kolumni: "Sodna praksa" 

23. Avstralski pravnik McCormack, je 
nadomestil nizozemskega odvetnika 
Wladimiroffa. Nizozemca je tribunal 
odstavil zaradi časopisnega intervju-
ja v procesu proti Miloševiču.... Tri-
bunal je tri prijatelje sodišča (amicus 
curiae) imenoval 6. 9. lani, šlo pa je 
za odgovor na M. taktiko, da ne bo 
imenoval odvetnika in se bo branil 
sam. Poleg W. sta bila tedaj imeno-
vana še Britanec Steven Kay in Jugo-
slovan Branislav Tapuškovič. Sle-
dnji je na M. soočenju s hrvaškim 
predsednikom S. Mesičem krivdo za 
krvavi razpad SFRJ valil na Sloveni-
jo in Milana Kučana. 
Gorazd Bohte, 27.11.2002, str. 4, v 
članku: "ICTY ima novega prijatelja 
- proces proti Miloševiču". 

24. Vpr.: Verjetno si boste tudi zaradi te-
ga nakopali tožbe. Kmetje so namreč 
že najeli znano odvetniško pisarno? 
Odg.: Bojim se, da je ta odvetniška 
pisarna znana po tem, da najprej oža-
me in, da bo ožela tudi kmete ... 
Tatjana Pišlar, Dnevnik, 7. 12. 
2002, str. 28, v intervjuju z F. B.: 
"Mulci na cesti mi pravijo Franci na 
balanci". 



25. Z delom oz. vlogo porotnikov je neza-
dovoljna odvetnica R. T.... "V 12-ih 
letih se mi je le enkrat v Velenju zgo-
dilo, da je eden od porotnikov nekaj 
vprašal, zato je videti, da je našim 
porotnikom vse jasno." 
... "70 % porotnikov spremlja obrav-
navo z zaprtimi očmi, 50 % jih je sta-
rejših od 50 let, okoli 30 % porotni-
kov pa ne ve, za kaj gre. Porotniki v 
kazenskih zadevah bi morali biti bolj 
življenjski, navsezadnje je vsak 
osumljenec človeško bitje. Na eni od 
obravnav sem zato sodnico kar opo-
zoril, da porotnik spi, kar je šlo tudi v 
zapisnik. Problem je tudi, ker se zdi, 
da jih nič ne zanima, nihče nič ne 
vpraša. Umaknili so se v posebno so-
bo in se po dveh minutah vrnili. Jasno 
je, da so le potrdili predlog sodnika. 
Torej so oni na sodišču zgolj in le for-
malno", je bil kritičen odvetnik K. G. 
Gordana Stojiljkovič, Dnevnik, so-
bota, 7. 12. 2002, str. 30, v članku: 
"Zaspana sodba v imenu ljudstva". 

26. Če odvetniki ne bodo sami uskladili 
tarife v kazenskih postopkih, bo pra-
vosodno ministrstvo pripravilo tak-
šne spremembe ZO, po kateri bo pri-
stojnost odločanja cen odvetniških 
storitev prenesena s Skupščine OZS 
na nekoga drugega. Npr. na pravoso-
dno ministrstvo, pri čemer bodo lah-
ko odvetniki k tarifi dajali zgolj mne-
nje. Skratka, ureditev, kot velja pri 
zasebnih izvršiteljih. Tako je, čeprav 
z uporabo več pogojnikov, na zasli-
šanju pred parlamentarnim odborom 
za notranjo politiko dejal pravosodni 
minister I. B. ... Vsaj dve analizi, ki 
sta bili doslej opravljeni potrjujeta, 
da tarife odvetnikov ne stimulirajo za 
hitro končanje postopkov. Prva je od 
lani, ko so bili pri nas nemški stro-
kovnjaki, ki so zelo natančno preuče-
vali celotni sodni sistem, med drugim 
tudi odvetniškega. Ugotovili so,d a 
tarife pravzaprav spodbujajo odve-
tnike k zavlačevanju postopkov. 
Enaka ugotovitev izhaja iz letošnje 
analize vzrokov sodnih zaostankov, 
ki sta jo pripravila Vrhovno sodišče 
in pravosodno ministrstvo. 
Majda Vukelič, Delo, 20.12. 2002, 
v kolumni: "Uporpriviligiranih". 

