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Uvodnik 

Pet let naše revije - glasila slovenskega odvetništva 
"Odvetnik" se je rodil decembra pred petimi leti, shodil 

ob prvi obletnici, kot sem zapisal v takratnem uvodniku, zdaj 
pa smemo reči, da že kar dobro koraca naokoli, ta naš (še ved-
no) smrkavi otrok; res se je včasih znašel z razbitimi koleni, 
iz nosa pa še ni krvavel, saj mu manjka širše družbe; morda 
bo bolje, ko bo zrelejši še za kako leto ... Kaj mislim s to pris-
podobo? Ne želim se (samo) hvaliti, da nam je projekt izdaje 
revije uspel, temveč želim najprej opozoriti na bistveno po-
manjkljivost našega lista, in to je, da imamo premajhen krog 
sodelavcev, še posebej tistih iz odvetniških vrst, kakor ugo-
tavljajo tudi kolegi v uredniškem odboru revije. 

Naj - ob koncu petletnega mandata - to (samokritično) 
oceno podkrepim še s statističnimi podatki. V razdobju de-
cember 1998 - december 2003 smo izdali 21 številk revije, kot 
je bilo dogovorjeno, redno vsako četrtletje. Povprečno je v po-
sameznih letih sodelovalo med 31 avtorji (od tega 20 odvetni-
kov) v letu 2000 do 41 avtorjev (med njimi 24 odvetnikov) le-
ta 1999. Tretjino prispevkov iz odvetniških vrst pripravimo 
člani uredniškega odbora, kar seveda ni prav dobro. Predvsem 
manjka več sodelovanja odvetniških pripravnikov in kandida-
tov, pa tudi naši upokojeni kolegi bi bili lahko aktivnejši. Med 
zunanjimi sodelavci so najštevilnejši profesorji naših pravnih 
fakultet, sodniki (pri čemer je značilno, da so najaktivnejši z 
Vrhovnega in Ustavnega sodišča, skupaj z njihovimi strokov-
nimi sodelavci) ter svetovalci državnih organov (najplodnejše 
je bilo vsaj doslej "svetovalsko osebje" z Ministrstva za pra-
vosodje). Obseg revije pa se je gibal med 32 in 44 stranmi, v 
povprečju je zasedal 36 strani. Bralci ste gotovo opazili, da je 
v tem času prišlo do spremembe naziva publikacije, saj se ne 
imenujemo več zgolj "glasilo", temveč smo glede na vsebin-
sko zasnovo prevzeli naziv "revija". Poleg tega pa smo neko-
liko likovno izpopolnili naslovnico. Naklada revije je iz začet-
nih 1.200 izvodov zrasla na sedanjih 1.700, pri čemer je "red-
nih" naročnikov okoli 50. Revijo pa brezplačno dobivajo vsi 
slovenski odvetniki/ce, odvetniški kandidati/tke in pripravni-
ki/ce ter upokojeni odvetniki/ce, kar pomeni približno 1.350 
"domačih bralcev". Poleg navedenih kolegov brezplačno pre-
jema revijo vrsta organizacij in organov (doma in v svetu), 
vključno s fakultetnimi (pravnimi) knjižnicami. Tudi sosednje 
odvetniške zbornice (npr. Hrvaška, Češka, CCBE v Bruslju, 
itd.) prejmejo brezplačni izvod "Odvetnika", v zamenjavo pač 
za njihove stanovske publikacije. 

Vsebino revije je pač potrebno nenehno izpopolnjevati. 
Posebej tudi zaradi tega, ker se z objavljenimi prispevki še 
zdaleč nismo niti dotaknili prenekaterih pravnih področij, ni-
ti ne - kot bi bilo treba celoviteje - življenja, dela ter social-
noekonomskega položaja slovenskega odvetništva. Pa bi že 
sedanji uredniški odbor prav rad to pomanjkljivost odpravil. 
Res smo se prednostno posvečali problematiki odvetništva 
(doma in na tujem) in predstavitvam novih zakonodajnih pro-
jektov. Tudi poročilom o delu naše zbornice, srečanjem na 
mednarodni ravni, pogledom v zgodovino odvetništva na Slo-
venskem, predstavitvam novih strokovnih knjig, odmevom v 
medijih smo sicer namenjali kar veliko pozornosti. Toda revi-
ji vsekakor še vedno manjka "tisto nekaj več" ... Prav zato 
smo v uredništvu opredelili novo, razširjeno vsebinsko zasno-
vo revije "Odvetnik", ki smo jo skupaj s predlogoma za ime-
novanje odgovornega urednika in uredniškega odbora revije 
za obdobje 2004-2009 predložili organom naše zbornice. 

Naj mi bo dovoljeno obuditi še nekaj osebnih izkušenj in 
anekdot iz petletnega urednikovanja revije. S sodelavcem Du-

šanom Skokom sva doživela marsikatero pikro, grenko, pa tu-
di veselo. Tako naju je (vsakega posebej) eden izmed kolegov 
po telefonu prav "nahrulil", češ da smo mu njegovo recenzi-
jo tako prikrojila, da ni več spoznavna. Pa so bili zgolj doda-
ni mednaslovi zaradi preglednosti zapisa, besedilo pa lektori-
rano. Seveda sem se mu opravičil ter ga prosil za nadaljnje so-
delovanje, saj je bil možak očitno (čustveno) prizadet glede 
avtorstva. Prav neprijetna naloga je bila med drugimi tudi, ka-
ko sodelavcu pojasniti sklep uredniškega odbora, da njegov 
(satirični) prispevek pač ne bo objavljen, ker ne spoštuje kri-
terijev nediskriminatornosti. V dveh primerih smo zavrnili 
objavo upokojenima kolegoma, ker vsebina poslanega zapisa 
ni bila prav aktualna oziroma preveč osebnostno (prizadeto) 
obarvana ... 

Nekaj kritičnih prispevkov pa je vendar spodbudilo zaže-
leno polemiko. Tako kot nas je okrcal dr. Pavliha in tako kri-
tično, kot je o sodstvu zastavila kolegica Sorlijeva, objavlja 
kaj malo cehovskih glasil. Pa smo se v uredništvu odločili za 
korajžno držo. Takšna opredelitev po drugi strani prinaša tu-
di (nepričakovane) radosti. Nemalokrat sem namreč od naju-
glednejših pravnih teoretikov in praktikov slišal, da si v svoji 
hišni knjižnici vnaprej rezervirajo branje "Odvetnika" in prav 
nestrpno čakajo naslednje številke, saj jim prinese veliko stro-
kovnih, informativnih pa tudi zabavnih vsebin. 

Marsikateri naš članek so povzele tudi tuje odvetniške 
zbornice v svojih publikacijah. Morda bi res kazalo pridobiti 
več sodelavcev iz tujine. Nenazadnje to dobro potrjuje odloči-
tev, da imamo že zdaj v uredniškem odboru tudi (formalno) 
tujega odvetnika, kar daje reviji (tudi uradno) še posebno težo. 

Naj zaključim z zahvalo vsem (notranjim in zunanjim) so-
delavcem za njihov prispevek in trud pri dosedanjem snova-
nju "Odvetnika". Se posebej velja priznanje uredniku Dušanu 
Skoku, s katerim sva uspela vzpostaviti "timski način dela", 
in vsekakor članom uredniškega odbora ter ne prav nazadnje 
vodstvu OZS (bivši predsednik Boris Grosman ter sekretarka 
Margareta Zakonjšek Rupnik sta bila skoraj na vsaki seji ure-
dništva osebno navzoča ter tudi prispevala pomembne zapi-
se). Spregledati ne gre niti avtorjev rubrik, ki so postale že 
"stalne", in so jih izoblikovale serije prispevkov prof. dr. Ja-
neza Kranjca, dr. Petra Čeferina in Tomaža Marušiča; seveda 
pa pripada velika zahvala tudi samim članom uredniškega od-
bora - Jožetu licu, Hinku Jenullu, dr. Konradu Plauštajnerju 
in (dragemu "tujcu") dr. Karlu Primožiču - za številne lastne 
prispevke, ob končni zahvali vsem drugim sodelavcem, ki so 
z občasnimi zapisi bogatili vsebino naše revije. 

Zavedam se, da zgoraj (podatkovno) zarisan razvoj revije 
le malo govori o vsebinskih premikih, zasukih, rasti in padcih 
ter nihanjih v kakovosti, aktualnosti in zanimivosti prispev-
kov med posameznimi številkami. Vsemu temu se pač ni (bi-
lo) mogoče docela izogniti. Naročenih zapisov (skoraj) ne po-
znamo, veliko je bilo tako ali drugače spodbujenih. Pomagaj-
te utirati prostor za najrazličnejše poglede in mnenja na vseh 
pravnih področjih, tako v teoriji in praksi; še posebej tistih, ki 
zadevajo slovensko odvetništvo, kajti eden najdragocenejših 
dosežkov revije je, da predstavlja (tudi) dokument (našega) 
časa za zanamce. 

In za konec - dragi bralci, sodelavci in kolegi - naj pono-
vim vabilo: "Tudi z vašimi prispevki za naslednje številke re-
vije Odvetnik bo ta naš smrkavi otrok doživel lepo mladost 
ter zrasel v klenega moža"! 

mag. Bojan Kukec 



Uredniki so zapisali • • • 

Tretje tisočletje je tudi odvetniški po-
klic zaznamovalo s silovitim razvojem 
komuniciranja, pri čemer informacijska 
tehnologija omogoča globalno povezo-
vanje brez prostorskih in časovnih meja. 
S pritiskom na tipko mobilnega telefona 
ali klikom miške smo v povezavi s svoji-
mi strankami, kolegi, poslovnimi par-
tnerji ali uradnimi osebami po celem sve-
tu. Besede prihajajo po nevidnih poteh, 
zažarijo na ekranih, odmevajo v slušal-
kah ... največkrat pa naglo, kakor so pri-
šle - tudi izginejo. To velja tudi za tiste 
besede, ki izrisujejo položaj in razvoj 
odvetnikov in odvetništva v vsakokra-
tnem, spreminjajočem družbenem in 
pravnem okolju. Če niso zapisane - se iz-
gubijo. 

Gaiev rek "Fiunt scriptuare, ut, quod 
actum est, per eos facilius probari pos-
sit" (Zapisi se napravijo, da bi se z njimi 
laže dokazalo, kaj je bilo sklenjeno) zato 
ne velja samo za pravne posle. Velja tudi 
za zgodovino slovenskega odvetništva, 
kot jo ves čas pišemo na dolgi poti iz od-
daljene preteklosti, ko je slovensko 
odvetništvo utiralo prostor slovenskemu 
izobraženstvu, slovenskemu narodu, sa-
mostojnosti in slovenski državi. In hkrati 
na poti, ki smo jo utrli novim rodovom, 
ki bodo naš poklic ponovno opravljali v 
skupni, evropski pravniški hiši. To, kar 
"je bilo sklenjeno", se nanaša tudi na živ-
ljenje našega poklica, naše delo, delo 
območnih zborov in zbornice. Samo za-
pisano ostane. Če o svojem delovanju, o 
razpravah, ki ga v določenem času za-
znamujejo, in o ljudeh, ki ga upravljajo 

in predstavljajo, poklic nima pisane sle-
di, tudi nima prepoznavne preteklosti ni-
ti prave prihodnosti. 

Zato ni pretirana trditev, da je Odve-
tniška zbornica Slovenije z začetkom iz-
dajanja svojega glasila Odvetnik olajšala 
delo prihodnjim rodovom, saj v njem 
sproti piše svojo zgodovino, tudi za bo-
dočo rabo. Pa ne ostajajo samo strokovni 
članki, mnenja, odmevi, polemike, inter-
vjuji, pregledi dela zbornice, statistični 
podatki... Revija ohranja drobce iz vsak-
danjega življenja, v katerih se prepozna-
vamo sami in v katerih nas bodo prepo-
znali naši nasledniki. Tudi takrat, ko bo-
do v objavljenih prispevkih iskali potrdi-
tev svojih stališč, argumente, zgodovin-
skega spomina ali izhodišča za prizanes-
ljivo ugotovitev, da se krog vprašanj in 
odgovorov nenehno ponavlja, le z dru-
gačnimi besedami in z drugo zasedbo 
vlog. Ostajajo tudi fotografije, imena av-
torjev in sodelavcev, ki so v Odvetniku 
iztrgana pozabi in pričajo o trdni volji 
poklica, ki želi za seboj pustiti jasno sled. 

S posebnim pomenom je ob tem pri-
ložnostnem pogledu na kratko, a bogato 
zgodovino revije, potrebno poudariti 
imeni predsednikov zbornice Mitje 
Stupana in za njim Borisa Grosmana, od-
govornega urednika mag. Bojana Kukca 
in urednika Dušana Skoka, ki so pri svo-
ji odločitvi in namenu vztrajali tako dol-
go, da redno izhajanje revije Odvetnik ni 
več le pravica pač pa trajna zaveza vseh 
članov zbornice. 

H i n k o Jenull 

"Odvetnik" je dobra stanovska strokovna revija, ki pritegne bralce tudi izven 
odvetništva. Po kvaliteti se lahko primerja s podobnimi revijami nam najbližjega 
območja Srednje Evrope, vsaj nekatere izmed njih tudi presega. 

Vendar bi se dalo stvari premakniti od dobrega k boljšemu. Opazna slabost na-
še revije je stalna prisotnost istih avtorjev, med katere spadam tudi sam. To lahko 
pri bralcu povzroči naveličanost ali celo averzijo. Vsaj v zvezi s strokovnimi član-
ki bo nujno potrebno razširiti krog avtorjev in vsaj občasno objaviti prispevek kak-
šnega tujega avtorja. 

Ker smo odvetniki del pravosodja, smo dolžni v Odvetniku s predstavitvijo in 
analizo aktualnih pojavov prispevati k preglednosti stanja v pravosodju in si priza-
devati za njegov razvoj in arfimacijo. 

Zaradi meni nepojasnjene letargije med odvetniki ostaja Odvetnik še vedno ne 
dovolj izkoriščena možnost za komentarje in možne rešitve vsakdanjih problemov 
odvetništva, ki po moji oceni ne pojenjujejo, ampak naraščajo. K temu bi dodal, da 
le malo vemo, kaj se dogaja znotraj posameznih odvetniških zborov. Naša revija je 
idealna možnost članstvu za predstavitev lastnih pogledov na aktualno problemati-
ko dnevnega odvetniškega dela, za izmenjavo mnenj in kreacije novih pogledov na 
bodoče delo naše stanovske organizacije. In ne nazadnje, "Odvetnik" bi moral ne 
samo faktografsko, ampak tudi analitično - kritično spremljati delo zborničnih or-
ganov. Vsega tega se ne da doseči samo z aktivnostjo uredniškega odbora, ampak 
s povečanim sodelovanjem samih odvetnikov. 

Dr. K o n r a d P laušta jner 

Pet let se je obrnilo kar mimogrede. 
Vsekakor je bil optimizem, ki ga je izra-
zil kolega Mitja Stupan, tedanji predse-
dnik OZS, v uvodniku k prvi številki, 
utemeljen; glasilo je postalo nepogrešljiv 
spremljevalec in obveščevalec odvetni-
kov v njihovih vsakdanjih naporih za 
boljši in pravičnejši jutri. 

Kako pa naprej? V začetku začrtana 
pot je vsekakor pravilna, potrebno pa je 
nadaljevati s prizadevanji, da se glasilo 
še izboljša in predvsem obogati s pris-
pevki čim širšega kroga sodelavcev, tudi 
iz tujine. 

Naloga Odvetnika naj bo predvsem 
aktivno in, če je potrebno, tudi kritično 
spremljanje dela zakonodajalca in sod-
stva ter informiranje članov OZS o vseh 
novostih, po možnosti z ustreznim ko-
mentarjem. 

Seveda ne gre zanemariti niti proble-
matike, ki je že zdaj prisotna in se bo še 
konkretneje pojavljala po vstopu Slove-
nije v EU, v zvezi s prostim prehodom 
delovne sile, seveda predvsem odvetni-
kov samih. 

Odvetnik naj tudi spodbuja člane 
OZS, da razpravljajo o lastnih proble-
mih, da se stalno strokovno izpopolnjuje-
jo in prilagajajo novim izzivom, ki jih 
prinaša evropsko tržišče, ne da bi pri tem 
pozabili, da mora biti odvetnik vreden 
zaupanja za opravljanje tega poklica. 

In končno mora glasilo spodbujati 
odvetnike, da so aktivni akterji v družbi 
in da pozitivno vplivajo na njen razvoj. 

Pa na mnoga leta! 
Dr. Kar lo Pr imož ič 

Prav počaščenega se počutim, da mi 
je bilo naklonjeno sodelovati pri snova-
nju glasila slovenskih odvetnikov in izde-
lavi dosedanjih dveh desetin številk - am-
pak še danes, pet let kasneje, da tako re-
čem, me spremljata vprašanji: 

Zakaj je druščina takega intelektual-
nega potencial tako dolgo "zbirala moči" 
za izdajo svojega glasila, medija, ki naj ne 
bi le obveščal "za notranje potrebe" čla-
nov zbornice; in tudi po uveljavitvi zako-
na, ki je odvetništvo na naših tleh vendar-
le umestil v pravosodni in celotni pravni 
red, kot je treba, je prav tako minilo še ne-
kaj let. Ko pa je vendar padla odločitev in 
se je - po vsestranski podpori vodstva 
zbornice - oblikovala uredniška skupina z 
jasnim pogledom, kaj naj glasilo "daje" -
je takorekoč pred sleherno izdajo ( četudi 
zgolj na četrtletje) bila navezana pred-
vsem na lastne pobude; prav težavno je 
bilo pridobiti kak zapis iz neposredne 
odvetniške prakse, v kateri je tako ostalo 
dragoceno gradivo za prihodnjo rast in 
razvoj glasila. Če in ko bo tudi to "izkori-
ščeno", bo Odvetnik nedvomno bogatejši, 
odmevnejši tudi v širši javnosti. 

Dušan Skok 



Ob peti obletnici 
glasila OZS 

Pred petimi leti nam je uspelo oživiti idejo o glasilu 
OZS, ki je v preteklosti le delno bila uspešna, saj nam je ob 
ponovnih poskusih uspelo izdati le kako izdajo, potem pa 
je zamisel zopet zamrla. 

Sedanje glasilo Odvetnik predstavlja berilo ne le odvet-
nikov, temveč tudi drugih pravnikov; vsebina glasila je ta-
ko po strokovni kot tudi po informativni strani nedvomno 

zanimiva in izredno kvalitetna, tako da se ne le lahko kosa 
z glasili drugih odvetniških zbornic, temveč jih v marsičem 
močno presega. 

Ne dvomim, da je uspešnost našega glasila rezultat pri-
zadevanj uredniškega odbora in zlasti odgovornega uredni-
ka, kolege mag. Bojana Kukca. Ob jubileju glasila lahko le 
čestitamo in se zahvalimo vsem, ki imajo zasluge za tako 
kvalitetno glasilo in tudi vsem, ki sodelujejo s svojimi pris-
pevki. Upam in želim, da bo glasilo Odvetnik tudi v bodo-
če redno izhajalo in nas razveseljevalo s svojo zanimivo in 
bogato vsebino. 

Boris Grosman 



Kdaj je mogoče 
prejeto obdržati 

Neupravičena obogatitev in 195. člen OZ (216. člen ZOR) 

dr . Aleš Calič 

OZ v 195. členu (ZOR v 216. členu) določa, da ni mogoče zahtevati na-
zaj neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine zaradi telesne poškodbe, 
prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu prejemniku. V 
praksi je obravnavana določba največkrat prišla v poštev, ko je bila s sod-
bo na drugi stopnji pravnomočno prisojena odškodnina, toženec je odškod-
nino nato na podlagi pravnomočne sodbe tudi plačal, na podlagi njegove 
revizije pa je vrhovno sodišče nato prisojeni znesek znižalo (plačano od-
škodnino pa je oškodovanec medtem že porabil). 

Sodna praksa je (skladno i stališči teorije1) kondikcijske zahtevke sto-
rilca za vrnitev dela plačane odškodnine zavračala, sklicujoč se na omenje-
no določbo ZOR.2 Vendar se je nato sodna praksa spremenila,3 spremem-
ba pa je bila potrjena celo s pravnim mnenjem, sprejetim na občni seji V S.4 

Dolžnik, ki izpolni 
prostovoljno, ne sme biti na 
slabšem od dolžnika, 
ki izpolni šele z izvršbo 

Skladno s to spremembo se v pri-
meru, ko je bilo plačilo opravljeno s 
na podlagi pravnomočne sodbe, to-
ženec pa je nato uspel v postopku 
revizije in zahteva vračilo (pre)pla-
čanega, oškodovanec ne more več 
uspešno sklicevati na 216. čl. ZOR 
(sedaj čl. 195 OZ). 