27. "To je dober odvetnik, saj tudi dobro 
kasira. Samo, on malo razdeli sodni-
ku, javnemu tožilcu in poroti, pa je 
stranka oproščena". ... Anketiranec 
na POP TV o "Mafijskem" odvetni-
ku.. . 
Mladina, 25.12. 2002, str. 11, v ru-
briki "Manipulator". 

Izbral: mag. Bojan Kukec 

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

Kranjska odvetniška zbornica in slovenski jezik 

Ko je Cesarsko kraljevo Višje deželno sodišče v Gradcu sprejelo sklep, da 
se na tem sodišču ne sme uporabljati slovenskega jezika, je takratna Kranjska 
odvetniška zbornica na izredni skupščini dne 6. avgusta 1898 sprejela sklep, 
da postane slovenščina edini uradni jezik zbornice. Ker se je takratni zborni-
čni predsednik temu upiral, so zamenjali tudi predsednika. Do tega datuma je 
zbornica poslovala v nemškem jeziku kljub temu, da so na zbornico že priha-
jale posamične vloge zborničnih članov in strank, ki so bile napisane v sloven-
skem jeziku. 

Prva v slovenskem jeziku napisana vloga, ki sem jo našel v zborničnem ar-
hivu, ki je bila naslovljena na "Slavni odbor advokaturske komore 15. sveča-
na 1885", je bila vloga odvetniškega kandidata Matjaža Hudnika in se glasi ta-
kole: 

"Opiraje se na paragraf 30 odvetniškega reda dato 6. junija 1868 štev. 96 
deri. zakona izrakam na podlagi spričeval dato 9. oktobra 1882 pod. /.. dato 
10. novembra 1884 pod 21; in dato 13. februarja 1885 pod 31: v soglasji z 
gosp. dr. Ivanom Tavčarjem, pri katerem sem v prakso vstopil, prošnjo: 

Slavni odbor odvetniške komore naj me v vrsto advokaturskih kandidatov 
vpisati blagovoli. Ob jednem prosim v soglasji z gosp. dr. Ivanom Tavčarjem, 
da se mi v smislu paragrafa 31 odvetniškega reda legitimacija za v paragrafu 
15 tega reda omenjeno pravico do substitucije napraviti ter dostaviti blagovo-
li." 

To v slovenščini napisano vlogo je Odbor Kranjske odvetniške zbornice 
obravnaval in reševal v nemškem jeziku. 

Kakor so zbornični člani reševali vse probleme s pomočjo in prek odvetni-
ške zbornice, tako so tudi stranke vse spore z odvetniki reševale tako, da so se 
obračale na zbornico. 

Prva pritožba stranke zoper odvetnika, ki je bila poslana na odvetniško 
zbornico v slovenskem jeziku, je bila vložena 18. septembra 1887 na "Glavna 
predstojništvo Advokaten Kammer v Kranjskim" in glasi takole: 

"Jaz podpisani sem gospodu dr. Ivanu Tavčarju odvetniku v Ljubljani vse 
tirjatve mojega dolga predal medtem tudi proti... (nečitljivo)... zaradi ...(ne-
čitljivo). 

Ta gospod dr. Ivan Tavčarje ta Dolg izterjal in meni samo ... (nečitljivo) 
... poslal. Jaz sem pismeno zahteval Račun od gospoda dr. I. Tavčarja pa no-
beni ga odgovorja nedobim. Tak sem prisiljen pomoč iskat, torej prosim slav-
no predstojništvo, da mi na pomoč stopi in gospoda dr. Tavčarja za položejna 
Računa in odrajtanja Denarja naloži." 

Če je odvetnik zaradi smrti ali iz drugih razlogov prenehal opravljati odve-
tništvo, je odvetniška zbornica (tako kot danes) vedno postavila prevzemnika 
pisarne. Pri odločitvi o tem, kdo naj bo prevzemnik, je zbornica vedno upoš-
tevala želje svojcev. 

Prva taka v slovenskem jeziku napisana vloga je bila vloga odvetnikove 
vdove z dne 31. marca 1888 in se glasi takole: 

"S tem se usojam, slavni komori naznaniti, da je moj soprog dr. Valentin 
Zamik, advokat v Ljubljani, dne 30. marca 1888 popoludne ob 3. uri umrl. 

Ob jednem s tem naznanilom smrti izrekam svojo vročo željo, da naj bi se 
umrlemu mojemu soprogu substitutom imenoval gospod dr. Ivan Tavčar, 
advokat v Ljubljani. 

Izrekam prošnjo: 
Slavna odvetniška komora naj to naznanilo smrti v vednost vzeti ter umr-

lemu dru. Val. Zamiku substitutom gospoda dra. Iv. Tavčar-ja imenovati bla-
govoli." 



STVARNO IN AVTORSKO 
KAZALO 2002 

Leto IV, št. 1 - 4 (ali šteto v celoti 14 - 17) 

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, 15/3 
pomeni, da gre za članek, ki je objavljen v 15. številki glasila na 3. strani! 

STVARNO KAZALO 
Civilno pravo 
Začasne odredbe v civilni sodnih postopkih (Tadeja Zima) - Čl, 15/Priloga I-VIII 
Davki 

Davčni vidik nedokončanih storitev odvetnikov (dr. Konrad Plauštajner) - Čl, 17/6 
Delovno pravo 
Končno: novi zakon o delovnih razmerjih (mag. Bojan Kukec) - Čl, 15/10 
Prepoved konkurence pri zaposlitvi odvetniškega kandidata 
(mag. Martina Šetinc Tekavc) - Čl, 17/9 
Problem "sindikalnih pooblaščencev" po 16. členu ZDSS in ZPP/99 
(mag. Bojan Kukec) - Čl, 17/12 
Zakon o delovnih razmerjih pred končnim sprejemom (mag. Bojan Kukec) -
Čl, 14/Priloga VII-VIII 
Evropa - odvetniki 
Duh premikov ali konfliktov nad Evropo (dr. Konrad Plauštajner) - Por,17/24 
Evropska pravna akademija (dr. Konrad Plauštajner) - Mn, 15/23 
Hrvaška - Tudi odvetnike ubijajo, mar ne (mag. Bojan Kukec) - Zap, 15/9 
Italija - Odgovornost odvetnika in zavarovanje (dr. Karlo Primožič) - Čl, 15/6 
Italija - Informiranje in omejeno reklamiranje (dr. Karlo Primožič) - Zap, 17/23 
"Karta pravic strank" (Boris Grosman) - Zap, 15/8 
Odvetnik - podjetnik in stranka - potrošnik - Prikaz iz ureditve v Italiji 
(dr. Karlo Primožič) - Čl, 16/12 
Gospodarske družbe 
Procesna vprašanja v pravdi po prenehanju gospodarske družbe po skrajšanem 
postopku in po izbrisu po ZFPPod (Vladimir Balažic) - Čl, 14/5 
Intervju 
Nekdanji predsednik OZS Ivan Japelj: Zbornico so hoteli celo odpraviti... 
(mag. Bojan Kukec) -Int, 14/3 
Izobraževanje 
Dnevi slovenskih pravnikov 2002 (I.V.) - Zap, 16/13 
EF English First - Zap, 14/35 
Evropska pravna akademija (dr. Konrad Plauštajner) - Zap, 15/23 
Odvetniška šola 2002 - Zap, 14/27 
Izvršba 
Začasne odredbe v civilnih sodnih postopkih (Tadeja Zima) - Čl, 15/Priloga I-VIII 
Mediacija 
Odvetnik in mediacija (Maša Kociper, Bojana Ozimek) - Zp, 17/20 
Sodelovanje z odvetniki v postopkih mediacij (Gordana Ristin) - Čl, 14/11 
Mediji o odvetništvu 
Ali odvetniki res zavlačujemo postopka (mag. Bojan Kukec) - Zap, 17/34 
Odškodnina odvetniku za neupravičeni pripor (mag. Bojan Kukec) - Zap, 15/27 
Komu se tresejo hlače pred "nepremagljivimi" odvetniki (mag. Bojan Kukec) -
Zap, 16/31 
"Sme odvetnik pred sodiščem nekaj zamolčati ali govoriti neresnico?" 
(mag. Bojan Kukec) - Zap, 14/36 
Mednarodna srečanja 
Kongres Mednarodne unije odvetnikov (Mitja Stupan) - Por, 17/28 
Predsedniška konferenca na Dunaju (Boris Grosman) - Por, 14/14 
S hrvaškimi kolegi - znova na Otočcu (Boris Grosman) - Zap, 16/23 
Srečanje prijateljskih in sosedskih odvetniških zbornic (Boris Grosman) -
Por, 17/28 
Mednarodno kazensko sodišče 
Kdaj prvi pledoaje slovenskega odvetnika pred MKS (dr. Konrad Plauštajner) -
Čl, 16/7 
Mednarodna kazenska odvetniška zbornica - Obrambni steber Mednarodnega 
kazenskega sodišča (Dean Zagorac) - Čl, 16/5 
Sodelovanje med RS in MKS (Urška Gorenc Ule) - Zap, 17/17 