Takšno stališče je Vrhovno sodi-
šče utemeljilo s tem, da storilec ne 
more biti v slabšem položaju, če je 
obveznost iz pravnomočne sodbe pro-
stovoljno izpolnil, kot če bi upnik po-
plačilo dosegel šele v izvršilnem po-
stopku. Če namreč toženec zneska, 
prisojenega na drugi stopnji, ne bi 
prostovoljno plačal, bi oškodovanec 
poplačilo lahko dosegel v izvršbi. Če 
pa bi Vrhovno sodišče nato v postop-
ku revizije odškodnino znižalo, bi to-
ženec (dolžnik) lahko vračilo tistega, 
kar mu je bilo v izvršbi preveč od-
vzeto, lahko zahteval nazaj z nasprot-

1 Gl. Cigoj, Veliki komentar ZOR, druga knjiga, 
Ljubljana, 1984, str. 841-842. Gl. tudi Stroh-
sack, Odškodninsko pravo in druge neposlovne 
obveznosti, Ljubljana, 1990, str. 281. 
2 Gl. Strohsack. Odškodninsko pravo in druge 
neposlovne obveznosti, Ljubljana, 1990, str. 281. 
3 Npr. sodba VS št. II Ips 545196 z dne 13.5.1998. 
4 Pravno mnenje občne seje VS z dne 
19. 12. 2000. Pravna mnenja VS št. 11/2000. 

no izvršbo. ZIP (sedaj ZIZ) pa glede 
nasprotne izvršbe, ne predvideva no-
benih izjem v vrsti terjatev - ob nas-
protni izvršbi se oškodovanec torej ne 
bi mogel sklicevati na določbo 216. 
čl. ZOR (195. člen OZ) in bi v ce-
loti moral vrniti znesek, ki predstav-
lja razliko med zneskom, dosojenim 
na drugi stopnji, in zneskom, kakor 
je bil znižan s sodbo vrhovnega so-
dišča. Vrhovno sodišče zato z upoš-
tevanjem procesne ureditve nasprotne 
izvršbe zaključuje, da ne sme priti do 
tega, da bi bil dolžnik, ki je upošte-
val pravnomočno sodno odločbo in 
sam plačal, na slabšem kot dolžnik, 
ki je izpolnitev odklanjal, in je bil 
prisiljen plačati šele v izvršilnem po-
stopku. Oškodovanec, ki je znesek 
prejel na podlagi pravnomočne sodbe 
- prostovoljno ali v izvršbi, kasneje 
pa je bila odškodnina s sodbo vrhov-
nega sodišča znižana (ali zahtevek v 
celoti zavrnjen), mora prejeti znesek 
nasprotni stranki vrniti, pa čeprav ga 
je v dobri veri porabil (in od njega 
tudi ni pridobil koristi).5 

Stališče temelji na logičnem in ne-
dvomno pravilnem izhodišču, da po-
ložaj dolžnika, ki je obveznost iz 
pravnomočne sodbe plačal prostovolj-
no, ne sme biti slabši od položaja 
dolžnika, ki je plačal šele v izvršbi. 

5 Širše o argumentih za takšno stališče Frantar. 
O neupravičeni obogatili - kdaj je mogoče pre-
jeto obdržati, Pravna praksa, št. 22198, str. 15-
16; že prej isti avtor: Pravna praksa, št. 21/83. 

Kljub temu je to stališče proble-
matično. Če je vrhovno sodišče od-
stop (od sicer jasne določbe 216. čle-
na ZOR) utemeljilo s primerjavo 
dolžnika v dveh položajih (če obve-
znost iz pravnomočne sodbe izpolni 
prostovoljno ali če izpolni šele z 
izvršbo), bi morali podoben argument 
preizkusiti še glede položaja upnika 
(oškodovanca). Sedaj se namreč izka-
že, da je upnik, ki je odškodnino pre-
jel na podlagi pravnomočne sodbe, v 
slabšem položaju od upnika, ki je od-
škodnino prejel na podlagi izvensod-
nega razpolaganja dolžnika. Dolžnik, 
ki oškodovancu plača, kasneje pa se 
(npr. v sodnem postopku) izkaže, da 
je plačal neutemeljeno, plačanega 
zneska od upnika zaradi 195. člena 
OZ (tj. 216. čl. ZOR) ne bo mogel 
dobiti nazaj, če je oškodovanec ta de-
nar v dobri veri že porabil. Oškodo-
vanec, ki je odškodnino dobil brez so-
dnega postopka, je torej sedaj na bolj-
šem od oškodovanca, ki odškodnino 
dobi na podlagi pravnomočne sodbe. 
Takšno poslabšanje položaja oškodo-
vanca, ki je odškodnino dobil na pod-
lagi pravnomočne sodbe, ni v skladu 
z načelom pravnomočnosti, njeno vse-
bino (res iudicata pro veritate habe-
tur) in smislom. Argument spoštova-
nja pravnomočne sodbe in pravnega 
reda res (kot pravilno ugotavlja vr-
hovno sodišče) narekuje sklep, da 
dolžnik, ki je obveznost iz pravnomo-
čne sodbe izpolnil prostovoljno, ne 
sme biti na slabšem kot dolžnik, ki 
je bil prisiljen plačati šele v izvršbi. 
Vendar pa iz prav istega argumenta 
- spoštovanje pravnomočne sodbe in 
pravnega reda - izhaja, da je vsaj pro-
blematična rešitev, da bo oškodova-
nec, ki je dobil plačilo na podlagi 
pravnomočne sodbe, na slabšem kot 
oškodovanec, ki je dobil plačilo brez 
sodnega postopka. 

Nasprotna izvršba in 
nemožnost vračanja zaradi 
216. člena ZOR (195. člena 
OZ) 

Morda bi vendarle lahko rešitev iz 
nevarnosti, da bo na boljšem dolžnik, 
ki je plačal šele v izvršbi, kot dolž-
nik, ki je obveznost pravnomočne 
sodbe izpolnil prostovoljno, najprej 
poskusili poiskati na področju institu-
ta nasprotne izvršbe v izvršilnem 
pravu. Z ekstenzivno razlago bi lah-
ko določbo 70. člena zakona o izvrš-
bi in zavarovanju (ZIZ), da nasprot-
na izvršba ni mogoča za vrnitev pred-



meta, glede katerega so nastale take 
pravne ali dejanske spremembe, da 
vrnitev ni mogoča, uporabili tudi za 
področje omejitev uveljavljanja kon-
dikcijskih zahtevkov po ZOR. Če je 
namreč denar porabljen, od njega pa 
tudi ni ostala kakšna korist (nabavlje-
ni predmeti ali pravice, prihranjeni iz-
datki), ni nemogoča razlaga, da to po-
meni nastanek takšne pravne spre-
membe, ki zaradi 216. čl. ZOR (195. 
člen OZ) preprečuje vrnitev. Nevar-
nost, da bi bil favoriziran dolžnik, ki 
obveznosti prostovoljno ne izpolni, na 
slabšem pa dolžnik, ki obveznost iz 
pravnomočne sodbe izpolni prosto-
voljno, bi s tem odpadla. Enakost po-
ložajev bi bila zagotovljena tako, da 
nobeden - ne glede na način plačila 
- ne bi mogel zahtevati nazaj (med-
tem ko stališče vrhovnega sodišča 
enakost vzpostavlja tako, da bosta oba 
lahko zahtevala nazaj). 

Ali je isto plačilo lahko 
obenem neutemeljeno in 
utemeljeno? 

Bolj problematičen je nadaljnji ar-
gument Vrhovnega sodišča: po 195. 
členu OZ ( 216. člen ZOR) izjema 
od obveznosti vračila plačanega zne-
ska pride v poštev le za "neutemelje-
no plačane zneske...". Vrhovno sodi-
šče pa ugotavlja, da plačila na po-
dlagi pravnomočne sodbe ni mogo-
če šteti za neutemeljeno plačilo -
plačilo je bilo namreč utemeljeno, saj 
je bilo nujno zaradi preteče izvršbe. 

Ta argument je napačen. Okolišči-
na, da je dolžnik plačal na podlagi 
pravnomočne sodbe, da se izogne 
izvršbi, sicer gotovo zadošča za ugo-
tovitev, da "ni privolil v svoje pri-
krajšanje" in "da ni imel namena nas-
protni stranki nuditi kakšne koristi". 
Vendar to zgolj izključuje uporabo 
pravila volenti non fit iniuria, nima 
pa zveze z vprašanjem (ne)utemelje-
nosti plačila. ZOR (OZ) neutemelje-
nost plačila izenačuje s položajem, ko 
je podlaga plačila naknadno odpadla. 
Retorično lahko postavimo vprašanje: 
če je res, da njegovo plačilo ni bilo 
neutemeljeno, kako je potem sploh 
mogoče, da sedaj uveljavlja kondik-
cijski zahtevek? 

Odgovor na to vprašanje je seve-
da jasen: kondikcijski zahtevek je mo-
žen, saj je plačilo bilo neutemeljeno, 
ker je naknadno odpadla podlaga (ca-
usa finita). Glede kondikcij se tudi 
plačilo, za katerega je kasneje od-
padla podlaga, izkaže za neuteme-

ljeno ( čl. 210/4 ZOR, čl. 190/3 OZ). 
Condictio indebiti se po pogojih, smi-
slu in vsebini prav nič ne razlikuje 
od condictio causa finita,6 Glede kon-
dikcij je torej neutemeljenost (v smi-
slu, da temelja že ob plačilu ni bilo) 
treba povsem enačiti s primerom, ko 
je temelj kasneje odpadel. V bistvu 
se izkaže, da je vsebina novega tol-
mačenja 216. člena ZOR (195. člena 
OZ) po omenjenem pravnem mnenju 
v sodni praksi naslednje: tisti, ki je 
plačal odškodnino na podlagi prav-
nomočne sodbe, pa je bil kasneje zne-
sek odškodnine z revizijo znižan, lah-
ko preplačilo zahteva nazaj, saj je 
plačilo bilo neutemeljeno (upošteva 
se odpadla podlaga; čl. 210 ZOR, 190 
OZ) - ob tem pa mu ne more iti v 
škodo izjema iz 216. čl. ZOR (190 
OZ), saj ta velja le za primere neu-
temeljenih plačil - njegovo plačilo pa 
ni bilo neutemeljeno (da je podlaga 
odpadla ni važno). 

Takšna razlaga, ki glede istega in-
stituta in v istem položaju obenem 
stranki priznava kondikcijski zahtevek 
- kar nujno vsebuje ugotovitev, da je 
bilo plačilo neutemeljeno (kar uteme-
lji z naknadno odpadlo podlago) -
obenem pa zavrača možnost uporabe 
za to stranko neugodne določbe z 
obrazložitvijo, da njegovo plačilo pač 
ni bilo neutemeljeno (kar očitno po-
meni, da naknadno odpadla podlaga 
ni relevantna), je zgrešeno in stranki 
postavlja v neenakopraven položaj. 

Čl. 216 ZOR (195. člen OZ) 
ni izjema - že splošno velja 
obogatitveno in ne vrnitveno 
načelo 

Najpomembnejše pa je v obravna-
vani zadevi naslednje. Izhodišče vseh 
razprav ob 216. členu ZOR (čl. 195 
OZ) je bilo, da gre za izjemo od splo-
šnih pravil vračanja pri kondikcijskih 
zahtevkih. Vendar pa to izhodišče 
sploh ne drži. 

Ureditev kondikcijskih zahtevkov 
v našem pravu že po splošnem pra-
vilu uveljavlja obogatitveno in ne vr-
nitveno načelo7 (po uveljavitvi OZ je 
to povsem nesporno tudi za kondik-
cije pri ničnih in izpodbojnih pogod-
bah). Če vrnitev prejetega ni mogo-

6 Gl. npr. Polajnar Pavčnik v: Obligacijski za-
konik, splošni del s komentarjem, GV, Ljubljana, 
2003, str. 46. 
7 Cigoj. Teorija obligacij, ČZ UL, Ljubljana, 
1986, str. 260, Polajnar-Pavčnik. Obligacijski 
zakonik, splošni del - s komentarjem, GV, Ljub-
ljana, 2003, str. 46. 

ča, se vrača le dosežena korist (čl. 
210 ZOR; 195 OZ). Iz obogatitvene-
ga načela pa, tudi če odmislimo 216. 
čl. ZOR (195 OZ), izhaja, da tisti, ki 
je v dobri veri denar prejel, pa ga je 
nato v dobri veri porabil npr. z dra-
gim potovanjem, na katerega sicer ni 
imel namena iti, tega denarja ni dol-
žan vrniti, čeprav se izkaže, da je bil 
plačan neobstoječ dolg (šolski primer: 
napačno izplačan dobitek loterije -
prejemnik v dobri veri odpotuje na 
luksuzno potovanje okoli sveta).8 

Vzemimo primer: pravnomočna 
sodba dolžniku nalaga plačilo odškod-
nine za premoženjsko škodo ali izpol-
nitev kakšne druge obveznosti, češ da 
obstoji ustrezen pravni naslov - (in-
stitut 216. člena ZOR, ki se nanaša 
na nepremoženjske škode torej sploh 
ne pride v poštev). Dolžnik nato 
obveznost iz pravnomočne sodbe iz-
polni. Oškodovanec zatem denar z 
ravnanjem, ki pri njem sicer ni bil 
običajen (in ga brez prisojenega zne-
ska ne bi opravil!), v dobri veri po-
rabi - npr. z luksuznim potovanjem. 
Na podlagi toženčeve revizije vrhov-
no sodišče sodbo nato spremeni in 
zahtevek zavrne. Plačniku s tem na-
stane kondikcijski zahtevek, saj je 
plačilu naknadno odpadla podlaga. Po 
splošnem pravilu o obogatitvenem na-
čelu iz 210. čl. ZOR (190 OZ) pa s 
kondikcijskim zahtevkom na vrnitev 
plačanega zneska ne bi smel uspeti, 
saj dosežene koristi za prejemnika več 
ni (razen če bi tožnik uspel izkazati, 
da bi tudi brez prejetega zneska oško-
dovanec šel na takšno potovanje, ali 
je zaradi tega potovanja vsaj prihra-
nil na drugih izdatkih, ali je s poto-
vanja prinesel drage spominke...). 

C 
C 

8 Glede na navedeno se velja vprašati, čemu 
ZOR oz. OZ sploh vsebuje to posebno določbo o 
nevračilu pri nepremoženjski škodi. Odgovor je 
pogojen zgodovinsko. Določba je bila v ZOR 
vnesena iz nekega tujega prava (sovjetskega), ki 
je sicer glede kondikcij uveljavljalo vrnitveno 
načelo. Tuje ureditve, ki tako kot slovensko pra-
vo. pri kondikcijah uveljavljajo obogatitveno na-
čelo, npr. nemška, takšne določbe ne vsebujejo 
(gl. Cigoj, Veliki komentar ZOR. druga knjiga, 
Ljubljana, 1984, str. 841-842) . V ureditvi, kjer 
je splošna ureditev kondikcij takšna, da temelji 
na vrnitvenem načelu, je seveda takšna določba, 
kot jo vsebuje 216. člen ZOR razumljiva. V ure-
ditvi, kjer je že splošna ureditev kondikcij takšna, 
da temelji na obogatitvenem načelu, pa seveda 
takšna določba, kot jo vsebuje 216. člen ZOR 
sploh ni potrebna. Ob nekritičnem prenosu tak-
šne določbe v naše pravo, zakonodajalec na to 
pomembno razliko pač ni bil pozoren. V sistemu, 
ki že splošno temelji na obogatitvenem načelu bi 
takšna določba imela smisel le, če bi jo interpre-
tirali tako, da prejemniku ni treba vračati celo v 
primeru, če korist še ima - vendar sta takšno ne-
fair interpretacijo praksa in teorija utemeljeno 
že zgodaj zavrnili. 



Postavka, da se problematika kon-
dikcij pri izpolnitvi obveznosti na 
podlagi pravnomočne, kasneje pa 
spremenjene sodbe, nanaša samo na 
216. člen ZOR (195 OZ) torej sploh 
ne drži; do takšnih situacij lahko 
pride tudi pri drugih zahtevkih iz 
naslova neupravičene obogatitve. 

Če drži stališče vrhovnega sodi-
šča, da plačilo na temelju pravnomoč-
ne sodbe izključuje uporabo 216. čle-
na ZOR (195 OZ), pa s tem še ni iz-
ključena možnost sklicevanja na oko-
liščino, da dosežene koristi ni več -
do takega sklicevanja še vedno lahko 
pride že po splošnem pravilu. Ali naj 
se na nezmožnost kondikcije, ker za-
radi ravnanj prejemnika koristi v do-
bri veri dosežene koristi več ni, v pri-
meru plačil na podlagi pravnomočne 
sodbe ne more sklicevati le prejemnik 
odškodnine za nepremoženjsko škodo 
zaradi telesne poškodbe, prizadetega 
zdravja ali smrti, lahko pa se sklicu-
je prejemnik koristi iz vsakega dru-
gega naslova? Takšna rešitev gotovo 
ni logična in ni sprejemljiva. Argu-
mentacija vrhovnega sodišča, ki se 
opira na (tudi sicer po mojem mne-
nju neprepričljivo - gl. zgoraj) razla-
go 216. člena ZOR (195. člena OZ), 
češ da ta govori o neutemeljenem pla-
čilu, zato logično odpove. Za zahtev-
ke, ki ne izhajajo iz plačil odškodni-
ne za nepremoženjske škode, ki jih 
določa 216. čl. ZOR (195. čl. OZ), 
se na formulacijo tega člena seveda 
ni mogoče sklicevati. Splošna uredi-
tev po 210. čl. ZOR (190 OZ) pa je 
nedvoumna: neutemeljenost (1. odst.) 
je izenačena z naknadno odpadlo po-
dlago (4. odst.). Pristop Vrhovnega 
sodišča, ki je iskalo specifičnosti 216. 
čl. ZOR (195 OZ), je torej napačen: 
rešitev (kakršna koli že bo) bo treba 
opredeliti enotno - da bo torej velja-
la tudi za splošne položaje neupravi-
čenih obogatitev. 

Ustrezna rešitev: z informaci-
jo o vloženi reviziji preneha 
dobra vera prejemnika 

Primerno rešitev, ki bo uporabna 
za vse primere, obenem pa bo pred-
stavljala primerno uravnoteženje po-
ložaja strank, toženca pa ne bo sti-
mulirala k izogibanju izpolnitve ob-
veznosti iz pravnomočne sodbe, je, 
menim, sledeča: 
• Kadar toženec na podlagi prav-

nomočne sodbe plača, obenem pa 
oškodovanca obvesti, da namera-
va vložiti revizijo in da plačuje 

zgolj zato, da se izogne izvršbi, to 
izključuje dobro vero tožnika oz. 
mu nalaga breme, da prejetega 
denarja še ne porabi na način, ki 
bi prestavljal dokončen odpad ko-
risti. 
Takšna razlaga uravnoteži legiti-

mna pričakovanja obeh strank, obe-
nem pa odpravlja nevarnost (na kate-
ro povsem pravilno opozarja vrhovno 
sodišče), da bi pravna ureditev favo-
rizirala neizpolnitev sodne odločbe -
izogibanje izpolnitve sodne odločbe 
ne sme biti ugodno za dolžnika, tudi 
ne z vidika, da bi si s plačilom lah-
ko onemogočil morebitno kasnejšo 
kondikcijo. Obenem takšna razlaga 
zagotavlja, da izredno pravno sredstvo 
revizije ne bo postalo popolnoma ne-
učinkovito - to bi se namreč zgodi-
lo, če bi prejemnik odškodnine, ki se 
zaveda, da mu po primerjavi s podo-
bnimi primeri grozi, da bo vrhovno 
sodišče odškodnino znižalo, to od-
škodnino še pravočasno porabil (da 
mu je s sklicevanjem na 195. člen OZ 
pač ne bi bilo treba vrniti). 