Obligacijski zakonik 
Obligacijski zakonik in zamudne obresti (mag. Janez Tekavc) - Mn, 14/8 
Odgovornost za živali in stavbe (Jože lic) - Mn, 14/10 
Odvetniški kandidati 
Prepoved konkurence pri zaposlitvi odvetniškega kandidata (mag. Martina Šetinc 
Tekavc) - Čl, 17/9 
Sklep US RS - Vpis v imenik odvetniških kandidatov - Zap, 16/10 
Odvetniška tarifa 
Prenova odvetniške tarife (Mihael Jenčič) - Uv, 14/1 
Sprememba odvetniške tarife: 35 - za, 41 - proti (Dušan Skok), - Uv, 17/1 
Odvetništvo 
Delo odvetnikov v luči varuha človekovih pravic (Aleš Butala) - Čl, 17/4 
D.o.o in s.p. za "nudenje pravne pomoči"? (Boris Grosman) - Mn, 16/11 
Odvetnik kot pravdna stranka: prikrajšan za hitrejše sojenje - Sp, 16/14 
Odvetnik - specialist za pomorske spore (dr. Marko Pavliha) - Čl, 15/4 
Odvetnikove stranke kot potrošniki (mag. Špela Mežnar) - Čl, 16/Priloga V-VII 
Slovensko odvetništvo in celostna podoba odvetnika - Magistrske naloge, prikazi 
(mag. Bojan Kukec) - Rec, 16/Priloga VII-VIII 
Zavarovanje poiklicne odgovornosti odvetnikov - Odškodninski zahtevki strank 
(Igor Grosman) - Zap, 17/27 
Pranje denarja 
Preprečevanje pranja denarja (Boris Grosman) - Uv, 15/1 
Preprečevanje pranja denarja - ZPPDen-1: dva izvedbena predpisa (I.V.) - Zap, 
16/10 

Pravdni postopek 
Novela ZPP - Mirno reševanje sporov (Tina Stergaršek) - Zap, 17/14 
Poravnalni narok - novela ZPP (Jože lic) - Mn, 17/14 
Procesna vprašanja v pravdi po prenehanju gospodarske družbe po skrajšanem 
postopku in po izbrisu po ZFPPod (Vladimir Balažic) - Čl, 14/5 
Problem "sindikalnih pooblaščencev" po 16. členu ZDSS in ZPP/99 
(mag. Bojan Kukec) - Čl, 17/12 
Pravna pomoč 
D.o.o in s.p. za "nudenje pravne pomoči" (Boris Grosman) - Mn, 16/11 
Prekrški 
Iz novega zakona o prekrških (mag. Boštjan Tratar) - Čl, 14/Priloga I-IV 
Prekrški - v italijanski zakonodaji in po predlogu novega slovenskega zakona 
(dr. Karlo Primožič) - Čl, 14/Priloga V-VI 
Sodišča za prekrške - slovenska posebnost (Tomaž Marušič) - Mn, 16/22 
Recenzija - Prikaz 
Obligacijski zakonik s komentarjem in sodno prakso (mag. Bojan Kukec) -
Rec, 14/28 
Policijska pooblastila (mag. Bojan Kukec) - Rec, 16/27 
Prevzemi podjetij in varovanje konkurence (dr. Konrad Plauštajner) - Rec, 14/26 
Priročniki - za pravni poduk in dvig pravne zavesti (Tomaž Marušič) - Zap, 16/29 
Slovensko odvetništvo in celostna podoba odvetnika - Magistrske naloge, prikazi 
(mag. Bojan Kukec) - Rec, 16/Priloga VII-VIII 
Veliki družinski pravni priročnik (D.S.) - Zap, 17/33 
Zakon o izvršbi in zavarovanju - Uvodna pojasnila in komentar zakona, z novelo 
ZIZ-A (dr. Konrad Plauštajner) - Rec, 16/25 
Rekreacija 
Na smučeh prek Finske... (Andrej Mahkota) - Zap, 14/30 
XXIX. SKILEX (Tomaž Marušič) - Por, 14/31 
Sodna praksa 
Delna odpoved pooblastila odvetnika - Sp, 17/19 
Odvetnik kot pravdna stranka: prikrajšan za hitrejše sojenje - Sp, 16/14 
Odvetnik na dopustu - vračanje sodnih pisanj - Sp, 17/32 
Predsodni odvetniški stroški - Sp, 17/23 
Sodstvo 
Dnevi slovenskih pravnikov 2002 - Učinkovitost civilnega sodstva... (I.V.) -
Por, 16/13 
Statistika 
Iz odvetniškega imenika - stanje 1. marca 2002 -Zap, 14/13 
Iz odvetniškega imenika - stanje 20. junija 2002 - Zap, 15/25 
Iz odvetniškega imenika - stanje 20. oktobra 2002 - Zap, 16/24 
Iz odvetniškega imenika - stanje 9. decemba 2002 - Zap, 17/30 
Stvarno pravo 
Pridržek lastninske pravice - Vzorec pogodbe s predgovorom in komentarjem 
(mag. Renato Vrenčur) - Čl, 16/Priloga I-V 
Stvamopravni zakonik (Nikolaj Grgurevič) - Uv, 16/1 
Ustavno sodstvo 

Sklep Ustavnega sodišča RS - Vpis v imenik odvetniških kandidatov - Zap, 16/10 
Varuh človekovih pravic 

Delo odvetnikov v luči varuha človekovih pravic (Aleš Butala) - Čl, 17/...?? 
Zakonodaja 
Usklajevanje slovenske civilne zakonodaje (Hinko Jenull) - Čl, 16/8 
Novela ZPP - Mimo reševanje sporov (Tina Stergaršek) - Zap, 17/14 
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Zavarovanje odgovornosti 
Zavarovanje poklicne odgovornosti odvetnikov - Odškodninski zahtevki strank 
(Igor Grosman) - Zap, 17/27 
Zbornica 
Državni svetnik poroča... - Zap, 16/14 
Iz arhiva OZS - (Ne)vreden zaupanja (dr. Peter Čeferin) - Zap, 16/34 
Iz dela UO OZS (M.Z.R.) - Zap, 14/15 
Iz dela UO OZS (M.Z.R.) - Zap, 15/24 
Iz dela UO OZS (M. Z. R.) - Zap, 16/ 23 
Iz dela UO OZS (M.Z.R.) - Zap, 17/29 
Izredna (volilna) skupščina OZS - Zap, 16/23 
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dr. Konrad Plauštajner 

DAVČNI VIDIK NEDOKONČANIH STORITEV 
ODVETNIKOV 

V zadnjih nekaj letih so davčni inšpektorji prt pregledih davčnih pri-
jav od odvetnikov zahtevali, da se ovrednotijo t. i. nedokončane storitve. 
Odvetnik bi mora! ob davčni napovedi pripraviti tudi seznam vseh nedo-
končanih zadev, jih denarno ovrednotiti in tako ugotovljeno vrednost 
vnesti v svojo davčno napoved. Od te vrednosti bi moral odvetnik plačati 
davek, čeprav od stranke še ni prejel plačila. Odvetniki so temu naspro-
tovali iz več razlogov. Sklicevali so se na mandatno razmerje med odve-
tnikom in stranko, pri katerem naročnik opravi plačilo po končanju zade-
ve, če ni drugačnega dogovora. Odvetnikov dohodek je zaradi specifi-
čnosti njegove dejavnosti ter etične zavezanosti dolžan popustiti stranki 
pri plačilu, če stranka ni dovolj plačilno zmožna, tudi težko v naprej 
ugotovljiv. 