Takšna je tudi rešitev, ki izhaja iz 
nemške ureditve. V 212. čl. BGB je 
jasno uveljavljeno obogatitveno nače-
lo. Enaki kot v ZOR (OZ) so tudi in-
stituti volenti non fit iniuria in nak-
nadno odpadle podlage. Nemška pra-
ksa pa šteje: okoliščina, da je nekaj 
bilo izpolnjeno na podlagi pravnomo-
čne sodbe, ta pa je bila kasneje spre-
menjena (npr. z obnovo postopka) sa-
ma po sebi ni relevantna: velja isto 
kot v vsakem drugem primeru con-
dictio causa finita, tj. tudi ugovor od-
padle koristi lahko uveljavlja tisti, ki 
bi moral vrniti. Pač pa je treba upoš-
tevati sledeče: plačilo, ki je dano zgolj 
zato, da se dolžnik izogne prisilni 
izvršbi in ko dolžnik očitno ne pri-
staja na prikrajšanje (kar je očitno v 
primeru, ko dolžnik plača, obenem pa 
vlaga izredno pravno sredstvo), je ize-
načeno s plačilom, ko si dolžnik ob 
plačilu izrecno pridržuje pravico zah-
tevati nazaj.9 Takšna izjava dolžnika 
pa prejemniku nalaga določeno bre-
me - njegova odgovornost je stro-
žja; za vračilo bo odgovarjal po splo-
šnih pravilih izpolnitev in ne po obo-
gatitvenem načelu (par. 920 BGB).10 

Še vedno se bo sicer lahko skliceval 
na okoliščino, da vračilo ni več mo-
žno zaradi "zunanjega dogodka" (pre-
jeti znesek ali stvar je bil npr. ukra-

9 Gl. Palandt. BGB-Kommentar, 56. Aufl. Beck. 
Munchen, 1997, str. 915, 920. 
10 lbid, str. 935. 

den), ne pa na okoliščino, ki izvira iz 
njegove sfere (npr. da je prejeti de-
nar zapravil, prejeto stvar podaril...). 
Res je, da BGB gradacijo odgovor-
nosti prejemnika drugače kot ZOR 
(OZ) izrecno ureja (vsebuje tudi npr. 
procesno pomembno določbo, da od 
trenutka vložitve kondikcijske tožbe 
prejemnik odgovarja strožje; par. 918 
- vendar to z obravnavano problema-
tiko nima neposredne zveze). 

Tudi v Nemčiji je kolizijo 
med procesnimi vidiki in oboga-
titvenim načelom kondikcij zapol-
nila interpretacija zakona (plači-
lo, katerega očiten namen je le 
izogib prisilni izvršbi, je treba 
šteti kot plačilo s pridržkom, pla-
čilo s pridržkom pa utemeljuje 
strožjo odgovornost prejemnika). 
Enaka interpretacija - ki pred-
stavlja ustrezno uravnoteženje po-
ložajev strank, obenem pa zago-
tavlja enotnost rešitve - je mogo-
ča tudi v slovenskem pravu. 

Gre za vmesno rešitev: prej-
šnja sodna praksa ni bila primer-
na, saj je bila preveč v korist pre-
jemnika odškodnine in je omogo-
čala, da je prejemnik, ki je zve-
del za postopek revizije, smisel 
tega pravnega sredstva povsem 
izničil s tem, da je odškodnino 
hitro porabil. 

Vendar pa tudi nova sodna 
praksa ni ustrezna, saj je preveč 
v korist plačnika odškodnine. Se-
veda pa bi bilo najprej nujno, da 
Vrhovno sodišče na občni seji na-
domesti omenjeno načelno prav-
no mnenje. 

Dr. Marko Pavliha 
se v svoji nedavno izdani 

13. knjigi 

znova dotika - seveda 
na svoj način - tudi našega 

odvetniškega poklica. 
Kako, ob kakšnem primeru... in 
sploh o knjigi bomo več zapisali 

v 22. številki Odvetnika! 



O legitimnosti 
protestnega odhoda 
odvetnikov s sodne 

obravnave 
mag. Andraž Teršek 

Protestni odhod odvetnikov z obravnave na ljubljanskem okrožnem so-
dišču. Dogodek iz slovenske pravne prakse s poudarjenim načelnim nabo-
jem in s pomembnimi teoretičnimi razsežnostmi. Med slovenskimi pravniki, 
veščimi pravne prakse in z dobrim poznavanjem zakonskih postopkovnih 
pravil, prevladuje negativno vrednotenje ravnanja odvetnikov, predvsem z 
vidika formalne, zakonske legalnosti. Sam se v pričujočem besedilu z 
obravnavanim dogodkom soočam teoretično, skozi objektiv teorije legiti-
mnosti. Razumljivo je, da takšen pristop k obravnavanju primerov iz prav-
nega življenja za pravne praktike pogosto ni dopadljivo početje. 

Postopek kot formalni 
vidik legitimnosti 

Postopkovna načela in pravila so 
postavka pravne države. Spoštovanje 
načel in pravil demokratičnih pravnih 
postopkov je osrednji kriterij legiti-
mnosti tako političnih kakor tudi prav-
nih odločitev. Z upoštevanjem postop-
kovnih načel in pravil pri sprejemanju 
odločitev se udejanja t.im. postopkov-
na pravičnost. In vendarle gre pri tem 
predvsem za formalni vidik legitimno-
sti, tudi za formalni vidik pravičnosti, 
ki se v tem smislu pretežno ujema s 
pojmom legalnosti v njenem ožjem 
smislu. 

Načelno velja, da pravni prav lah-
ko dosegamo v skladu s predvidenimi 
postopki (prim. Pavčnik M., Pravna 
praksa, št. 35/2003, str. 5). A te teze ne 
gre razumeti v absolutnem smislu, to-
rej v odsotnosti od kakršnihkoli izjem. 
Ideja prava, pravna država in legiti-
mnost presegajo golo-legalni pravni 
formalizem in zakonski pozitivizem. 

Morebitno absolutiziranje teze o 
tem, da lahko pravni prav legitimno 
uveljavljamo samo v vnaprej predvide-
nem in pravno določenem postopku, 
torej z brezpogojno in absolutno zave-
zanostjo formalnopravnim, golo-legal-
nim postopkovnim pravilom, bi pome-
nilo izenačevanje tako legalnosti in le-
gitimnosti, kakor tudi formalno-po-
stopkovne in materialne legitimnosti 
(npr. v smislu Luhmannove ali Kelsno-
ve teorije legitimnosti). Tudi teza o 
pravni pravilnosti kot legitimnosti in 

postopkovni pravilnosti kot legalnosti 
je, upoštevajoč stične točke teorij o le-
gitimnosti, sicer utemeljena, a po zna-
čaju vendarle ni absolutna. Legiti-
mnost je mogoče razdeliti na (pretež-
no) formalni in (pretežno) materialni 
vidik. Postopkovna pravila in načela, 
tudi kriteriji zakonske legalnosti, so 
osrednje merilo formalne legitimnosti. 

Med sprejemom odločitve in 
odzivom nanjo 

Zagovarjam stališče, da lahko po-
sameznik tako svoj moralni prav kakor 
tudi svoj pravni prav legitimno zago-
varja in uveljavlja v nasprotju z zakon-
sko določenim postopkom. Presoja o 
tem vprašanju, torej presoja o legiti-
mnosti takšnega početja, je vsakokrat 
odvisna od konkretnih okoliščin kon-
kretnega primera. Hkrati je za presojo 
tega problema pomemben tudi zorni 
kot opazovanja problema. Uporaba te-
ze o tem, da je mogoče legitimnost do-
seči s postopkovno pravilnim odloča-
njem o stvareh, ki jih smatramo za mo-
ralno legitimne, je sicer teoretično ute-
meljena in v teoriji predstavlja najpo-
gostejši kriterij presoje legitimnosti 
političnega in pravnega sistema, a je 
vendarle različna in drugače uporablji-
va pri presoji ravnanja subjekta, ki av-
toritativno odločitev sprejme ali takšne 
odločitve sprejema in pri presoji ravna-
nja subjekta, ki je naslovljenec določe-
ne avtoritativne odločitve. 

Gre torej za presojo legitimnosti 
sprejema odločitve na eni strani in za 

presojo legitimnosti odziva na sprejeto 
odločitev na drugi strani. 

Značajsko jedro ravnanj subjekta 
sprejemanja avtoritativnih odločitev, 
kot je npr. sodnik, ki v pravnem po-
stopku (npr. kazenskem sodnem po-
stopku) sprejema avtoritativne odločit-
ve, ni identično z značajskim jedrom 
ravnanj npr. odvetnika, ki se sooča z 
odločitvami sodnika. Pri obravnava-
nem problemu se postavi vprašanje, ali 
in kdaj lahko posamezni subjekt legiti-
mno odstopi od zavezanosti zakonskim 
dispozicijam in pri kritiki pravnih 
odločitev uporabi sicer zakonsko nedo-
voljena sredstva, torej sredstva, ki po-
menijo kršitev zakonskih pravnih dis-
pozicij, a hkrati ostajajo legitimna 
sredstva kritike ali protesta. Kot sekun-
darno se postavlja vprašanje legitimne-
ga izstopa iz sveta zakonskega prava in 
legitimne uporabe formalnopravno ne-
predvidenih sredstev kritike ali prote-
sta zoper določene elemente institucio-
naliziranega pravnega sveta "od zu-
naj". 

Legitimnost v odvisnosti od 
vloge in funkcije 

Trdim, da lahko oba subjekta, sod-
nik in odvetnik, v določenih, lahko bi 
jih opredelili kot skrajnih primerih, bo-
disi odstopita od zavezanosti pravnim 
dispozicijam bodisi izstopita iz sveta 
zakonskega prava ter z uporabo for-
malnopravno nepredvidenih sredstev 
legitimno izrazita kritiko ali protest. 

Tokrat se bom osredotočil zgolj na 
vprašanje legitimnega odstopa od za-
konskih dispozicij. Upravičenost obeh 
subjektov do takšnega ravnanja je 
odvisna od konkretnih okoliščin kon-
kretnega primera, hkrati pa se pri obeh 
subjektih upoštevajoč njuni vlogi ozi-
roma status pomembno razlikuje. 

Sodnik bo pri poskusu korekture 
določenih elementov zakonskega pra-
va praviloma oziroma običajno ostal 
znotraj okvira formalnega zakonskega 
prava in uporabil sredstva, ki mu jih 
zakonsko pravo daje na razpolago kot 
mehanizme za sodniško korekturo po-
sameznih elementov zakonskega prav-
nega sistema. Na višjem nivoju bo sod-
nik pri korekturi pozitivnega zakon-
skega prava ostal zavezan duhu prava, 
njegovim temeljnim načelom ali te-
meljnim, npr. ustavnim vrednotam in 
načelom (pravičnost, moralnost, etič-
nost, človekovo dostojanstvo, člove-
kove pravice in svoboščine, pravna 
država v širšem, materialnem smislu 
ipd.). Na ta način bo sodnik sicer delno 



izstopil iz formalnopravnega okvira 
pravnega sistema v ožjem smislu, torej 
iz golo-legalnega sveta zakonskega 
prava, a bo ostal v svetu nadzakonske-
ga in pozitivnega prava, lahko tudi su-
prapozitivnega ali supraustavnega pra-
va. 

Do takšnega legitimnega odstopa 
lahko torej v določenih primerih in 
okoliščinah tudi v nasprotju s formal-
nimi, zakonskimi postopkovnimi pra-
vili (npr. odziv sodnika, lahko tudi ce-
lotne sodne veje oblasti, na zakonoda-
jalčevo ravnodušnost do npr. odločb 
ustavnega sodišča ali do jasne in pre-
pričljive referendumsko izražene volje 
ljudstva, tudi na njihovo izigravanje). 
Omenjeno razliko bi lahko poimenova-
li tudi kot razmerje med svetom zakon-
skega prava v ožjem smislu in svetom 
pozitivnega prava v širšem smislu. To 
poimenovanje naj bo na tem mestu 
zgolj ilustrativno. 

Odvetnik lahko, kot naslovnik 
odločitve in kot strankin zagovornik, 
izstopi iz sveta zakonskega prava v 
ožjem smislu, oziroma odstopi od za-
vezanosti zakonskim dispozicijam, da 
bi na ta način legitimno izrazil kritiko 
ali protest s pomočjo sredstev, ki so v 
formalnopravnem, golo-legalnem smi-
slu nedovoljena. Ta sredstva, ki bi bila 
najverjetneje simbolična, lahko, po 
drugi strani, izhajajo neposredno iz 
sveta osebne morale, etike ali vesti po-
sameznika kot "osebe". V primerjavi s 
sodnikom lahko odvetnik hitreje dose-
že upravičenost oziroma legitimnost 
kritike ali protesta, ki ju je izrazil na ta 
način, da je izstopil iz okvira zakon-
skega prava in sredstva protesta ali kri-
tike poiskal v svetu morale, etike ali 
vesti. 

Temelj razlikovanja med sodnikom 
in odvetnikom je bistven, razlika v re-
zultatu pa znatna: tam, kjer bo sodni-
kovo ravnanje, opravičevano s pozi-
vom na osebno moralo, etiko ali vest, 
že nelegitimno, morda celo arbitrarno 
in samovoljno, bo ravnanje odvetnika 
lahko še vedno legitimna kritika ali 
protest. Pomemben razlog za to je raz-
ličnost pravnih in postopkovnih vlog, 
tudi različnost v pravnem in postop-
kovnem statusu ali značaju funkcij 
sodnika in odvetnika. 

Pritožba, ki jo stranka v skladu za-
konskimi določili postopka lahko vloži 
zoper določeno odločitev in na ta način 
ostane znotraj zakonskega okvira ozi-
roma pravnih dispozicij, ni identična s 
protestom, domnevno simboličnim, 
zoper določeno avtoritativno odločitev 
ali ravnanje, ki se izvede z uporabo 

formalnopravno in zakonsko nepredvi-
denih sredstev. Logika je tu sorodna 
logiki utemeljevanja civilne neposlu-
šnosti kot legitimnega protesta zoper 
posamezne elemente političnega in 
pravnega sistema, sklicujoč se pri tem 
običajno na temeljna ustavna, tudi su-
praustavna ali nadzakonska načela, ce-
lo na "vest". 

Legitimnost v primežu namena 
in sorazmernosti 

Presoja legitimnosti posameznih 
ravnanj določenih subjektov je odvisna 
tudi od njihovega namena. To ne velja 
samo za presojo legitimnosti, pač pa 
tudi za presojo legalnosti. Kljukasti 
križ, ki ga na zastavo ZDA nariše npr. 
protestnik zoper agresivno zunanjo po-
litiko ZDA in zoper t.im. doktrino pr-
vega udarca, ne poziva k obuditvi ali 
ponovnemu ustoličenju nacizma, am-
pak, prav nasprotno, svari pred naci-
stično ideologijo in politiko. Takšno 
dejanje je legitimno, tudi ustavnoprav-
no sprejemljivo. 

Ostajam pri konkretnem prime-
ru: ko odvetnik protestno zapusti sod-
no dvorano, na ta način škoduje avtori-
teti in ugledu (tudi legitimnosti) sod-
stva kot celote. In če to ravnanje upo-
rabi kot sredstvo izražanja protesta zo-
per način vodenja kazenskega postop-
ka s strani predsednice senata, je nje-
gova izbira sredstev boja zoper sodni-
čin način vodenja kazenskega postop-
ka formalnopravno nedopustna (gre za 
"žalitev sodišča", angl. "contempt of 
court") in poklicno-etično neprimerna, 
tudi nelegitimna. Odvetnik dejansko ni 
napadel sodnice, pač pa je z ostrino 
meča zarezal globoko v avtoriteto in 
integriteto sodne veje oblasti. Njegove 
ravnanje ni sorazmerno z njegovim -
domnevnim - namenom. Pravzaprav 
odvetnikovo ravnanje njegovega na-
mena niti ne odraža. 

Odvetnik, ki iz protesta zoper način 
vodenja kazenskega postopka s strani 
predsednice senata zapusti obravnavo, 
tepta prav tista načela in postulate, na 
katera se je želel sklicevati s svojim 
dejanjem. 

Po drugi strani pa ni mogoče izklju-
čiti obstoja okoliščin, v katerih bi bilo 
takšno ravnanje odvetnika legitimno. 
Odvetnik, ki bi se, upoštevajoč osebno 
moralo in poklicno etiko, tudi njegovo 
vest kot "osebe", odzval na po njego-
vem trdnem osebnem prepričanju očit-
no pristranost, arbitrarnost, nenačel-
nost, nepravičnost ali skorumpiranost 
sodnega sistema, s protestnim odho-

dom iz razpravne dvorane ali/in sodne 
palače, kot simbolnim dejanjem, bi se 
lahko upravičeno skliceval na legiti-
mnost takšnega ravnanja. V takšnih 
okoliščinah bi bilo mogoče pritrditi le-
gitimnosti tudi npr. simbolnega dejanja 
odvetnika, ki bi na obravnavi slekel 
odvetniško togo. Odvetnikovo ravna-
nje bi bilo namreč lahko utemeljeno s 
prav tistimi načeli in postulati pravne 
države, na katere se je s svojim simbo-
ličnim protestom skliceval. 

Sklep 
Tokrat gre samo za teoretično 

prevetritev izbranega problema le-
gitimnosti, ki zadeva na začetku 
omenjeno konkretno ravnanje 
odvetnikov. Zapis nadaljnjih raz-
mišljanj na temo legitimnega uve-
ljavljanja pravnega prav v naspro-
tju z formalnim, zakonsko predvi-
denim postopkom z izpostavitvijo 
drugih konkretnih in ilustrativnih 
primerov bi presegel namen tega 
besedila, ki ga zaključujem z na-
slednjima sklepoma: 
• Prvič, ob svoji primarni vlogi 

zastopnikov strank so odvetni-
ki tudi posredniki med demo-
kratično javnostjo na eni strani 
in sodstvom na drugi strani, 
kar npr. tudi po mnenju Ev-
ropskega sodišča za človekove 
pravice utemeljuje pričakova-
nja o pozitivnem prispevku 
odvetnikov k avtoriteti in ugle-
du, tudi legitimnosti sodstva in 
pravosodja v očeh javnosti. 

• Drugič, golo-legalna skladnost 
določenih ravnanj z zakonsko 
določenimi postopkovnimi 
pravili ne izčrpa legitimnosti 
teh ravnanj. 
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Z Vašim 
prispevkom? 



Oblikovanje 
obrestnega dela 
odškodninskega 

tožbenega zahtevka 
V l a d i m i r Balažic 

Pred sprejemom načelnega pravnega mnenja občne seje Vrhovnega 
sodišča RS z dne 26. junija 2002 je bila enotna sodna praksa, da v pri-
meru, ko je odškodnina za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo 
odmerjena po cenah na dan izdaje sodbe sodišča prve stopnje, zamudne 
obresti tečejo šele od dneva izdaje te sodbe dalje. Taka je bila praksa 
od sprejema dveh načelnih stališč nekdanje skupne seje Zveznega sodi-
šča, vrhovnih sodišč republik in pokrajin SFRJ in Zveznega vojaškega 
sodišča iz leta 1987. 

Iz načelnega pravnega mnenja, 
sprejetega 26. junija 2002, pa iz-
haja, da v primerih, ko je odškod-

nina (za premoženjsko ali nepre-
moženjsko škodo) odmerjena po ce-
nah na dan sodbe, do 1. 1. 2002 od 
teh terjatev ne tečejo nobene zamu-
dne obresti, saj že v uvodnem stavku 
I. točke pravi, da tečejo zamudne 
obresti od 1. 1. 2002, od zamude da-

lje pa samo, če je zamuda nastala ka-
sneje. Ker je jasno tudi to, da od uve-
ljavitve Zakona o obrestni meri za-
mudnih obresti (ZPOMZO-1, Uradni 
list RS, št. 56/2003), to je od 28. juni-
ja 2003, tečejo zamudne obresti po 
17-odstotni obrestni meri ne glede na 
to, ali je zamuda nastala pred ali po 
navedenem datumu, je situacija se-
daj sledeča: 

• Če je odškodninska terjatev nastala 
pred 1.1. 2002, sodba sodišča prve 
stopnje še ni bila izdana, odškodni-
na pa bo odmerjena po cenah na dan 
sodbe, potem bo treba v skladu z 
navedenim načelnim pravnim mne-
njem prisoditi tožniku zamudne 
obresti po 13,5- odstotni obrestni 
meri od 1. 1. 2002 do 27. 6. 2003, 
od 28. 6. 2003 dalje pa po 17-odsto-
tni obrestni meri. 

• Če je bila sodba prve stopnje izdana 
pred 28. 6. 2003, potem gredo to-
žniku od 1. 1. 2002 do njene izdaje 
zamudne obresti po 13,5-odstotni 
obrestni meri, od izdaje sodbe dalje 
pa po zakonski obrestni meri v ce-
loti (tudi v tem primeru torej od 28. 
6. 2003 dalje po 17-odstotni obre-
stni meri). 