V pritožbenem postopku je pritožbeni davčni organ v celoti sledil 
stališčem odvetnikov. Odvetnik jedo stranke v mandatnem razmerju, za-
to je po določbah obligacijskega zakona in 18. člena zakona o odvetniš-
tvu dolžan opraviti obračun svojih storitev šele po končanju zadeve, če 
njegov dogovor s stranko ne kaže na kaj drugega. Zato odvetnik ob pri-
pravi letne davčne napovedi ni dolžan opraviti popisa nedokončanih spi-
sov in ugotovljene vrednosti svojih storitev vnesti kot dohodek v davčno 
napoved. 

Dr. Konrad Plauštajner 

TAXATION ISSUES OF ATTORNEVS 
UNRESOLVED MATTERS 

Inspecting the tax declaration«, tax inspectors have in the past few 
years demanded from attorneys to fmancially evaluate so called "unre-
solved matters". Based on that demand, an attorney should prepare a list 
of unresolved matters in the tax declaration, evaluate them fmancially 
and include the evaluation in the tax declaration. Further, the attorney 
should pay the tax based on the evaluated amount, even if the client has 
not yet paid the attoniey for his services. Attorneys opposed such proce-
dures due to many reasons. They referred to the mandate relation 
between an attorney and its client, based on which the attorney receives 
payment for services to tbe client only after the matter is resolved, unless 
explicitly agreed otherwise. Attocney*s revenue can hardiy be defined in 
advance, due the specifics of the profession and the ethical obligation to 
reduce client's payment in čase the client is insolvent. 

In the appeilate procedure, the tax body follovved the arguments of 
the attorneys to full extent, Attorney - client relationship is based on a 
mandate, and aceording to the provisions of the Obligations Act and 
Article 18 of the Attorneys' Act, an attorney is obliged to complete the 
account balance after the matter is resolved, unless othervvise agreed 
with the client. Therefore, attorneys are not obliged to prepare a list of 
unresolved matters and include the evaluated financial balance in the tax 
declaration as an mcome. 

mag. Bojan Kukec 

PROBLEM "SINDIKALNIH POOBLAŠČENCEV 
PO 16. ČLENU ZDSS IN ZPP/99 

V strokovnem članku se avtor opredeli do problema delovnih in so-
cialnih sporov, ki že dalj časa "tli". Zakon o delovnih in socialnih sodi-
ščih iz leta 1994 je za "sindikalne pooblaščence" postavil strožja merila 
glede pravne kvalifikacije, kot jo je vseboval zakon o pravdnem postop-
ku iz leta 1977. S tem je želel delavcem in zavarovancem zagotoviti vi-
šjo stopnjo strokovnosti pri zastopanju. Novi ZPP /99 pa je za vse poo-
blaščence pred okrožnimi sodišči postavil zahtevo, da morajo imeti 
opravljen pravniški državni izpit. Tako je postala določba specialnega 
predpisa (16. čl. ZDSS) milejša od določbe splošnega predpisa (111. odst. 
86. in 87. čl. ZPP). 

Avtorju se zastavi vprašanje: ali specialna določba o pooblaščencih 
(16. čl. ZDSS/94) po uveljavitvi ZPP /99 še velja in v kakšnem obsegu? 
Do odgovora na zgornjo dilemo pride avtor z uporabo pravil o interpre-
taciji glede razmerja splošni - specialni predpis in mlajši - starejši pred-
pis ter z zgodovinsko in teleološko (po namenu) metodo razlage. 

Uveljavi se načelo: "Lex generalis posterior derogat legi speciali 
priort". 

Zato na koncu zavzame stališče, da je treba izpolnjevanje pogojev 
za zastopanje "sindikalnih pooblaščencev" v individualnih delovnih in 
socialnih sporih po 16. čl. ZDSS presojati po 86. do 101. členu ZPP/99, 
kar pomeni po strožjih merilih in kriterijih, pri čemer še predlaga, naj 
takšno argumentirano teoretično stališče uporabi tudi že imenovana stro-
kovna komisija za pripravo novega zakona o delovnih in socialni sodi-
ščih. 

Bojan Kukec, LL.M 

THE PROBLEM OF "SYNDICATE AGENTS" 
UNDER ARTICLE 16 OF THE LAW ON LABOR 
AND 50CIAL COURTS AND LAW ON CIVIL 
PROCEEDINGS (1999) 

In his expert article, the author deals with the problem of labor and 
social disputes, vvbich has been "hot" for a vvhile novv. The Law on 
Social and Labor Courts from 1994 set stricter rules for "syndicate 
agents" for the subject of legal qualification than previously the 1967 
Lav/ on Civil Proceedings. By that, the Iaw intended to provide workers 
and insured persons a higher level of professionalism whife being repre-
sented. The new Law on Civil Proceedings from 1999 set a demand for 
ali authorized persons acting in front of the District courts. to have the 
national barexam completed. It resulted in a situation, when the provi-
sion of a special act (Article 16 of the Law on Labor and Social Courts) 
is softer than the one set in the general act (Par. 111 of Article 86 and 
Article 87 of the Law on Civil Proceedings). 

The author presented the following question: Can the provision on 
authorized persons (agents) according to Article 16 of the quoted law 
stili be used and to vvhat extent? The answer to the quoted dilemma can 
be found applying the rules of general - special act and older - newer 
act and also with the historical and the purpose-based method of legal 
explanations. 

The principle: "Lex generalis posterior derogat legi speciali pri-
ort". 

The author's point of vievv is: when estimating the fulfillment of 
qualifications for representation by "syndicate agents" in individual and 
collective labor and social disputes under Article 16 of the Law on Labor 
and Social Courts, Articles 86 to 101 of the Lav/ on Civil Proceedings 
(1999) should be apptied. Therefore, stricter rules and criteria apply. 
Further, the author suggests the elected professional commission to use 
such argumented suggestion in the preparation of the new Law on Labor 
and Social Courts. 

K o l e g i c e - k o l e g i ! 
Pridružite se snovalcem knjige z delovnim naslovom 
"Slovenski odvetnik pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu", 
ki bi jo izdali ob 135. obletnici slovenskega odvetništva. 
Vseh 52 odvetnikov, ki smo podali pisne izjave na IDC Sveta Evrope, Rimska 16, Ljubljana, da smo pripravljeni 
zastopati stranke pred ESCP, in tudi odvetnike, ki so že ali imajo še vedno pendentne zadeve na tem sodišču ter ostale 
interesente za sodelovanje vabimo na prvi sestanek, ki bo 30. januarja 2003 ob 17. uri v prostorih naše zbornice. 
Sinopsis - vsebino knjige bodo kolegi (52) prejeli z vabilom, ostali pa ga lahko dobite na OZS ali pri vodji projekta 
odv. mag. Bojanu Kukcu, Cankarjev trg 8, Vrhnika (po telefonu ali faksu (01) 755 2909). 

o d v . m a g . B o j a n K u k e c 

Izdaja Odvetniška zbornica Slovenije • Predsednik: Boris Grosman 
Odgovorni urednik: mag. Bojan Kukec, tel.: 01/7552-909 ali 7553-827 

Uredniški odbor: Jože lic, Hinko Jenull, mag. Bojan Kukec, dr. Konrad Plauštajner, dr. Karlo Primožič 
Urednik: Dušan Skok • Računalniški prelom: Vinko Kimovec • Tisk: Tiskarna Ljubljana 

Naslov uredništva: Odvetniška zbornica Slovenija, Pražakova 8, Ljubljana, 
tel. 061/300-34-20, faks: 061/23-01-965, e-pošta: odvetniska.zbornica@moj.net 

Naročnina za leto 2002: 8.000 SIT (posamezna številka: 2.000 SIT; za študente: 500 SIT) 
Glasilo izhaja štirikrat na leto. Naklada: 1.650 izvodov 

mailto:odvetniska.zbornica@moj.net