• Če je zamuda nastala po 1. 1. 2002, 
velja enako: od zamude do izdaje 
sodbe, najkasneje pa do 27. 6. 2003 
(če sodba do tedaj še ni bila izdana), 
gredo tožniku zamudne obresti po 
13,5- odstotni, od 28. 6. 2003 dalje 
pa po 17-odstotni obrestni meri. 

• Če je bila sodba prve stopnje izdana 
pred 28. 6. 2003, gredo tožniku od 
njene izdaje dalje celotne zakonske 
zamudne obresti. 

Zamudne obresti od denarne terjatve 
za nepremoženjsko škodo - po novem 

Načelno pravno mnenje, sprejeto na občni seji Vrhovnega sodišča RS 26. junija 2002 

ODŠKODNINSKO PRAVO 

Obligacijski zakonik 
(Ur. 1. RS, št. 83/2001, OZ) 

Zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. 1. SFRJ, št. 29/78, 
39/85 in 57/89 ZOR) 

Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in 
temeljni obrestni meri (Ur. 1. RS, št. 45/95, ZPOMZO) 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pred-
pisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni 
meri (Ur. 1. RS. št. 109/2001, ZPOMZO-A) 

1. Drugi odstavek 168. člena, 179. do 183., 299., 372. in 
378 člena OZ 

2. Drugi odstavek 189. člena 200. do 203., 277. in 324. 
člen ZOR 2. in 3. člen ZPOMZO 

1. Zamudne obresti od denarne terjatve za nepremo-
ženjsko škodo (179. do 183. člena OZ oziroma 200. do 
203. člena ZOR) pripadajo oškodovancu od uveljavitve 
OZ dalje (1. januar 2002), če zamuda ni nastala pozneje 
(299. člen OZ oziroma 324. člen ZOR), in sicer v času 
veljavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni 
obrestni meri (Ur. 1. RS, št, 109/2001 - ZPOMZO-A): 
- do dneva sodbe sodišča prve stopnje v višini predpi-

sane obrestne mere, zmanjšane za temeljno obrestno 
mero (sedaj po 13,5-odstotni obrestni meri); 

- od prvega dneva po dnevu sodbe prve stopnje dalje 
pa obresti po predpisani obrestni meri zamudnih obre-
sti (2. člen ZPOMZO-A). 
2. Enako velja tudi za denarne odškodnine za povrni-

tev premoženjske škode, odmerjene po cenah na dan so-
dne odločbe (drugi odstavek 168. člen OZ drugi odstavek 
189. člena ZOR). 

3. Plačila na račun odškodnine se valorizirajo z obre-
stmi po temeljni obrestni meri (3. člen ZPOMZO) ali po 
dogovoru (372. člen OZ). 



Iz navedenega sledi: 

• za obdobje od 28. 6. 2003 dalje pripa-
dajo oškodovancu v vsakem primeru 
17-odstotne letne zamudne obresti 
(dokler velja po prvem odstavku 2. 
člena ZPOMZO-1 taka obrestna mera 
in je Vlada RS na podlagi pooblastila 
iz drugega odstavka 2. člena ZO-
PMZO-1 ne bo spremenila), 

• ne glede na to, po katerih cenah se 
odmeri odškodnina za premoženj-
sko ali nepremoženjsko škodo. 
To pa pomeni, da od tega dneva 

dalje za odločitev o višini zamudnih 
obresti uporaba načelnega pravnega 
mnenja z dne 26. 6.2002 ne pride več 
v poštev! 

Enako kot za zamudne obresti od 
odškodninskih terjatev za škodo, 
odmerjeno po cenah na dan izdaje sod-
be prve stopnje, bi moralo veljati za ter-
jatve za odškodnino v primeru, ko je 
oškodovanec sam odpravil nedenarno 
premoženjsko škodo. Do uveljavitve 
načelnega pravnega mnenja je v takem 
primeru lahko zahteval zamudne obresti 
od tistega dneva, ko je bila škoda od-
pravljena (in se je nedenarna terjatev 
nujno spremenila v denarno), oziroma 
od dneva nastanka stroškov za odpravo 
škode. V zvezi z načelnim pravnim 
mnenjem bi to pomenilo, da oškodo-
vancu gredo: 

• od 1. 1. 2002 do dneva odprave 
škode oziroma nastanka stroškov za 
njeno odpravo zamudne obresti po 
13,5-odstotni letni obrestni meri, 

• od takrat dalje pa celotne zakonske 
zamudne obresti. 
Seveda to tudi pomeni, da tistemu 

oškodovancu, ki je odpravil škodo pred 
1. 1. 2002, do trenutka odprave škode 
ne gredo nobene zamudne obresti (od 
tedaj dalje pa celotne zakonske zamu-
dne obresti). Prav tako bi vse to moralo 
veljati tudi za druge primere, ko pride 
do odmere odškodnine po cenah na nek 
dan po nastanku škode in pred izdajo 
sodbe (na primer na dan vložitve tožbe 
ali izdelave izvedenskega mnenja). 

Če tožeča stranka na današnji dan 
vloži tožbo z odškodninskim zahtev-
kom, seveda še ne ve, kdaj bo izdana 
sodba in po cenah, na kateri dan bo 
odmerjena odškodnina. Zato ima pri 
zahtevku za odškodnino za premo-
ženjsko škodo dve možnosti: 

1. Lahko zahteva odškodnino za de-
jansko nastalo škodo v nominalnem 
znesku na dan škodnega dogodka ozi-
roma nastanka škode. V takem primeru 
z obrestnim zahtevkom ni težav. Če je 
škoda nastala 2. 7. 2001 in je znašala na 
primer 100.000,00 sit, se bo tožbeni 
zahtevek glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 

plačati 100.000,00 SIT z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od 2. 7. 2001 do 
plačila, v 15 dneh. 

2. Če je v istem primeru ocenila 
škodo po cenah na primer dan vložitve 
tožbe 30. 10. 2002 na 110.000,00 sit, se 
bo tožbeni zahtevek v skladu z načel-
nim pravnim mnenjem glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 
plačati 110.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1.1. 2002 do 30. 10. 2002 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 30. 
10. 2002 do plačila pa po zakonski 
obrestni meri, v 15 dneh. 

3. Če je v tem primeru sodba prve 
stopnje izdana pred 28. 6. 2003, na pri-
mer 25. 4. 2003 in je tožeča stranka 
spremenila tožbeni zahtevek tako, daje 
ocenila škodo po cenah na ta dan na 
115.000,00 sit, se bo njen tožbeni zah-
tevek glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 
plačati 115.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1.1. 2002 do 25. 4. 2003 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 26. 4. 
2003 do plačila pa po zakonski obre-
stni meri, v 15 dneh. 

4. Če je v istem primeru izdana sod-
ba prve stopnje po 28. 6. 2003, na pri-
mer dne 11. 11. 2003 in je tožeča stran-
ka spremenila tožbeni zahtevek tako, 
da je po cenah na ta dan ocenila škodo 

O b r a z l o ž i t e v 

Obravnavano načelno pravno mnenje spreminja obsto-
ječo sodno prakso na področju obresti od določenih od-
škodninskih terjatev. Bistvena značilnost zdaj veljavne 
sodne prakse glede zamudnih obresti za odškodninske ter-
jatve je, da tečejo zamudne obresti od pravične denarne 
odškodnine za nepremoženjsko škodo do dneva izdaje sod-
ne odločbe sodišča prve stopnje, s katero je odškodnina 
odmerjena. Pri odločanju o višini pravične denarne od-
škodnine pa upošteva sodišče tudi čas od nastanka škode 
do izdaje sodbe, če dolžina čakanja na satisfakcijo in dru-
ge okoliščine primera to opravičujejo. Sodna praksa gle-
de začetka teka zamudnih obresti se je v preteklosti spre-
minjala. V sredini 80. let je visoka inflacija porušila vre-
dnostna razmerja in postavila sodišča pred težko nalogo, 
da pri sojenju v odškodninskih zadevah zagotovijo realno 
vrednost prisojenih odškodnin in s tem enako varstvo 
oškodovancev in odškodninskim zavezancem. Zakonoda-
jalec je učinke visoke inflacije skušal omiliti s predpisi o 
zamudnih obrestih. Vendar s tem problemi v odškodnin-
skih sporih niso bili rešeni. Obresti inflacije občasno ni-
so dosegale, v določenih obdobjih pa so jo tudi presega-
le. Ker je prevladoval valorizacijski faktor, niso delovale 
v funkciji pravih zamudnih obresti. Zato je priznavanje 
zamudnih obresti v skladu z dotedanjo sodno prakso za 
čas od nastanka škode do sodbe izmaličilo učinke sodnih 
odločitev. 

Sodišča so glede na takšno stanje reagirala z obliko-
vanje prakse, kakršna je uvodoma navedena in ki je bila 

potrjena in poenotena z načelnim stališčem skupne seje 
Zveznega vrhovnega sodišča ter Vrhovnih sodišč republik 
in pokrajin z dne 29. maja 1987 v Bugojnu. Ta sodna 
praksa se je ohranila tudi po osamosvojitvi, torej ves čas 
uporabe ZOR v skladu s 4. členom UZITUL. 

Spremenjene razmere zaradi zmanjšanja inflacije in za-
radi ustalitve obrestne mere zahtevajo spremembo veljav-
ne sodne prakse, sprememba predpisov pa to omogoča. 
Obligacijski zakonik je kot trajno rešitev uzakonil 8-od-
stotno obrestno mero za zamudne obresti (378. člen OZ) 
in znova uvedel tudi prenehanje obrestovanja, ko vsota 
zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico (prepo-
ved ultra alterum tantum - 376. člen OZ). Novelirani Za-
kon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in te-
meljni obrestni meri (ZPOMZO-A), ki se na podlagi tre-
tjega odstavka 1061. člena v zvezi z drugim odstavkom 
378. člena OZ do nadaljnjega še uporablja za zamudne 
obresti, je številčno ločil pravne zamudne obresti od va-
lorizacijskih obresti po temeljni obrestni meri. Po tem za-
konu znašajo pravne zamudne obresti 13,5 odstotka. 

Pravna ureditev, uveljavljena s 1. januarjem 2002, ko 
sta začela veljati OZ in ZPOMZO-A, narekuje spremem-
bo sodne prakse glede začetka teka zamudnih obresti, in 
sicer zaradi naslednjih razlogov: 

Po nastanku zamude z izpolnitvijo denarne obvezno-
sti dolguje dolžnik poleg glavnice še zamudne obresti 
(378. člen OZ). V zamudo pride, če ne izpolni obvezno-
sti v roku, določenem za izpolnitev, oziroma ko upnik s 
kakršnimkoli opominom ali začetkom postopka zahteva od 



na 120.000,00 sit, se bo njen tožbeni 
zahtevek pravilno glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 
plačati 120.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1.1. 2002 do 27. 6. 2003 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 28. 6. 
2003 do plačila pa po 17 % letni obre-
stni meri (varianta: po zakonski obre-
stni meri), v 15 dneh. 

Enako velja za primere, ko je škoda 
nastala po 1. 1. 2002, na primer 2. 2. 
2002, le da je treba pri postavitvi obre-
stnega zahtevka zahtevati ustrezne za-
mudne obresti od dneva zamude (na-
mesto od 1. 1. 2002 dalje. 

Isto bo veljalo tudi za zahtevke za 
plačilo denarne odškodnine za nepre-
moženjsko škodo, pri čemer so prakti-
čno na voljo tri variante. Tožeča stran-
ka bo postavila tožbeni zahtevek, v ka-
terem bo morala biti škoda odmerjena 
po cenah na dan vložitve tožbe, kasne-
je pa bo ob izdelavi izvedenskega mne-
nja ali ob zaključku glavne obravnave 
tožbeni zahtevek prilagodila tako, da 
bo zahtevala odškodnino za škodo po 
cenah na dan izdelave izvedenskega 
mnenja ali izdaje sodbe prve stopnje, 
ali pa tudi ne in bo vztrajala pri postav-
ljenem tožbenem zahtevku. 

1. Če bo vztrajala pri tožbenem zah-
tevku iz tožbe in bo v njej zahtevana vi-
šina nepremoženjske škode znašala 

110.000,00 sit (po cenah na dan vloži-
tve tožbe, na primer dne 12. 2. 2002, 
medtem ko je škoda nastala na primer 
2. 7. 2001), se bo njen tožbeni zahtevek 
glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 
plačati 110.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1. 1. 2002 do 12. 2. 2002 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 13. 2. 
2002 do plačila pa po zakonski obre-
stni meri, v 15 dneh. 

2. Če bo po prejemu izvedenskega 
mnenja tožbeni zahtevek spremenila ta-
ko, da bo zahtevala odškodnino, 
odmerjeno po cenah na dan izdelave 
izvedenskega mnenja (na primer 16. 2. 
2003) na 115.000,00 sit, se bo njen tož-
beni zahtevek glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 
plačati 115.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1. 1. 2002 do 16. 2. 2003 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 17. 2. 
2003 do plačila pa po zakonski obre-
stni meri, v 15 dneh. 

3. Če pa bo ob izdaji sodbe prve 
stopnje tožeča stranka tožbeni zahtevek 
prilagodila in zahtevala po cenah na 
dan izdaje sodbe, ki je bila izdana pred 
28. 6. 2003 (na primer 15. 3. 2003), od-
škodnino za nepremoženjsko škodo v 
višini 120.000,00 sit, bo zahtevek iz-
gledal takole: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 

plačati 120.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1.1. 2002 do 15. 3. 2003 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 16. 3. 
2003 do plačila pa po zakonski obre-
stni meri, v 15 dneh. 

4. V primeru prilagoditve tožbene-
ga zahtevka glede na cene na dan izda-
je sodbe prve stopnje, če je ta izdana po 
28. 6. 2003, na primer 11.11. 2003, na 
125.000,00 sit, pa se bo tožbeni zahte-
vek glasil: 

Tožena stranka mora tožeči stranki 
plačati 125.000,00 sit z zamudnimi 
obrestmi od 1.1. 2002 do 27. 6. 2003 
po 13,5 % letni obrestni meri, od 28. 6. 
2003 do plačila pa po 17 % letni obre-
stni meri (varianta: po zakonski obre-
stni meri), v 15 dneh. 

Glede na to, daje treba o zamu-
dnih obrestih v vseh primerih odlo-
čiti po vsakokratni veljavni zakon-
ski obrestni meri, seveda v okviru 
tožbenega zahtevka, ima po mojem 
mnenju tožnik tudi v tekočih prav-
dah pravico spremeniti tožbeni 
zahtevek tako, da ga v obrestnem 
delu uskladi z ZPOMZO-1, torej 
da od 28. junija 2003 zahteva za-
mudne obresti po 17-odstotni obre-
stni meri. 

njega naj izpolni obveznost (299. člen OZ). Upnik ima 
torej od dolžnikove zamude dalje pravico uveljavljati za-
mudne obresti od uveljavljene terjatve. Dosedanja sodna 
praksa ni priznavala zamudnih obresti za čas od postavi-
tve zahtevka dalje, ker bi doslej veljavne zamudne obre-
sti po predpisani obrestni meri pomenile tudi valorizaci-
jo terjatve za ta čas. Ohranitev realne vrednosti prisojene 
odškodnine pa zagotavlja že sojenje po cenah na dan so-
dne odločbe in bi priznavanje valorizacijskih obresti za 
nazaj pomenilo podvajanje valorizacije, kar ni sprejemlji-
vo. Na novo uveljavljena ureditev zamudnih obresti, ko 
ZPOMZO-A izrecno loči pravne zamudne in valorizacij-
ske obresti, omogoča, da se od uveljavitve tega zakona 
dalje priznavajo zamudne obresti od nastanka dolžnikove 
zamude, vendar samo k čiste zamudne obresti brez valo-
rizacijskih obresti po temeljni obrestni meri. Veljavna za-
konska ureditev zamudnih obresti torej omogoča spremem-
bo sodne prakse, tako da se, če upnik tako zahteva, pri-
znajo od nastanka zamude dalje na uveljavljeno odško-
dninsko terjatev za nepremoženjsko škodo in za tako ime-
novane nečiste odškodninske terjatve za premoženjsko 
škodo zamudne obresti po obrestni meri v višini razlike 
med predpisano obrestno mero in temeljno obrestno me-
ro, ki je zdaj po 2. členu ZPOMZO-A 13,5 odstotka. 

Načelno pravno mnenje v 1. točki se nanaša na denar-
ne terjatve za nepremoženjsko škodo in določa, da pripa-
dajo oškodovancu za čas od nastanka zamude do dneva 
sodbe prve stopnje zamudne obresti po 13,5-odstotni obre-
stni meri, in to od 1. januarja 2002 dalje, če ni zamuda 

nastala kasneje, za čas od nastanka zamude do dneva sod-
be prve stopnje: od prvega dne po dnevu sodbe dalje pa 
mu pripadajo zamudne obresti po predpisani obrestni me-
ri zamudnih obresti, določeni v 2. členu ZPOMZO-A. Da-
tum 1. januar 2002 je določen zato, ker sta tega dne za-
čela veljati OZ in ZPOMZO-A. OZ je na novo uredil za-
mudne obresti in uzakonil obresti z vračunano valorizacij-
sko obrestno mero je začasno pustil v veljavi in določil 
ZPOMZO-A, ki je prav tako začel veljati 1. januarja 2002, 
pa je številčno ločil pravne zamudne obresti od obresti po 
predpisani obrestni meri z vključno valorizacijo. Zato je 
ta dan v načelnem mnenju predviden kot dan, po katerem 
se priznavajo zamudne obresti od nastanka zamude dalje. 

Enako je določeno za denarne odškodnine za povrni-
tev premoženjske škode, odmerjene po cenah na dan sod-
ne odločbe (tč. 2. načelnega mnenja). 

Načelno pravno mnenje pod tč. 3. se nanaša na pla-
čilo na račun pri uveljavljanju odškodnin. Položaj upnika 
in dolžnika mora biti uravnotežen. Če se upnik in dolž-
nik pri plačilu na račun dogovorita na način valorizacije 
plačanega zneska, sodišče upošteva njun dogovor. Sicer 
pa je treba od 1. januarja 2002 upoštevati valorizacijo, ki 
jo predvideva ZPOMZO-A, to je temeljno obrestno mero 
iz 3. člena tega zakonika. Uporaba tega pravnega mnenja 
bo stimulirala dolžnike k vsaj delni (ali po dolžnikovi pre-
soji celotni) izpolnitvi obveznosti brez sodne prisile. 

Načelno pravno mnenje je pripravil in obrazložitev se-
stavi/ vrhovni sodnik Tit Stanovnik 

Izbral B. K. 



Pogodba o medsebojnih 
razmerjih etažnih lastnikov 

Jože lic 

Stvarnopravni zakonik (v nada-
ljevanju SPZ) velja od 1. janu-
arja 2003. Med raznimi institu-

ti ureja v 116. členu tudi pogodbo o 
medsebojnih razmerjih, ki jo mora-
jo skleniti etažni lastniki. 

Etažna lastnina je po 105/1 čl. SPZ 
lastnina posameznega dela stavbe in so-
lastnina skupnih delov. Zgradba v etaž-
ni lastnini je nepremičnina, ki je razde-
ljena na posamezne funkcionalne enote 
in skupne dele. Posamezni deli stavbe 
morajo uporabno in tehnično sestavljati 
enega ali več prostorov, ki so skupaj na-
menjeni samostojni uporabi. To pome-
ni, da lastnik posameznega dela stavbe 
uporablja navedeni del zase po svoji 
odločitvi in presoji iz naslova, ker mu 
pripada izključna lastninska pravica. 
Posamezni del stavbe je namreč v la-
stnini enega ali solastnini solastnikov. 

Posamezni del stavbe ima svojo 
usodo, je v pravnem prometu kot sa-
mostojni predmet prenosa ali obreme-
nitve lastnine. Takšen del stavbe je po 
svoji uporabnosti stanovanje, poslovni 
prostor in garaža (kolikor ne pripada 
stanovanju ali poslovnemu prostoru). 

Zgradba v etažni lastnini je tako 
skup več samostojnih delov, ki so v 
etažni lastnini. Samostojni deli so zgra-
jeni v eni stavbi, stavba ima svoje zem-
ljišče potrebno za zgradbo in uporabo, 
kakor tudi gradbene in instalacijske 
elemente, ki stavbo povezujejo in omo-
gočajo njeno uporabo. Gradbeni ele-
menti so temelji, zidovi (nosilno kon-
strukcijski in mejitveni med etažnimi 
lastninami), streha, skupni priključek 
elektrike, kanalizacije in vodovoda, te-
lefona in navedene napeljave v stavbi 
ki služijo vsem etažnim lastnikom ali 
samo določenim skupinam etažnih la-
stnikov (dvigala, požarne stopnice, 
prostor za odlaganje smeti in shrambe). 

Lastnina enega etažnega 
lastnika nikakor v škodo 
drugega 

Uporaba etažne lastnine mora 
upoštevati skupnost, ki je gradnjo nare-
kovala kar pomeni, da se lastnina ene-
ga etažnega lastnika ne sme uporablja-
ti na škodo druge lastnine in da so 
skupni deli in naprave na razpolago 
etažnim lastnikom enako dostopni ta-

ko, da dejanje enega etažnega lastnika 
ne onemogoča uporabe skupnih pro-
storov drugega etažnega lastnika. 

Takšno ravnanje je kot splošno pra-
vilo zapisano v 12. členu SPZ. Skrajna 
sankcija zaradi grobega kršenja pravil 
sosedskega sožitja ali svojih dolžnosti 
po pogodbi o medsebojnih razmerjih je 
izključitvena tožba po 123. členu SPZ. 

Skupnost izključnih lastnikov -
obvezna ureditev medsebojnih 
razmerij 

Etažni lastniki tvorijo skupnost po-
sameznih izključnih lastnikov v stavbi, 
katere skupne dele, naprave in zemlji-
šče smejo uporabljati vsi. To je razlog, 
da etažni lastniki morajo skleniti po-
godbo o medsebojnih razmerjih. Da je 
sklenitev pogodbe obvezna, nedvomno 
predpisuje 116/1 člen SPZ. 

Odpre pa se vprašanje, kakšna veči-
na se zahteva za sklenitev pogodbe o 
medsebojnih razmerjih, in ali je nave-
dena pogodba posel redne uprave ali ne. 

Člen 117/1 SPZ se pri upravljanju 
skupnih delov sklicuje na določila iste-
ga zakona, ki ureja solastnino. 

Po čl. 67/1 SPZ solastniki skupno 
upravljajo stvar v solastnini. Po 2. od-
stavku istega člena je za posle v zvezi 
z rednim upravljanjem potrebno sogla-
sje solastnikov, katerih idealni deleži 
predstavljajo več kot polovico njene 
vrednosti. Pomembna je tako vrednost 
deleža (etažne lastnine) in ne površine 
posameznega dela etažne lastnine. 

Pogodba o medsebojnih razmerjih 
je nedvomno posel, ki presega okvir 
rednega upravljanja, za kar je potrebno 
soglasje vseh etažnih lastnikov (čl. 
67/5 SPZ). Doseči soglasje vseh etaž-
nih lastnikov, ni enostavno. Člen 270/1 
SPZ je odredil, da etažni lastniki, ki so 
pridobili etažno lastnino do uveljavitve 
tega zakona in s pogodbo, še niso ure-
dili medsebojnih razmerij morajo skle-
niti pogodbo o medsebojnih razmerjih 
v enem letu od uveljavitve tega zako-
na. 

Enoletni rok hitro poteče. Soglasja 
vseh ni enostavno dobiti, zato je 270/3 
čl. SPZ dopustil izjemo, da v primeru, 
če pogodba o medsebojnih razmerjih 
ni sklenjena v roku, ki je predviden po 
tem zakonu, to je 1. 1. 2004 lahko vsak 

od etažnih lastnikov predlaga, da vse-
bino pogodbe določi sodišče v ne-
pravdnem postopku. To je odmik od 
pravil upravljanja s skupno stvarjo gle-
de na načela in naravo redne uprave in 
zadeve, ki presega redno upravo. 

Ostane naslednji problem: 

SPZ je v čl. 270/1 določil primere, 
ki že obstajajo, torej razmerje med 
etažnimi lastniki v stavbah, ki so že 
zgrajene, ki torej obstajajo in so lastni-
ki pridobili etažno lastnino. Kako po-
tem urejati pogodbe o medsebojnih ra-
zmerjih, ki se bodo sklepale za stavbe, 
zgrajene po uveljavitvi tega zakona. 

Vsebina čl. 270/1 SPZ je uvrščena 
med prehodne določbe in je ne more-
mo razlagati tako, da bo veljala za vse 
bodoče primere. Člen 117/3 SPZ pa ne 
more izpolniti nastale praznine ker ure-
juje način spremembe že obstoječe po-
godbe o medsebojnih razmerjih v delu, 
ki se nanaša na redno upravljanje s 
skupnimi deli. 

Ta člen urejuje primere iz čl. 117/2 
SPZ, in sicer kadar etažni lastniki ne 
dosežejo soglasja glede posla, ki prese-
ga redno upravljanje, lahko etažni la-
stniki, ki imajo več kot polovico sola-
stninskih deležih na skupnih delih 
predlagajo, da o poslu odloči sodišče v 
nepravdnem postopku. Sodišče pri 
odločanju upošteva zlasti vrsto posla, 
razdelitev bremen in posledic za etažne 
lastnike, ki so poslu nasprotovali. 

Sedaj veljavni stanovanjski zakon 
(v nadaljevanju SZ) tudi pozna pogod-
bo o medsebojnih razmerjih. Člen 32 
samo ponovi dolžnost etažnih lastni-
kov, da morajo skleniti pogodbo o 
medsebojnih razmerjih, s katerim ure-
dijo način upravljanja in rabe večsta-
novanjske hiše. 

Po 33. členu SZ pogodba o medse-
bojnih razmerjih vsebuje poleg sesta-
vin, ki jih mora imeti po SPZ, zlasti še 
način uporabe posebnih skupnih delov, 
posebne storitve, ki presegajo okvir 
obratovanja večstanovanjske stavbe, 
nastopanja etažnih lastnikov v prav-
nem prometu, soglasje ostalih lastni-
kov k spreminjanju rabe stanovanj v 
druge namene in načina obveščanja la-
stnikov o zadevah upravljanja. Za skle-
nitev pogodbe o medsebojnih razmer-
jih pa bo veljalo, da se zahteva soglasje 
vseh etažnih lastnikov. 

Stanovanjski zakon vsebuje dolo-
čeno odstopanje v 29. členu. Četrti od-
stavek te določbe je prepis čl. 117/2 
SPZ. Člen 29/5 pa določa, da se določ-
ba čl. 29/4 uporablja tudi za spremem-
bo pogodbe o medsebojnih razmerjih. 



Čl. 29/5 tako omenja spremembo po-
godbe v kakršnem koli delu, kar je vse-
binsko širše kot določilo čl. 117/3 SPZ, 
ki dopušča postopek pred nepravdnim 
sodiščem le v primeru rednega uprav-
ljanja s skupnimi deli. 

Upoštevati moramo tudi 1. člen SZ, 
ki v 2. odstavku dopušča uporabo do-
ločb SPZ pri lastninsko pravnih raz-
merjih v večstanovanjskih stavbah in 
upravljanju večstanovanjskih stavb v 
primeru, če s SZ materija ni drugače 
urejena. 

Lastninska razmerja so instituti 
stvarnega prava, stanovanjska po-
godba je obligacijsko razmerje in za-
to SPZ ne moremo uporabiti subsi-
diarno na področju, ki spada v 
stvarno pravo. 

Poleg tega moramo upoštevati še 
vrste stavb. Stanovanjski zakon ome-
nja stanovanjske stavbe v 2. členu, od-
stavkih 1^4. V 5. odst. 2. člena je opre-
deljeno, da če so v stanovanjski stavbi 
tudi poslovni prostori in je več kot po-
lovica površine namenjena stanova-
njem, je takšna stavba po SZ stano-
vanjsko c poslovna stavba. Kakšen re-
žim bo veljal za stanovanjsko-poslov-
no stavbo? Člen 2/5 SZ določa kot me-
rilo velikost površine, ki je namenjena 
stanovanju. To je odstopanje od osnov-
nega pravila, ki ga je določil čl. 67/2 
SPZ, ki določa vrednost solastnine kot 
osnovo pri odločanju solastnikov. 

Kaj vse v pogodbo? 

Pogodba o medsebojnih razmerjih 
mora po 116. členu SPZ vsebovati do-
ločila o opredelitvi stroškov in obvez-
nosti, način oblikovanja rezervnega 
sklada, morebitne posebne omejitve pri 
uporabi posameznih delov v etažni la-
stnini, način uporabe skupnim delov, 
namen uporabe posameznih delov v 
etažni lastnini, nastopanje etažnih la-
stnikov v pravnem prometu, način 
upravljanja skupnih delov, uporabo po-
sameznih delov v etažni lastnini v po-
sebne namene, zavarovanje zgradbe 
kot celote, pooblastila upravnika, če 
odstopajo od 118. čl. SPZ. 

To so obvezne sestavine, katerim je 
s soglasjem etažnih lastnikov mogoče 
dodati še druge. Pogodba ureja pred-
vsem način sožitja etažnih lastnikov in 
uporabo skupnih delov v stavbi in 
obveznosti, ki etažne lastnike bremeni-
jo do celotne stavbe. 

To samo po sebi ne more biti spor-
no. Ostane pa problem odprt, ker mi-
slim, da 270. člen SPZ ne določa iste-
ga postopka za stavbe, ki bodo zgraje-
ne po uveljavitvi tega zakona. 

Novi poslovnik US RS 
dr . M a r k o Novak 

Sredi oktobra je začel veljati novi Po-
slovnik Ustavnega sodišča (Uradni list 
RS, št. 93/03 in 98/03 popr.), ki je v skla-
du z njegovo končno določbo 85. člena v 
celoti nadomestil poslovnik iz leta 1998. 

1. Najprej bi orisal nekaj poslovni-
ških novosti: 

• V petem poglavju "Javnost dela" je 
za odvetnike novost sedmi odstavek 24. čle-
na, ki govori o vpogledu v spis. Ta se glasi: 
"Ustavno sodišče določi stroškovnik za iz-
dajo fotokopij pisani." dosedanji praksi 
je stranka oziroma udeleženec v ustavno-
sodnem postopku dobil fotokopije določe-
nih listin v spisu brezplačno; zdaj pa si 
Ustavno sodišče pridržuje pravico, da te fo-
tokopije po določenem stroškovniku zara-
čuna. To resda bolj zadeva stranke kot pa sa-
me odvetnike-pooblaščence, saj so fotoko-
pije zahtevale bolj stranke, odvetniki pa le 
tu in tam, ker so ustrezna pisanja in obvesti-
la navadno prejemali po pošti. 

• Druga novost v novem poslovniku, ki 
se gotovo nanaša na odvetnike, je iz šestega 
poglavja "Poslovanje Ustavnega sodišča". 
Gre za 33. člen, ki prinaša možnost predlo-
žitve vloge s pomočjo informacijske tehno-
logije, torej v elektronski obliki Takšna 
vloga mora biti opremljena z varnim elek-
tronskim podpisom, če ne, se šteje kot vlo-
ga, na katero Ustavno sodišče ni dolžno od-
govoriti. Tu gre v bistvu za upoštevanje za-
kona o elektronskem poslovanju in elek-
tronskem podpisu, ki kot splošen zakon 
omogoča takšno poslovanje. 

No, tu se pojavi problem predvsem pri 
ustavnih pritožbah glede listin, ki morajo bi-
ti priložene vlogam. Na to odgovarja tretji 
odstavek tega člena, ki pravi, da mora listi-
ne, ki morajo biti po zakonu o Ustavnem so-
dišču (ZUstS) priložene ustavni pritožbi (to 
so kopija posamičnega akta ter ustrezne li-
stine, na katere pritožnik opira svojo pritož-
bo), vložnik v treh dneh po izročitvi elek-
tronske vloge priložiti osebno ali po pošti, 
drugače se šteje, da vloga ni bila vložena. Za 
čas izročitve vloge, dane v elektronski obli-
ki, pa se šteje čas, ko je ta prispela na Ustav-
no sodišče. 

• Pomembna je tudi sprememba poslov-
nika glede dopolnitve vloge (prvi odstavek 37. 
člena). Ta določa zavrženje vloge brez poziva 
za njeno dopolnitev, če vloga ne vsebuje vseh 
sestavin, potrebnih za njen preizkus oziroma 
obravnavo in odločanje - če ZUstS ne določa 
drugače. V večini primerov ta vendarle določa 
drugače, še posebej, ko gre za ustavno pritož-
bo (glej drugi odstavek 54. člena ZUstS). Tako 
bi ta določba lahko prišla v poštev predvsem 
pri t. i. "abstraktni presoji", torej pri pobudi in 

sicer na primer v zvezi s pravnim interesom, ki 
ga more izkazati pobudnik. 

• Nova je tudi določba 38. člena Po-
slovnika o vročanju pisanj Ustavnega so-
dišča po določbah zakona o pravdnem po-
stopku (ZPP), ki določa, da se: "Pisanja 
Ustavnega sodišča se vročajo po določbah 
zakona, ki ureja pravdni postopek, kolikor 
ni i tem poslovnikom drugače določeno." 
Zaradi 6. člena ZUstS, ki določa subsidiar-
no uporabo postopkovnikov sodišč, se tu 
pozna razlika predvsem pri kazenskem se-
natu, saj so prej njegova pisanja vročali po 
zakonu o kazenskem postopku, ki pa za ra-
zliko od ZPP ne pozna fikcije vročitve. 

2. V tem drugem delu pa naj označim 
nekatere spremembe, ki bi utegnile 
zanimati odvetnike, a ki pomenijo le 
na novo ali drugače zapisano že ob-
stoječo ureditev ali siceršnjo še ne za-
pisano prakso: 

• Glede zastopanja je v 40. členu na 
novo zapisana sicer že dosedanja praksa, da 
mora biti - po smiselni uporabi ZPP - v po-
stopku z ustavno pritožbo pooblastilo za za-
stopanje v tem postopku izdano po vročitvi 
posamičnega akta, zoper katerega se vlaga 
ustavna pritožba. 

• V sedmem poglavju z naslovom 
"Obravnavanje in odločanje" pa gre v 46. 
členu za sicer vsebinsko enak, a preglednej-
ši oziroma pregrupiran vrstni red obravna-
vanja t. i. prednostnih zadev. Po novem 
poslovniku v skladu z drugim odstavkom 
46. člena Ustavno sodišče namreč kot pre-
dnostne obravnava naslednje vrste zadev: 
(a) zadeve, za katere je v predpisih, ki se 

uporabljajo na podlagi ZUstS, določe-
no, da jih mora sodišče obravnavati in o 
njih odločati hitro; 

(b) zadeve, v katerih je sodišče prekinilo po-
stopek in zahtevalo oceno ustavnosti za-
kona; 

(c) zadeve, za katere ZUstS ali drug zakon 
določa rok, v katerem mora Ustavno so-
dišče zadevo obravnavati in o njej odlo-
čiti; 

(d) spore o pristojnosti. 
Sicer pa določba četrtega odstavka 46. 

člena določa, da o predlogu udeleženca v po-
stopku za prednostno obravnavo odloči 
Ustavno sodišče, če tako predlaga sodnik po-
ročevalec. Ta določba pa se ne nanaša na za-
deve iz drugega odstavka 46. člena, ki so vse-
lej prednostne, temveč na zadeve iz tretjega 
odstavka 46. člena, ki so prednostne le, če ta-
ko odloči Ustavno sodišče. To pa so enostav-
nejše zadeve, zadeve, ko gre za reševanje po-
membnega pravnega vprašanja, in drugi pri-
meri, ko tako sklene Ustavno sodišče. 



Sklep UO OZS: etično 
in pravno pravilen? 

Pet ja P laušta jner 

Kodeks odvetniške poklicne etike 
Odvetniške zbornice Slovenije, 45. to-
čka1: 

Odvetnik naj stranko seznani s 
približno oceno stroškov zastopanja 
in s tveganjem za plačilo teh stro-
škov. Stranko naj pouči, da je lahko 
sodna odmera stroškov v breme 
nasprotne stranke manjša od njego-
vega računa. 

Odvetnik je dolžan stranki omo-
gočiti, da sama pregleda odvetniško 
tarifo. Če stranka zahteva, ji mora 
dati razčlenjen obračun stroškov. 

Upravni odbor OZS je na prošnjo za-
interesiranega odvetnika citirano do-
ločbo Kodeksa OZS - na seji, 7. 10. 
2003 - pravno razlagal na sledeči na-
čin: 

"Prvi odstavek 45. točke kodeksa ne 
vsebuje določbe o tem, da bi moral 
odvetnik tujo fizično ali pravno osebo, 
oziroma osebo, ki ima sedež ali bivali-
šče v tujini, ob sprejemu pooblastila 
vnaprej seznaniti s tem, da bo uporabil 
tujo odvetniško tarifo". 

Po mnenju UO OZS besedna vez 
"naj" ne predstavlja obveznosti v smi-
slu "morati", poleg tega obravnavana 
točka kodeksa po zavzetem stališču UO 
OZS prav tako ne vsebuje obveze, da 
"naj" odvetnik obvesti stranko o upora-
bi tuje tarife "vnaprej". 

Preden preidem na analizo zavzete-
ga stališča, je potrebno pojasniti, daje o 
tem vprašanju svoje stališče zavzel UO 
OZS že leta 1992, ki je takratno 42. toč-
ko (sedaj 45. točka) Kodeksa OZS in-
terpretiral, da odvetnik mora stranko 
vnaprej informirati o tem, da bo upora-
bil tujo tarifo. Stranka lahko temu nas-
protuje in tako ne pride do sklenitve po-
oblastilnega razmerja. Zato je takratni 
UO OZS v razloček od sedanjega me-
nil, da bi ocena višine stroškov v danem 
primeru vsekakor morala vsebovati tu-
di opozorilo na plačilo teh stroškov. 

Novo stališče UO OZS je sporno 
predvsem z vidika poklicne etike. 
Sporno pa je tudi, katere metode seje 
pri razlagi "pravil oziroma načel" 
Kodeksa OZS poslužil UO. 

Pri razlagi obravnavane točke kode-
ksa je UO uporabil izključno jezikovno 

' Kodeks odvetniške poklicne etike OZS, sprejet 
decembra 1994, dopolnjen decembra 2001. 

razlago prava2. Izhajal je iz teksta, da 
odvetnik ni dolžan stranke seznaniti s 
približno oceno stroškov, ker beseda 
"naj" dopušča odvetniku, da sam odlo-
či, ali bo stranko poučil o možni višini 
stroškov. Kadar razlagalec pri interpre-
taciji prava uporabi jezikovno razlago, 
je nujno, da jo razlagalec preveri še z 
drugimi razlagami, ki naj jezikovno 
razlago potrdijo. Razlaga, ki bi v danem 
primeru najbolj ustrezala preveritvi že 
uporabljene jezikovne razlage, je brez 
dvoma teleološka oziroma namenska 
razlaga, ki določa pomen jezikovnih 
znakov glede na namen, ki ga pravno 
določilo ima3. S tem se omogoča, da ra-
zlagalec pomen jezikovnega znaka 
pravnega pravila razlaga širše in tako 
skuša zajeti tudi namen pravnega bese-
dila. Daleč od tega se zdi tolmačenje 
UO obravnavane točke kodeksa. 

Brez dvoma lahko rečemo, daje UO 
zelo ozko tolmačil in razlagal besedo 
"naj", ki naj ne bi izražala obveze in je 
tako ni moč enačiti z besedo "morati". 
Spregledano je bilo tudi dejstvo, da se 
razlaga kodeks poklicne etike, kar ni 
moč povsem enačiti s tolmačenjem ne-
ke pogodbe. Ustava, kodeksi in druga 
profesionalna pravila so pravni akti, ki 
terjajo da se v njih zapisane zapovedi 
tolmačijo širše, kar prav tako velja za 
besedico "naj". Le-ta se v tej vrsti prav-
nih aktov tolmači kot zapoved in ne kot 
"ne-zapoved". Po Pavčniku so pravne 
norme temeljna normativna sestavina 
prava, vedenje in ravnanje pa sta pravni 
posledici, ki se naj uresničita, ko se 
pravni subjekt znajde v določenih živ-
ljenjskih okoliščinah. Zato je v opisu 
pravnega pravila oziroma pravne norme 
posebej poudarjena vez "naj". Če nasto-
pi nek dejanski stan (v konkretnem pri-
meru je bil to začetek mandatnega ra-
zmerja med stranko in odvetnikom), 
"naj" sledi še konkretna posledica 
(predstavitev predvidenih stroškov za-
stopanja). Pavčnik zato besedo "naj" 
obravnava kot zapoved in jo v tem smi-
slu enači z angleškim terminom "ought" 
in nemškim "soli". Beseda "naj" torej že 

2 Glej: Pavčnik. Teorija prava: Naloga jezikov-
ne razlage je, da v skladu z besedoslovnimi, slov-
ničnimi in stilističnimi pravili jezika rekonstrui-
ra besedni pomen pravnega pravila, ne da bi bi-
lo potrebno, da se besedni pomen ujema tudi s 
pravim pomenom pravnega pravila (beri: s 
pravnim pomenom pravnega pravila). 
3 Glej: Pavčnik, Teorija prava. 

v običajnih pravnih normah ne dopušča 
arbitrarnega ravnanja pravnega subjek-
ta in toliko manj to velja za interpretaci-
jo kodeksa odvetniške etike, kjer vedno 
velja pravilo "in dubio pro cliento". 

Če vzamemo pod drobnogled celo-
ten Kodeks odvetniške poklicne etike 
OZS, bomo ugotovili, da najdemo v 
njem besedo "mora" samo enkrat4, be-
seda "naj" pa se kot zapoved pojavlja 
več kot 60-krat. In če ob tem pogleda-
mo besedilo drugega odstavka četrtega 
člena Kodeksa OZS, vidimo, da zapo-
veduje, da naj odvetnikova odločitev ne 
bo nikdar v nasprotju z duhom načel in 
pravil tega kodeksa. To pa je takšna za-
poved, ki odvetniku ne pušča alternati-
ve, temveč je preprosto - zapoved. Vse 
že povedano pa kaže na to, da bi se UO 
pri razlagi kodeksa moral poslužiti še 
drugih pravnih razlag, predvsem je po-
grešiti namensko razlago, ki se izraža 
skozi sam 4. člen Kodeksa. Njegov na-
men je, varovati stranko in predvsem v 
dvomu odločiti v njeno prid5, še zlasti v 
primeru problematike zastopniških 
stroškov. Torej se mora stranki vnaprej 
povedati, kolikšna bo približna vred-
nost odvetnikovih stroškov. 

Menim, da je UO pri razlagi obrav-
navani člen kodeksa interpretiral zelo 
ozko in nikakor ne v duhu odvetnikove-
ga poslanstva v družbi. Popolnoma je 
bil prezrt tudi Kodeks odvetniške po-
klicne etike za odvetnike v Evropski 
uniji (Kodeks CCBE), s katerim mora 
biti usklajen tudi Kodeks OZS. 

Kodeks CCBE v 1. členu odvetni-
kom sporoča, da se njihovo poslanstvo 
ne omejuje zgolj na skrbno izvrševanje 
pooblastil, ki jim jih daje zakon, temveč 
tudi, da odvetniku njegovo poslanstvo 
nalaga niz zakonskih in moralnih ob-
veznosti. Teh pa nima le do svojega po-
klica nasploh, do sodišča in do javnosti, 
ampak predvsem do stranke. Odvetnika 
torej veže niz moralnih obveznosti do 
stranke, ki so lahko strožja od zakonsko 
predpisanih pravil obnašanja odvetni-
ka. Pri tem pa ne pridemo samo do te-
matike odnosa morala - pravo, ampak 
vedno znova trčimo ob razmerje, ki se 
postavlja v ospredje odvetnikovega de-
la, to je razmerje med odvetnikom in 
njegovo stranko. In kakšno je to raz-
merje? V prvi vrsti predvsem zaupno. 
In Kodeks CCBE pravi, da gre lahko za 
zaupno razmerje le takrat, kadar o 
odvetnikovi osebni časti, poštenju in in-
tegriteti ni niti najmanjšega dvoma. To 
so tradicionalne vrline, ki za odvetnika 
predstavljajo poklicno obveznost. 
Stranka, ki pride do odvetnika, katerega 
vidi kot svojega osebnega zdravnika za 

4 2. odstavek 33. točke Kodeksa odvetniške po-
klicne etike OZS. 
5 In dubio pro cliento. 



svoje pravne probleme in tudi verjame 
v poštenost, etičnost, moralnost odvet-
nika in mu predvsem zaupa, lahko upra-
vičeno pričakuje, da bo ravnal pred-
vsem pošteno. Odvetnik v takšnem 
odnosu pooseblja Pravo, ki ga stranke 
razumejo kot Pravičnost. V tem odnosu 
stranka ne sme biti oškodovana niti ne 
sme imeti občutka, da jo je odvetnik izi-
gral. Takšnega zaključka ni mogoče po-
tegniti iz sklepa UO - saj odvetnik ni 
obvezan, da mora pred sklenitvijo poo-
blastilnega razmerja stranko vnaprej se-
znaniti o uporabi tuje tarife. 

Poglejmo še nadalje Kodeks CCBE. 
V 3.4 členu pravi, da mora odvetnik 
stranki natančno obrazložiti vse v zvezi 
s svojim honorarjem, njegova višina pa 
mora biti poštena in ustrezna.6 To je pa 
ravno nasprotje sprejetemu sklepu UO 
OZS. 

Očitno se je UO pri sprejemanju te-
ga sklepa prenaglil. Spregledal ne le na-
men Kodeksa OZS, spregledal tudi dru-
ge obvezujoče pravne akte (Kodeks 
CCBE) in spregledal tudi sam namen 
poslanstva odvetnika kot pravnika v šir-
šem družbenem prostoru. Zato mora 
odvetnik ob spoštovanju poklicne etike 
ravnati v kar največjo korist svoje stran-
ke in dajati njeni koristi prednost pred 
lastnimi koristmi ali koristmi poklicnih 
kolegov. Poslanstvo odvetnika kot 
pravnika ni le v tem, da pozna pozitiv-
no pravo, temveč mora imeti tudi spo-
sobnost prepoznavati tisto, kar je Prav. 
Vendar se je ob tem potrebno zavedati, 
kot pravi Kranjc, da le svoje - strokov-
no znanje in človeške kakovosti - tvori 
nedeljivo celoto, pri čemer je eno zna-
nje, drugo pa poslanstvo.7 

V obravnavanem primeru bi bilo 
edino prav, da bi odvetnik vnaprej opo-
zoril stranko, katero tarifo želi uporabi-
ti, še zlasti takrat, ko so odvetniške sto-
ritve po tuji tarifi opazno ugodneje ho-
norirane kot po naši, slovenski tarifi. 
Tuja stranka lahko upravičeno pričaku-
je, da bo slovenski odvetnik za zastopa-
nje v Sloveniji uporabil slovensko 
odvetniško tarifo. 

In nenazadnje je tudi res, da se kot 
pravniki moramo zavedati tako svojega 
poslanstva kot tudi pomena svojega de-
la, pri čemer nam plačilo ne sme biti 
edini motiv. V slehernem izmed nas 
mora biti primarna želja tako po uresni-
čevanju postavljenega prava, kot tudi 
po uresničevanju splošnih vrednot. 

I ur is praecepta sunt haec: honeste 
vivere, alterum non laedere, suum cui-
que tribuere.8 

6 A fee charged by a lawyer shall befully disclo-
sed to his client and shall befair and reasonable. 
7 Glej Kranjc, Ideal pravnika, Podjetje in delo 6-
7/2003. 
8Ulp. - D.1,1,10,1 

"Odvetniški judikat" SE S 

V začetku novembra so mediji1 presenetili z novico, da Bruselj odločno 
opozarja Slovenijo na "resne težave" v poglavju o prostem pretoku ljudi, to-
čneje, pri priznavanju strokovnih kvalifikacij predvsem v zdravstvu, a tudi 
na drugih področjih, med katerimi se naštevajo tudi odvetniki. Slo naj bi za 
nedokončano zakonodajo o priznavanju kvalifikacij pa tudi za sodne zao-
stanke. Takšna ugotovitev in graja bruseljske komisije v "Poročilu o pri-
pravljenosti pristopnic na uveljavljanje skupne zakonodaje", se mi zdi 
vsaj strokovno sporna, v politične implikacije pa se seveda ne spuščam. 

Slovenski odvetniki imamo namreč že od novele Zakona o odvetništvu 
(ZO - Uradni list RS, št. 24/2001) po mojem mnenju te zadeve ustrezno ure-
jene, zato se mi zdi zgornja graja še toliko bolj vprašljiva. Po 2.a členu no-
vele ZO v Sloveniji tudi tuji odvetniki lahko pod pogoji, ki jih določa ta 
zakon, opravljajo odvetniške storitve, odvetniški poklic pod poklicnim nazi-
vom iz svoje matične države in odvetniški poklic pod nazivom "odvetnik". 
V zadnjem odstavku tega člena je jasno zapisano, daje odvetnik iz druge dr-
žave tisti, ki ima pravico opravljati odvetniški poklic v kateri izmed držav 
članic EU pod poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih te države. 

Smiselno podobne in natančne določbe o t. i. "Evropskem odvetniku" 
vsebujejo tudi členi 17., 30., - 34f., kjer je celotno novo poglavje z naslo-
vom: "III. A Opravljane storitev in odvetniškega poklica tujih odvetnikov v 
Republiki Sloveniji", ter nadalje čl. 41., 42., 63a., 71a in b., 82. ter še pose-
bej končna določba, ki določa t. i. "slovensko klavzulo"2, ki določa glede 
pogojev za "evropskega odvetnika", da tovrstne določbe začnejo veljati z 
dnem polnopravnega članstva RS v Evropskih skupnostih, ki delujejo v 
okviru Evropske unije (82. člen - končna določba). 

Ker gre torej za zelo aktualna vprašanja, predvsem strokovne (pa očitno 
tudi politične) narave, je primerno predstaviti relevanten judikat Sodišča Ev-
ropskih skupnosti3. Gre za odvetniško problematiko v zvezi z očitanjem "re-
snih težav Slovenije" v poglavju o prostem pretoku ljudi, ki naj bi veljal tu-
di za odvetnike in ki je podana v naslednjem judikatu4. 

Zadeva: Van Bisbergen v. BBM5, sodba Sodišča ES z dne 3. 12. 19746 

Prost pretok storitev odvetnika 
in ustanovitev sedeža 
1. Podatki o primeru 

1.1. Dejansko stanje 

V primeru, ki ga uvrščam v sklop 
primerov o prostem pretoku storitev, 
gre za podajanje razlage 59. in 60. čle-
na7 Pogodbe o ustanovitvi ES. Pred-

1 Npr. Delo, 3. 11. 2003 "Tudi Sloveniji svarilo 
Bruslja?", stran 1. 
2 Več o tem glej mag. Bojan Kukec. Pravna pra-
ksa št. 36 - 37/2003, z dne 23. 10. 2003 v stro-
kovnem članku: "Hrvaška - novela Zakona o ra-
du in "slovenska klavzula", str. 31 in 32. 
3 Več o vlogi odvetnika pred Sodiščem Evropskih 
skupnost glej v članku mag. Jorg Sladič. Od-
vetnik 20. 10. 2003, str. 8-10. 
4 glej tudi prof. dr. Mirko Ilešič, učbenik v pro-
gramu Tempus: "Pravo evropske skupnosti -
primeri iz prakse SES, Praktikum 2.2. del. Prav-
na fakuleta Univerze v Mariboru, Maribor 1997, 
str. 78 in 79. 
5 Natančna oznaka strank je: J. H. M. van Bins-
bergen vs. Bestuur van de Bedrifsvemiging voor 

hodno vprašanje s tem v zvezi je spro-
žilo sodišče Central Raad van Beroep 
po 177. členu Pogodbe o ustanovitvi 
ES. Vprašanje se nanaša na svoboden 
pretok odvetniških storitev znotraj 
Skupnosti. 

Vprašanje se je postavilo omenjene-

de Meraalnijverheid (Svet trgovinskega združe-
nja inženirjev trgovini). 
6 Čase Nr. : C-33/74 /1974/ ECR 1299. 
7 59. člen določa: "V skladu z določili vsebova-
ni v tem poglavju bodo v prehodnem obdobju 
progresivno odpravljene ovire za prost pretok 
storitev, ki obstoje glede na državljanstvo posa-
meznikov v državah skupnosti, ki imajo sedež 
ustanovljen v drugi državi skupnosti, kot pa je 
država, kateremu državljanu je storitev namenje-
na". 

In nadalje 60. člen, 3. odstavek določa: 
"Ne glede na določila poglavja o prostem usta-
navljanju sedeža, lahko oseba, ki izvršuje stori-
tev, s tem namenom, začasno izvršuje storitve v 
državi, kjer nima sedeža, pod enakimi pogoji, kot 
jih država predvideva za svoje državljane". 



mu sodišču v postopku, ki je kot glavno 
zadevo obravnaval povsem drug pri-
mer. Sloje namreč za to, daje v tem po-
stopku, kjer zastopanje po odvetniku ni 
obligatorno, tožnik pooblastil odvetni-
ka nizozemskega državljanstva. Med 
postopkom je omenjeni odvetnik pre-
mestil sedež svoje pisarne v Belgijo. 
Po nizozemskih predpisih lahko samo 
odvetnik s sedežem na Nizozemskem 
zakonito opravlja aktivnosti zastopanja 
strank. Odvetnik, ki so mu oporekali 
pravico zastopanja stranke, se je sklice-
val na določbe 59. in 60. člena Pogodbe 
o ustanovitvi ES. 

Sodišče je bilo zaprošeno, da poda 
obrazložitev omenjenih členov v luči 
evropskega prava, pri tem pa naj upoš-
teva določila nacionalnega nizozem-
skega prava. 

Sodišče ugotavlja, da je smisel do-
ločb 59. in 60. člena v tem, da se pro-
gresivno odstranijo ovire za tiste dr-
žavljane držav članic ES, ki imajo se-
dež v drugi državi, kot v tisti, kjer želi-
jo opravljati storitev. 

1.2. Izrek sodbe: 

"Določbi 59. in 60. člena (3. odst.) 
je treba razlagati tako, da nacionalno 

pravo posamezne države članice ne 
more prepovedati opravljanja storitev 
osebi, ki nima sedeža v državi, kjer 
storitev opravlja, če za te storitve, ki 
jih opravlja, z nacionalno zakonodajo 
niso predpisani posebni pogoji. 

Sodišče, omenjeno v uvodu, je Ev-
ropskemu sodišču zastavilo tudi vpra-
šanje, ali sta omenjeni določbi nepo-
sredno uporabni vsaj v primerih, ko se 
želi odpraviti diskriminacija oseb, ki 
izvršujejo storitve, zaradi drugega dr-
žavljanstva ali ker imajo sedež v drugi 
državi in ne v državi, kjer želijo opra-
viti storitev. Na to vprašanje je sodišče 
odgovorilo pozitivno in obrazložilo 
svoj odgovor takole: v okviru cilja, da 
se doseže prosto opravljanje storitev 
znotraj ES, so bili sprejeti sekundarni 
pravni viri na podlagi 63. člena Pogod-
be o ustanovitvi ES. Direktive so ime-
le tako splošni kot posebni namen, da 
se odstranijo vse ovire za prost pretok 
storitev v okviru prehodnega obdobja. 
Tudi naloga držav je, da same poskrbi-
jo, da se glavni cilji pretoka svoboščin 
iz Pogodbe o ustanovitvi ES lahko ne-
moteno realizirajo (7. člen). 

Določba 59. člena je postala po iz-
teku prehodnega obdobja nepogojna in 
takojšnja. Obe določbi pa vsebujeta do-

bro definirane obveznosti, ki jih države 
članice ne smejo ogrožati ali časovno 
prestavljati njihovo izvršljivost." 

1.3. Sklep: 
Ni mogoče prepovedati državam 

članicam, da sprejmejo ukrepe, ki pre-
povedujejo opravljanje storitev lju-
dem, ki bi se s tem, da imajo svoj sedež 
v drugi državi članici, izognili pravi-
lom, ki bi jim sicer bili podvrženi, če bi 
imeli sedež v isti državi, kjer opravlja-
jo storitev. 

Glede na opisano problematiko v 
uvodu tega strokovnega članka v 
zvezi z objavljenim judikatom SES, 
dajem pobudo, da pristojni organi 
OZS ob sodelovanju odvetnikov -
specialistov za zadeve Luxembur-
škega sodišča (morda mag. Jorg 
Sladič, Tomaž Ilešič in drugi) poda-
jo strokovno stališče OZS, ki bi (po 
moji oceni) lahko ovrglo utemelje-
nost očitkov v graji Bruseljske ko-
misije glede "resnih težav" Sloveni-
je s poglavjem o prostem pretoku 
ljudi, točneje, pri priznavanju stro-
kovnih kvalifikacij, vsaj v tistem de-
lu, ki se nanaša na nas - odvetnike. 

m a g . Bojan Kukec 

"Odvetniški judikat" ESČP 

Prisluškovanje 
odvetniku 

Že nekaj časa je v odvetništvu na Slovenskem aktualno vprašanje prislu-
škovanja. Tako so npr. na seji UO OZS1 obravnavali tudi opozorila odvetni-
ške družbe C., odv. mag. M. J. N. in odvetnice M. N., ki so navajali, da se 
jim prisluškuje, pa čeprav zoper njih niso bili odrejeni posebni ukrepi po 
ZKP. Prizadeti so seznanili OZS, da so sami zahtevali odgovore od pristoj-
nega ministrstva oz. od generalne policijske uprave in da bodo o odgovorih 
seznanili OZS, ki je omenjeno problematiko evidentirala. 

Sprejeto je bilo stališče: ko bodo prizadeti posredovali odgovore oz. bo-
do podali konkretne pobude za posredovanje, bo tudi UO zavzel ustrezno 
stališče. 

Zato je zanimiva odločitev ESČP v naslednjem primeru: 

Primer: KOPP v. ŠVICA2 

6. Gospod Hans W. Kopp je švicarski 
državljan, rojen leta 1931, do nedavnega 
je bil odvetnik in živi v Ziirichu. 

7. Ga. Elisabeth Kopp, vlagateljeva 

' Gl. poročilo o delu OZS za čas od 1. 11. 2001 
do 31.10. 2002, str. 10, seja UO z dne 3. 9. 2002. 
2 Sodba ESČP z dne 25. 3. 1998, Reports 1998-
II. 

žena, je bila članica Zveznega sveta (Fe-
deral Council) in ministrica Zveznega 
ministrstva za pravosodje in policijo (Fe-
deral Department of Justice and Police) v 
obdobju od 1984 do njenega odstopa v 
januarju 1989. 

8., 9. (G. Hauserja, zaposlenega v 
odvetniškem podjetju Kopp & Partners, 
je 28. februarja 1988 stranka naprosila za 

potrditev zakonitosti zahteve za pravno 
sodelovanje glede davčne zadeve, ki so 
jo poslale v Švico oblasti iz Združenih 
držav. Po preučitvi zadeve je g. Hauser 
zavrnil delo, saj je upošteval pravila za-
poslenih v vlagateljevem podjetju, da 
morajo zavrniti vse primere, ki se nana-
šajo na Zvezno ministrstvo za pravoso-
dje in policijo. Zadeva je bila predana 
odvetniški družbi Niederer, Kraft & 
Frey.) 

10., 11. (Novembra 1988 so novinar-
ji poročali, da sta družba Shakarchi Tra-
ding AG in g. Kopp, kije bil v tistem ča-
su podpredsednik uprave, vpletena v 
pranje denarja. Na prošnjo žene je vlaga-
telj odstopil z mesta podpredsednika 
uprave že oktobra 1988. Njegovo ženo 
je nato doletel sum razkritja zaupnih po-
datkov, pridobljenih preko uradnega po-
ložaja. Bila je prisiljena odstopiti, saj je 
bil mož osumljen še drugih kaznivih de-
janj.) 

12.-14. (Januarja 1989 je parlament 
Švice uvedel parlamentarno preiskovalno 
komisijo za pregled dela ge. Kopp in okoli-
ščine njenega odstopa. Februarja 1989 je 
bil predsednik te komisije, g. Leuenberger, 
obveščen, da je g. X v zameno za 250.000 
švicarskih frankov od g. Koppa pridobil 
dokument, ki mu ga Zvezni policijski urad 
in Zvezno sodišče nista hotela posredovati. 



Predlog druae novele | 
O 

kazenskega zakonika £ 
A n d r e j a Lang 

Vlada RS je v začetku novembra obravnavala in sprejela pred-
log zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika1 (v 
nadaljevanju: predlog KZ-B) ter ga posredovala v redni zakono-
dajni postopek. 

Predlagane spremembe in dopolnitve zakonika so namenjene 
predvsem uskladitvi z vrsto mednarodnih dokumentov, ki so del 
pravnega reda Evropske unije2. Obenem so nekatere spremembe 
in dopolnitve predlagane zaradi v praksi ugotovljenih pomanjklji-
vosti, sklepov Državnega zbora RS ali zaradi usklajevanja določb 

KZ s kasneje sprejetimi področnimi zakoni. Navedeno velja za 
predlagana zvišanja zagroženih kazni za kazniva dejanja zoper 
spolno nedotakljivost, pri nekaterih kaznivih dejanjih so dodane 
kvalificirane ali privilegirane oblike storitve oziroma je zakonski 
opis usklajen s spremembami področne zakonodaje. 

V nadaljevanju predstavljam pomembnejše sklope sprememb 
in dopolnitev kazenskega zakonika, ki so predvidene s predlogom 
KZ-B. 

I. Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranemu 
kriminalu z dvema protokoloma (protokol 
o preprečevanju, zatiranju in kaznovanju trgovanja 
z ljudmi, predvsem z otroci in ženskami; protokol proti 
tihotapljenju migrantov po zemiji, morju in zraku)* 

1. Konvencija opredeljuje t. i. "organizirano kriminalno 
združbo" in "strukturirano skupino za izvajanje kaznivih dejanj" ter 
med drugim določa tudi ukrepe, ki jih bodo države pogodbenice 
sprejele za spodbujanje oseb, ki sodelujejo ali so sodelovale v orga-
niziranih hudodelskih združbah, k sodelovanju s pravosodnimi orga-
ni pri razkrivanju takih združb, njihovih članov, v tem okviru storje-
nih kaznivih dejanj ter odvzemu s kaznivimi dejanji pridobljene pre-
moženjske koristi takim združbam. Pri tem je predvsem izpostavlje-
na možnost, da se taki osebi v kazenskem postopku izreče nižja ka-
zen, kot pa bi se ji izrekla, če takega sodelovanja ne bi bilo. 

V skladu z navedenimi zahtevami konvencije je v predlogu KZ-B 
predlagana nova tretja točka 42. člena KZ, s katero bo sodišču da-
na možnost, da tudi v primeru storilca kaznivih dejanj v okviru orga-
nizirane hudodelske združbe v določenih okoliščinah odmeri kazen 
pod mejo, ki je predpisana za določeno kaznivo dejanje ali pa upora-
bi milejšo vrsto kazni. Okoliščine, v katerih bo to mogoče, so: 
• da storilec prepreči nadaljnje izvrševanje takih dejanj s tem, da 

jih pravočasno naznani ali razkrije organizacijo, vodilne člane 
ali povezave združbe ali 

• če storilec poda informacije, ki so pomembne za preiskovanje in 
dokazovanje že storjenih takih kaznivih dejanj, za odkritje sto-
rilcev ali za odvzem predmetov ali s kaznivimi dejanji pridoblje-
ne premoženjske koristi taki združbi. 
Z novim petnajstim odstavkom 126. člena KZ je v skladu z 

določbami konvencije predlagana opredelitev pojma organizirane 
hudodelske združbe. Določena je tako, da mora imeti vsaj tri člane, 
ki so se združili za izvrševanje kaznivih dejanj, za katera se sme 
izreči kazen več kot treh let zapora4 in se je oblikovala zaradi storit-
ve takih kaznivih dejanj. Določeno je tudi, da za tako združbo ni nuj-
no, da so vloge članov formalno določene, da bi bilo članstvo v njej 
trajno ali da bi imela razvito strukturo. 

Predlagana je tudi sprememba 297. člena KZ, ki določa hudo-
delsko združevanje. V prvem odstavku je kot temeljno kaznivo de-
janje določeno sodelovanje v organizirani hudodelski združbi, ki 

' Poročevalec Državnega zbora RS, št. 93; 13. 11. 2003. 
2 Mednarodni dokumenti so bili večinoma sprejeti v okviru Organizacije 
združenih narodov ali Sveta Evrope, pristojni organi Evropske unije pa so 
jih z ustreznimi instrumenti prenesli v pravni red Evropske unije, oziroma 
oblikovali samostojne dokumente, ki urejajo primerljivo vsebino. 
3 Republika Slovenija je navedeno konvencijo in oba protokola že podpisa-
la. pred postopkom ratifikacije pa so potrebne določene prilagoditve mate-
rialne kazenske zakonodaje. 
4 Konvencija sicer postavlja mejo štirih let zapora, ki pa je glede na siste-
matiko KZ neobičajna. 

ima namen izvrševati kazniva dejanja, za katera se sme izreči kazen 
več kot treh let zapora. V drugem odstavku je predlagana kvalifici-
rana oblika kaznivega dejanja, ki jo stori ustanovitelj ali vodja take 
združbe. V tretjem odstavku je (v skladu s predlagano novo sistema-
tiko omilitev kazni za storilce kaznivih dejanj v organizirani hudo-
delski združbi, ki na predpisan način sodelujejo s pravosodnimi or-
gani) izrecno določena tudi možnost za omilitev kazni storilcu kaz-
nivega dejanja hudodelskega združevanja. Predlagani tretji odstavek 
42. člena namreč velja samo za storilca v okviru organizirane hudo-
delske združbe storjenih kaznivih dejanj, ne pa tudi za člana, ustano-
vitelja ali vodjo take združbe, ki (še) ni izvršila kaznivih dejanj -
lahko tudi zato, ker se je član, ustanovitelj ali vodja pravočasno 
odločil sodelovati s pravosodnimi organi in je tako prispeval k pre-
prečitvi kaznivih dejanj. 

2. Zaradi določb drugega navedenega protokola h konvenciji je 
predlagana sprememba drugega in tretjega odstavka 311. člena, 
ki določa kaznivo dejanje prepovedanega prehoda čez državno mejo. 
Prilagoditev inkriminacije z navedenim drugim protokolom je izpe-
ljana tako, da spremenjeni drugi odstavek ne opredeljuje več le meje 
Republike Slovenije, ampak kaznivo dejanje stori, kdor se ukvarja s 
prepovedanim spravljanjem drugih čez mejo katerekoli države. 

3. Zaradi prvega (zgoraj) navedenega protokola je v predlogu 
KZ-B predlagano novo kaznivo dejanje trgovine z ljudmi5. Te-
meljno kaznivo dejanje v prvem odstavku opredeljuje abstraktni de-
janski stan tega kaznivega dejanja z okoliščinami, ki so izrecno opre-
deljene v protokolu ("nakup, prevzem, nastanitev, prevoz, prodaja, 
izročitev ali drugačno razpolaganje z drugo osebo zaradi prostituci-
je ali drugih oblik spolnih zlorab, prisilnega dela, dela na črno, 
suženjstva, služabništva ali trgovine z organi, človeškimi tkivi ali 
kn'jo"). V drugem odstavku je predlagana kvalificirana oblika te-
meljnega kaznivega dejanja, če je le-to storjeno proti mladoletniku 
ali pa s silo, grožnjo, preslepitvijo, ugrabitvijo ali zlorabo podrejene-
ga ali odvisnega položaja, ali z namenom prisiljevanja k nosečnosti 
ali umetni oploditvi. V tretjem odstavku sta v skladu s sistematiko 
dodani še kvalifikatomi okoliščini storitve v okviru organizirane hu-
dodelske združbe za izvrševanje takih kaznivih dejanj ali pa prido-
bitve velike premoženjske koristi. 

II. Rimski statut Mednarodnega kazenskega sodišča6 

Rimski statut vsebuje organizacijske določbe v zvezi z ustano-
vitvijo, statusom in sedežem prvega stalnega Mednarodnega kazen-
skega sodišča, kakor tudi postopkovne in materialne kazenske do-
ločbe. Postopek sodelovanja Republike Slovenije z Mednarodnim 
kazenskim sodiščem je urejen v zakonu o sodelovanju Republike 
Slovenije z mednarodnim kazenskim sodiščem7. 
s Predlagani novi 387.a člen Kazenskega zakonika. 
6 Zakon o ratifikaciji Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča; 
Ur. 1. RS - MP, št. 29/01. 
7 Ur. 1. RS, št. 96/02. 



1. V 7. členu Rimski statut določa dejanja, ki pomenijo hudodel-
stvo zoper človečnost, ki so lahko storjena med vojno, oboroženim 
spopadom, okupacijo ali v mirnem času in so sestavni del sistema-
tičnega napada na civilno prebivalstvo. Glede na navedeno je v Pred-
logu KZ-B določena ustrezna sprememba naslovov 374. in 375. 
člena KZ tako, da se črta opredelitev, da gre za hudodelstva, ki jih 
je mogoče storiti le v vojnem času. Zato pa je v prvem in drugem od-
stavku 374. člena ter novem prvem odstavku 375. člena dodana oko-
liščina storitve "pri izvajanju ali v podporo politiki kakšne države ali 
organizacije". Prav tako so v prvem in drugem odstavku 374. člena 
("izraba navzočnosti civilnih ali drugih zaščitenih oseb za odvrnitev 
vojaških operacij"; "posiljevanje, spolno suženjst\>o, prisiljevanje k 
prostituciji, prisilna nosečnost ali sterilizacija"; "napad, namerno 
usmerjen zoper osebje, objekte, material, enote, vozila, ki sodeluje-
jo pri zagotavljanju človekoljubne pomoči ali v mirovnih misijah") 
ter novem drugem odstavku 375. člena ("nameren napad na poslop-
ja, zdravstvene enote ali osebje, ki uporabljajo razpoznavne znake iz 
ženevskih konvencij skladno z mednarodnim pravom") dodani neka-
teri načini storitve navedenih kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi je 
primerjava z določbami Rimskega statuta pokazala, da so inkrimina-
cije v KZ pomanjkljive. 

Opisane prilagoditve obeh členov imajo podlago tudi v B. členu 
Rimskega statuta, ki določa vojna hudodelstva. 

2. Rimski statut kot vojno hudodelstvo opredeljuje tudi rekrutira-
nje oseb, mlajših od 15 let v oborožene sile. Kazenski zakonik takega 
kaznivega dejanja ne vsebuje. Zato je predlagana sprememba 378. 
člena8, s katero bo inkriminirano rekrutiranje oseb, mlajših od 18 let, 
in (kumulativno) njihovo izrabljanje za aktivno sodelovanje pri 
sovražnostih. Razlika v starosti rekrutiranih oseb, ki je določena kot 
meja za kaznivost, je posledica dejstva, da podobno kaznivo dejanje 
vsebuje tudi izbirni protokol h konvenciji o otrokovih pravicah glede 
udeležbe otrok v oboroženih spopadih, vendar pa določa starost 18 let. 

3. V 70. členu Rimski statut določa kazniva dejanja zoper pravo-
sodje. Veliko dejanj, ki jih Rimski statut opredeljuje kot kazniva de-
janja zoper pravosodje, je v KZ že inkriminiranih - na primer kazni-
vo dejanje opustitve ovadbe iz 285. člena in kaznivo dejanje krive iz-
povedbe iz 289. člena. Kaznivo dejanje preprečitve dokazovanja iz 
290. člena KZ pa je, glede na točko b) prvega odstavka 70. člena 
Rimskega statuta, pomanjkljivo. Zato je potrebno dodati nov tretji 
odstavek 290. člena, ki bo kot kaznivo določal predložitev lažnih ali 
ponarejenih dokazov, z namenom, da se dokazovanje oteži. V točkah 
d) in e) prvega odstavka 70. člena Rimski statut določa oviranje, 
ustrahovanje ter maščevanje uradni osebi Mednarodnega kazenske-
ga sodišča z namenom preprečitve njenih uradnih dejanj. Kazenski 
zakonik kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja uradni osebi 
določa v 302. členu in v četrtem odstavku določa kvalificirano obli-
ko, če so taka dejanja storjena proti uradni osebi, ki sodeluje v ka-
zenskem postopku zoper hudodelsko združbo. Temu je potrebno za-
radi uskladitve z Rimskim statutom dodati še uradno osebo, ki sode-
luje v kazenskem postopku v zvezi s kaznivimi dejanji iz 373. do 
386.a člena Kazenskega zakonika. Ker Rimski statut kot kaznivo de-
janje, zoper pravosodje določa tudi maščevanje uradni osebi zaradi 
nalog, ki jih je opravila, pa je v 302. členu KZ potrebno dodati nov 
peti odstavek, ki bo tako kaznivo dejanje opredelil. 

III. Mednarodna konvencija o zatiranju financiranja 
terorizma9 

Zaradi določb navedene konvencije je v Predlogu KZ-B obliko-
van novi 388.a člen KZ, s katerim se predlaga novo kaznivo dejanje 
financiranja tako imenovanih terorističnih kaznivih dejanj. V prvem 
odstavku so ta dejanja opredeljena s členi KZ, ki jih določa; zaradi 

s Veljavni 378. člen določa kaznivo dejanje združevanja in ščuvanja h ge-
nocidu in vojnim hudodelstvom, vendar je zagrožena kazen za to kaznivo 
dejanje glede na zahteve Rimskega statuta neustrezna; pa tudi glede na si-
stematiko je bolje, da je tako kaznivo dejanje opredeljeno v novem tretjem 
odstavku veljavnega 373. člena, ki določa kaznivo dejanje genocida. 
9 Republika Slovenija je navedeno konvencijo že podpisala, pred postop-
kom ratifikacije pa je potrebno z njenimi določbami uskladiti Kazenski za-
konik. Postopkovna vprašanja, kijih prav tako ureja konvencija, so v Zako-
nu o kazenskem postopku že ustrezno rešena. 

zahtev konvencije pa so dodana tudi druga nasilna kazniva dejanja, 
katerih cilj pa mora biti rušenje ustavnega reda Republike Slovenije, 
povzročitev hujših motenj v javnem življenju ali gospodarstvu, po-
vzročitev smrti ali hude telesne poškodbe oseb, ki aktivno ne sode-
lujejo v vojaškem spopadu, ali katerih namen je prestrašiti ljudi ali 
prisiliti državo ali mednarodno organizacijo, da kaj stori ali opusti. 
V drugem odstavku predlaganega novega 388,a člena je izpolnjena 
zahteva iz konvencije, v skladu s katero mora biti kaznivo tudi zbi-
ranje sredstev z v prvem odstavku določenim namenom, čeprav de-
nar ali premoženje nista bila dejansko porabljena za storitev takih 
kaznivih dejanj. Predlagani tretji odstavek novega 388.a člena do-
loča kvalificirano obliko novega kaznivega dejanja; zahtevana oko-
liščina je storitev le-tega v organizirani hudodelski združbi. Četrti 
odstavek v skladu s sistematiko določa obvezen odvzem takega de-
narja in premoženja. 

IV. Kazenskopravna konvencija Sveta Evrope proti 
korupciji10 z dodatnim protokolom; konvencija 
o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev 
v mednarodnem poslovanju11 

Zaradi vzpostavitve možnosti za umik prvega pridržka h Kazen-
skopravni konvenciji Sveta Evrope proti korupciji je predlagana 
sprememba prve točke drugega odstavka 126. člena KZ, tako da 
so opredelitvi uradne osebe poleg poslancev državnega zbora in čla-
nov državnega sveta, dodani tudi člani lokalnih in regionalnih pred-
stavniških teles. Zaradi določb dodatnega protokola h kazenskoprav-
ni konvenciji proti korupciji je predlagana dopolnitev tretje točke 
drugega odstavka 126. člena KZ, po kateri bo kot domačo ali tujo 
uradno osebo mogoče obravnavati tudi arbitre, ki so imenovani s po-
godbo o arbitraži. 

V zvezi z umikom drugega pridržka je v 247. členu KZ opisu 
kaznivega dejanja dodana tudi okoliščina "sprejem ponudbe ali 
obljube nedovoljene koristi". Zaradi umika tretjega pridržka je pred-
lagana sprememba naslova 269. člena tako, da je v naslednjem no-
vem členu mogoče določiti še aktivno stran nezakonitega posredo-
vanja (predlagani novi 269.a člen KZ). V ustreznih odstavkih 247., 
248., 267., 268., 269. in novega 269.a člena je v opisih kaznivih de-
janj predlagana sprememba tako, da je kot kaznivo določeno tudi 
sprejemanje in terjanje ter dajanje ali obljubljanje (nedovoljenih) ko-
risti "za koga drugega" - torej ne le "zase", kot je to določeno v ve-
ljavnih členih. Besedi "neupravičeno" in "nesorazmerno", ki opre-
deljujeta kaznivost dajanja / sprejemanja takih koristi v določenih 
okoliščinah, sta v naslovih in besedilih 247. in 248. člena nado-
meščeni z besedo "nedovoljeno". V ustreznih predpisih, ki urejajo 
področje opravljanja gospodarske dejavnosti, je namreč opredeljeno, 
do katerega zneska je na primer darilo dovoljeno, zato je beseda "ne-
dovoljeno" v tem kontekstu ustreznejša. Drugače pa je v primerih iz 
267., 268., 269. in predlaganega novega 269.a člena, saj ni ustrezno 
kazniva dejanja uradnih oseb oziroma drugih vplivnih oseb oprede-
liti tako, da bi bilo dovoljeno do določenega zneska dano ali spreje-
to darilo zato, da se opravi / ne opravi ali posreduje zato, da se opra-
vi / ne opravi določeno uradno dejanje. 

V. Konvencija Sveta Evrope o kaznivih dejanjih 
v kibernetskem prostoru; izbirni protokol h 
konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, 
otroške prostitucije in otroške pornografije 

Na področju materialnega kazenskega prava konvencija Sveta 
Evrope o kaznivih dejanjih v kibernetskem prostoru določa obvez-
nost držav, da enako oziroma podobno določijo kazniva dejanja, 
storjena s pomočjo računalniške tehnologije, in določijo tudi ustrez-
ne ("učinkovite, sorazmerne in odvračajoče") razpone zagroženih 
kazni. Zato so predlagane spremembe in dopolnitve 225., 242. in 
309. člena KZ in nov 257.a člen, ki bo določal kaznivo dejanje 
računalniškega ponarejanja. 

10 Zakon o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije proti korupciji; Ur. 1. RS 
- MP, št. 7/00. 
11 Zakon o ratifikaciji Konvencije o boju proti podkupovanju tujih javnih 
uslužbencev v mednarodnem poslovanju; Ur. I RS - MP, št. 1101. 



V delu, kjer konvencija določa kazniva dejanja, povezana z vse-
bino, gre za kazniva dejanja v zvezi z otroško pornografijo. Konven-
cija ta kazniva dejanja določa vsebinsko skoraj enako kot izbirni pro-
tokol h konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške 
prostitucije in otroške pornografije. Zato je uskladitev z obema nave-
denima mednarodnima dokumentoma predlagana s spremembo 187. 
člena KZ, ki v veljavnem besedilu določa kaznivo dejanje prikazova-
nja in izdelave pornografskega gradiva. Glede na zahtevo konvenci-
je in izbirnega protokola je že naslovu kaznivega dejanja potrebno 
dodati tudi "posest in posredovanje pornografskega gradiva", ki sta 
nato natančneje opredeljena v predlaganem novem tretjem odstavku 
187. člena (inkriminacija proizvodnje, razširjanja, prodaje, uvoza, iz-
voza ali drugačnega ponujanja pornografskega gradiva, ki prikazuje 
mladoletne osebe, kot tudi posedovanja takega gradiva z namenom 
posredovanja). Opis kaznivih dejanj iz veljavnih prvega in drugega 
odstavka 187. člena ostaja nespremenjen, zaradi zahtev navedenih 
mednarodnih dokumentov o ustreznem in odvračajočem kaznovanju 
storilcev takih dejanj pa so zagrožene kazni nekoliko strožje. V pred-
laganem novem četrtem odstavku je v skladu s sistematiko določena 
strožja kazen v primeru, če je bilo dejanje iz drugega ali tretjega od-
stavka storjeno v organizirani hudodelski združbi; v novem petem 
odstavku pa je določen obvezen odvzem pornografskih materialov, ki 
prikazujejo mladoletne osebe. 

VI. Direktiva o trgovanju na podlagi notranjih 
informacij in tržnih manipulacijah'2 

Zaradi določb navedene direktive je v predlog KZ-B uvrščena 
sprememba 243. člena zakonika. Spremembe pomenijo predvsem 
uresničitev zahteve iz direktive, v skladu s katero morajo države za-
gotoviti kaznivost zlorabe notranje informacije pri trgovanju z vred-
nostnimi papirji ali izvedenimi finančnimi instrumenti tudi v prime-
ru, če se konkretno trgovanje ni zgodilo na organiziranem trgu. 
Ustrezno je določen tudi pogoj, da je pomembno, da je tak instru-
ment uvrščen na organizirani trg, ne pa, da se je na tem trgu zgodila 
konkretna transakcija. 

VII. Nekatere druge predlagane spremembe in 
dopolnitve KZ 

1. S predlagano dopolnitvijo četrtega odstavka 109. člena za-
konika bo vzpostavljena pravna podlaga, da bo v zakonu o izvrševa-
nju kazenskih sankcij mogoče opredeliti tudi kriterije oziroma oko-
liščine, ki jih mora komisija za pogojne odpuste upoštevati pri 
odločanju o posameznem pogojnem odpustu, poleg obsojenčevega 
vedenja med prestajanjem kazni. 

2. S predlaganim novim tretjim odstavkom 111. člena zakoni-
ka rok za zastaranje pregona kaznivih dejanj zoper spolno nedotak-
ljivost in kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in mladino, 
ki so storjena proti mladoletni osebi, ne bo mogel izteči pred pote-
kom petih let od polnoletnosti žrtve. Če bo zastaralni rok glede na 
čas storitve daljši, bo iztekel po veljavnem prvem oziroma drugem 
odstavku tega člena. 

3. Predlagan je dvig zagrožene kazni za kaznivo dejanje malo-
marnega zdravljenja po prvem in drugem odstavku 190. člena za-
konika do treh namesto do enega leta. Hkrati je predlagana kvalifi-
cirana oblika v novem tretjem odstavku, če ima dejanje za posledico 
smrt ene ali več oseb. 

4. Z novim 266.a členom je predlagano novo kaznivo dejanje 
izdaje tajnega podatka, kar je posledica drugačnega koncepta taj-
nega podatka v novem zakonu o tajnih podatkih. Iz istega razloga je 
predlagano črtanje 282. in 359. člena KZ. Novo kaznivo dejanje je 
opredeljeno tako, da zajema nepooblaščeno izdajo kakršnegakoli taj-
nega podatka (razen določene skupine zaupnih uradnih podatkov, ki 
niso tajni podatki v skladu z zakonom o tajnih podatkih - na primer 
davčna tajnost - zato tudi ni predlagano črtanje veljavnega 266. čle-
na KZ). Dodana je tudi določba, da izdaja tajnega podatka, ki je bil 
kot tak določen le zato, da se prikrije kaznivo dejanje ali preko-
račitev pooblastil, ni kazniva, saj tak podatek ni tajen. 
12 "Directive 2003/6IEC ofthe European Parliament and ofthe Council, of 
28January 2003, on insider dealing and marlcet manipulation (market abu-
se)" - Official Journal ofthe European Union L 96116, 12. 4. 2003. 

IZ TUJIH UREDITEV - Italija 

O spolni nedotakljivosti 
v italijanski judikaturi 

dr . Kar lo Pr imožič 

O pristojnosti in organizaciji Vrhovnega ali 
Kasacijskega sodišča 

Glavna funkcija Vrhovnega sodišča - najvišjega organa v ita-
lijanskem sodstvu - je v tem, da "zagotavlja strogo spoštovanje 
in enotno tolmačenje zakona; enotnost državnega objektivnega 
prava; spoštovanje meja med raznimi sodnimi organi" (66. člen 
Zakona o sodni ureditvi "Ordinamento giudiziario" z dne 30. 1. 
1941 št. 12). 

Odločbe Vrhovnega sodišča oz. tolmačenja, ki jih odločbe 
vsebujejo v obrazložitvi, so obvezujoče samo za konkretni pri-
mer; to pomeni, da se jim mora prvostopenjski ali istančni sodnik 
prilagoditi, kadar Vrhovno sodišče razveljavi izpodbijano sodbo 
in odredi ponovno sojenje. Vsekakor pa so načela, ki jih izobli-
kuje Vrhovno sodišče, zelo upoštevana v sodni praksi zaradi za-
nesljivosti in ugleda vira. 

Pri vsem tem pa je treba reči, daje praksa Vrhovnega sodišča 
vse prej kot konstantna in dosledna, tako da so si razsodbe, vča-
sih celo odločitve iste sekcije, nasprotujoče in torej tudi pestre, 
kot je pestro tudi življenje samo. 

Spolna nedotakljivost in italijanska judikatura 
Mnogo sodb je Vrhovno sodišče izreklo na področju spolne ne-

dotakljivosti. Pod tako naslovljenim poglavjem slovenski kazenski 
zakonik obravnava posilstvo in spolno nasilje (180. in 181. člen), 
medtem ko italijanski kazenski zakonik obravnava taka dejanja v 
členu 609 bis1 kot spolno nasilje na splošno in sicer v poglavju, ki 
nosi naslov "Kazniva dejanja zoper svobodo posameznika". 

Predpisi, ki urejajo to področje kazenskega prava so bili po dol-
gih diskusijah delno reformirani in prenešeni iz poglavja, ki nosi na-
slov "Kazniva dejanja zoper javno moralo" v poglavje o kaznivih 
dejanjih zoper svobodo posameznika. Predmet zaščite torej ni več 
javna morala ampak osebna svoboda. Ob tej priložnosti so bile tudi 
kazni poostrene in gredo od pet do deset let oz. celo do dvanajst let 
zapora, če je dejanje storjeno v obtežilnih okoliščinah. 

Že v rimskem pravu (da ne govorimo o starejših pravnih siste-
mih) je bilo spolno nasilje kaznovano s smrtno kaznijo, ki jo je 
predvidevala lex Julia de vi publica.2 Prav tako tudi v srednjem ve-

1 Tekst v izvirniku: 609-bis. - Violenza sessuate: 
"Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita, costrin-

ge taluno a compiere o subire atti sessuali š punito con ta reclusione da 
cinque a dieci anni. 
Alla stessa pena soggiace chi induce talimo a compiere o subire atti sessu-
ali: 
1) abusando delle condizioni di inferiorita fisica o psichica della persona 
ojfesa al momento delfatto: 
2) traendo in inganno la persona ojfesa per essersi il colpevole sostituito 
ad altra persona. 
Nei časi di minore gravita la pena e diminuita in misura non eccedente i 
due terzi." 
Prevod: 609-bis. - Spolno nasilje: 

"Kdorkoli z nasiljem ali grožnjo ali z zlorabo svojega položaja prisili ne-
koga, da stori ali trpi spolna dejanja, se kaznuje z zaporom od petih do de-
setih let. 
Z isto kaznijo se kaznuje kdor nekoga pripravi, da stori ali trpi spolna de-
janja: 
1) z zlorabo fizične ali duševne slabosti oškodovane osebe za čas dejanja: 
2) da se s prevaro oškodovane osebe nadomesti drugi osebi. 
V manj hudih primerih se kazen zmanjša do največ dveh tretjin." 
2 V Digesta Justiniani. ki predstavlja osrednji del zbirke Corpus Juris Ci-
vitis, kije bila objavljena leta 533 na ukaz rimskega cesarja Justinjana in 
v kateri so zbrani predpisi in mnenja (responsa) največjih rimskih juristov 



ku, ponekod tudi z usmrtitvijo, potem ko je obsojenec moral poroči-
ti žrtev. 

Pa preidimo na sodbe, ki jih je italijansko Vrhovno ali Kasacij-
sko sodišče izreklo po letu 1930, ko je stopil v veljavo še sedaj ve-
ljavni (in le delno novelirani) kazenski zakonik. V teh judikatih se 
sodniki v oprostilnih sodbah večkrat sklicujejo na načelo "vis grata 
puellis" in govorijo o nasilju, ki ne prisili, ampak osvaja ali "zape-
ljuje", ki torej premaga žensko samoljubje in samozavest, približno 
tako kot se dogaja pri številnih živalskih vrstah. Šlo naj bi za nasilje, 
ki je sladko in osvajajoče in torej brez prisile (tako Vrhovno sodišče 
v sodbi z dne 31. 1. 1944 in številnih drugih, ki ne segajo niti tako 
daleč nazaj, npr. v sodbi z dne 12. 2. 1967, kjer je zapisano dobe-
sedno, da s takim obnašanjem "storilec ni vlomil s silo ampak samo 
pahnil priprta vrata, če ne celo odprta na stežaj"). 

Kaj pa spolno nasilje v zakonski zvezi? 
Sklicujoč se na načelo, daje kazniva samo prisila, ki je protizako-

nita, prevladuje mnenje, da uporaba prisile med zakoncema ni kazni-
va, če gre za "normalne" spolne odnose. Tako prisilo dopušča tudi cer-
kveno pravo in sicer Codex juris canonici, "ker je namen zakonske 
zveze tudi"remedium concupiscientiae" (potešitev poželenja)3. 

Seveda se za spolno nasilje, kot ga predvideva člen 609 bis, v sod-
bah obravnavajo tudi številna druga dejanja in sicer taka, ki izkazuje-
jo poželenje, kakor npr. otipavanja prsi, vtikanja rok v mednožje, 
opolzka drgnjenja (Vrhovno sodišče III. sekcija, 22. 1. 1979) in tudi 
objemi ter vroči poljubi in na splošno vsako dejanje, ki teži k zadošče-
nju instinkta, ki je povezan z anatomsko-genitalnimi značilnostmi po-
sameznika (Vrhovno sodišče III, 11. 11. 1996). Tako je Vrhovno so-
dišče v sodbi z dne 27.4. 1998 št. 3281 menilo, daje bil poljub, ki ga 
je skušal 65-letni moški dati nekemu dekletu, nasilen in torej kazniv v 
smislu člena 609 bis, medtem ko je oprostilo moškega (sodba 8. 8. 
1997, št. 7380), ki je poljubil svojo tajnico na lice, ker je smatralo, da 
je bil poljub (sicer nezaželen) izraz iskrenega čustva. Vrhovno sodišče 
je prav tako oprostilo moškega (III. sekcija, sodba z dne 11.10.1995, 
št. 11318), ki je poljubil žensko na vrat, ker tako izražanje ljubezni 
(čeprav nespodobno) ne izkazuje poželenja in se zato ne more oprede-
liti kot pohotno dejanje ampak kvečjemu kot razžalitev. 

Veliko prahu v medijih je dvignila tudi sodba Vrhovnega sodi-
šča (III. sekcija, 10. 2. 1999, št. 1636), ki je oprostila moškega ob-
tožbe posilstva, ker je žrtev nosila hlače jeans, z obrazložitvijo, da 
"je splošno znano, da ni mogoče sleči take vrste hlač brez sodelova-
nja osebe, kijih nosi". Ista sekcija je nekaj mesecev kasneje, s sod-
bo izrečeno 15.11.1999, št. 13070, obsodila posiljevalca ženske, ki 
je tudi nosila hlače jeans, ker naj bi aktivno sodelovanje ženske pri 
slačenju ne pomenilo avtomatičnega privoljenja v spolni odnos, ker 
"nihče ni primoran žrtvovati se z upiranjem (...) ker je posilstvo mož-
no rudi v primeru, da se ženska fizično ne brani". Zadostuje namreč, 
da je v začetni fazi izrazila svoje nasprotovanje, tako da se je skuša-
la storilcu izogniti in zahtevala, da odneha s svojim ravnanjem. 

"Nespodobna" dejanja na javnem prostoru 
Pa preidimo k drugemu kaznivemu dejanju, ki je sorodno z 

obravnavanim in ga predvideva čl. 527 kazenskega kodeksa, oprede-
s področja zasebenega prava, je to kaznivo dejanje tako opisano: "Eum qui 
per vim stuprum intuilit vel mari vel foeminae... puhlicam vim comittere 
nulla dubitatio est" I. 5, §2, D. 48, 6."Punitur huius legis poena qui pue-
rum vel foeminam vel quemquam per vim supraverit" I. 3, § 4. D. 48, 6. 
Prevod: "Nobenega dvoma ni, da, kdor s silo onečasti možkega ali žensko 
... povzroči nasilje, ki sodi v javno sfero"(...) "Kaznuje se i kaznijo po tem 
zakonu, kdor s silo onečasti dečka ali žensko ali kogarkoli". 

Code iuris canonici Benedikti XV, 1917, can. 1013, § 1: "Matrimoniifi-
nis primarius est procreatio atque educatio proiis; secundarium mutuum 
adiutorium et remedium concupiscentiae". 
Prevod: "Poglavitni namen zakonske zveze je prokreacija in vzgoja otrok; 
sekundarni namen pa je medsebojna pomoč in potešitev poželenja" 
Codex juris canonici (ki ga je razglasi125. januarja 1983 papež Janez Pa-
vel 11), can. 1055, § 1: "Matrimoniale foedus, quo vir et mulier inter se to-
tius vitae consortium constituunt, indole sua naturali ad bonum coniugum 
atque ad proiis generationem et educationem ordinatum, a Christo Domi-
no ad sacramenti dignitatem inter baptizatos evectum est" (Libreria Editri-
ce Vaticana, 1983, str. 186). 
Prevod: "Zakonska zveza, ki jo mož in žena skleneta za vse življenje, po 
svoji naravi postavljena za dobro zakoncev in za prokreacijo in vzgojo po-
tomcev, je od Cristusa Gospoda med krščenimi povzdignjena v zakrament." 

ljeno pa je takole: "Kdor na javnem prostoru ali na prostoru, ki je 
dostopen ali izpostavljen javnosti, stori nespodobna (opolzka) deja-
nja, se kaznuje z zaporno kaznijo od treh mesecev do treh let."4 

Tudi s tega področja je veliko judikatov Vrhovnega sodišča, ki 
vzbujajo pozornost medijev zaradi svoje pestrosti in narave dejanja 
samega. 

V glavnem sodna praksa smatra, da sta značilna elementa take-
ga delikta nespodobnost ali opolzkost ("oscenita") in javnost prosto-
ra, judikati pa so si nasprotujoči pri definiranju pojma "javnosti". Di-
lemo predstavlja abstraktna ali konkretna možnost "vidljivosti" de-
janja samega s strani tretje osebe. 

Kasacija je v več primerih smatrala za kaznivo "nespodobno" 
dejanje, ki ga storilec zagreši v zaprtem parkirnem prostoru, v kino-
dvorani med predvajanjem pornografskih filmov, v nočnem lokalu 
(čeprav v posebnih sobah), v zakristiji, v avtomobilu. Kar zadeva 
nespodobnost dejanja je sodišče menilo, da spada tudi poljub v to ka-
tegorijo, če je izraz poželenja, a ni take vrste, da bi spadal v člen 
609-bis. Prav tako je uvrstilo med nespodobna dejanja razkazovanje 
genitalij, lascivno otipavanje ženskega telesa in podobno. 

Veliko je tudi sodb, ki obravnavajo spolne odnose v avtomobi-
lu. Tako je Vrhovno sodišče s sodbo izrečeno aprila 1999 smatralo 
take odnose za kaznive, če steklene površine niso zasenčene, v dru-
gem primeru (sodba iz leta 2000), če je polna luna ali če šipe niso za-
meglene. Obstajajo pa tudi sodbe, ki štejejo to dejanje v vsakem pri-
meru za kaznivo, če se vozilo nahaja na javnem prostoru ali pa samo 
dostopnem ali izpostavljenem javnosti, čeprav je samo teoretično 
možen pogled v notranjost. 

To so samo nekatere od številnih razsodb, ki pričajo, da na tako 
delikatnih področjih niso mnenja sodnikov vedno enotna in da obraz-
ložile sodb, kljub resni problematiki, večkrat povzročajo posmeh. 

Prepoved kajenja 
V Italiji sega prvi zakon s tega področja v leto 1974 (zakon z dne 

11. 11. 75, št. 584), naslovljen z "Prepoved kajenja v določenih pro-
storih in na javnih prevoznih sredstvih" ("Divieto difumare in deter-
minati locali e su mezzi di trasporto pubblico"), čigar vsebina je pre-
cej podobna slovenskemu zakonu. Določbe italijanskega zakona so 
bile spremenjene in dopolnjene z 51. členom zakona z dne 16. 7. 
2003, ki vsebuje splošne predpise o ureditvi javne uprave. 

Z zakonskim odlokom z dne 24. 6. 2003 št. 184 je bila sprejeta 
direktiva EU, št. 2001/37/CE. V 6. členu zakon navaja opozorila, si-
cer splošna na prednji strani in samo osem dodatnih opozoril na zad-
nji strani ter tako opustil ostale štiri, ki jih navaja bodisi direktiva 
EU, bodisi slovenski zakon in poleg opozorila po točki 14 tudi vsa 
tista, ki govorijo o povzročanju impotence in zmanjšanju plodnosti. 
Ob taki ugotovitvi lahko ugibamo, da ni naš zakonodajalec hotel po-
seči na tako delikatno področje za Italijane. Sicer pa so se Italijani 
takoj znašli po načelu "Fatta la legge, trovato 1'inganno", v trafikah 
namreč poleg škatlice cigaret prodajajo lično ovojnico, ki prekrije 
zastrašujoče besedilo ... 

Ob taki prepovedi kajenja se postavlja vprašanje, če država sme 
tako korenito posegati v zasebno življenje posameznika. Da pojasni-
mo: država lahko prepove kajenje v prostorih, kjer lahko škoduje 
drugim, ne pa ustrahovati človeka, ki si privošči cigareto. Sicer bi 
lahko posegla tudi na področje prehranjevanja, ki še bolj negativno 
vpliva na zdravje državljanov, ker je glavni vzrok obolenj prav ne-
pravilno in prekomerno uživanje hrane. Italijanski minister za zdrav-
je Sirchia je že pozval Italijane, da morajo jesti manj, zato lahko pri-
čakujemo, da bo država z zakonom uredila tudi to področje in dolo-
čila najvišjo količino in kalorično vrednost obroka, ki ga gostilničar 
lahko servira stranki upoštevajoč spol, starost in težo. Da zadeva ni 
iz trte izvita je potrdil ameriški predsednik Bush, ki je pred kratkim 
napovedal pravo križarsko vojno zoper debelost. Upajmo, da bo bolj 
uspešna, kot je bil prohibicionizem! 

4 Tekst v izvirniku: ari. 527 - Atti osceni - "Chiunque, in luogo pubblico o 
aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni i punito con la reclusione 
da tre mesi a tre anni. 
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuni-
aria da lire centomila l 51,65] a seicentomila [ 309,87]". 



Naknadno se je zvedelo,d a je bil g. X ime-
novan v ameriški prošnji za pravno pomoč, 
ki je vsebovalo tudi zaupne podatke o nje-
govi vlogi v organiziranem kriminalu. Po-
javil seje sum, daje član Zveznega ministr-
stva za pravosodje in policijo prenesel zau-
pne listine glede prošnje in s tem kršil dol-
žnost nerazkritja uradnih tajnosti.) 

15.-27. (Zvezni javni tožilec je 21. 
novembra 1989 sprožil preiskavo za 
identifikacijo osebe ali oseb, zaposlenih 
v Zveznem ministrstvu za pravosodje in 
policijo, ki so razkrile uradne tajnosti. 
Odredil je tudi nadzor telefonskih linij g. 
Koppa in njegove žene. Vlagatelj je bil 
nadzorovan kot "tretja stranka" in ne kot 
osumljenec. Nadzor seje končal 11. de-
cembra 1989. 

23. novembra 1989 je predsednik ob-
tožnega senata Zveznega sodišča odobril 
Zveznemu javnemu tožilcu nadzor tri-
najstih telefonskih linij, vključno z zase-
bnimi in službenimi linijami vlagatelja 
ter njegove žene, še posebej pa tajne lini-
je, ki ji je bila dodeljena kot bivši članici 
Zveznega sveta. Odredba je izrecno 
omenila, da "se pogovori odvetnikov ne 
smejo upoštevati". 

Parlamentarna preiskovalna komisi-
ja je 24. novembra objavila poročilo, v 
katerem je navedla, da so bile obtožbe o 
kršenju službenih dolžnosti ge. Kopp ne-
utemeljene. Marca 1990 je zvezno javno 
tožilstvo go. Kopp obvestilo, da je ne 
preiskuje več zaradi razkritja uradnih taj-
nosti. 

Zvezno javno tožilstvo je 14. decem-
bra podalo končno poročilo, kije navaja-
lo, da je g. Hauser leta 1988 predal pri-
mer družbi Niederer, Kraft & Frey ter da 
ni dokazov o neposredni vpletenosti vla-
gatelja in njegove žene v ta primer. 

Zvezno javno tožilstvo je v pismu 9. 
marca 1990 obvestilo g. Koppa, daje bi-
la zoper njega uvedena sodna preiskava 
ter da so bile njegove zasebne in službe-
ne linije nadzorovane, posnetki pa že 
uničeni. 

Parlamentarna preiskovalna komisi-
ja je 12. marca 1990 izdala službeno po-
ročilo, ki se je nanašalo na nadzor tele-
fonskih linij. To poročilo je naslednji dan 
komentiralo veliko švicarskih časopisov, 
ki je omenjalo vlagatelja kot vpletene-
ga.) 

28., 29. (Vlagatelj je večkrat vložil 
pritožbe na Zvezno ministrstvo za pravo-
sodje in policijo zaradi kršitev zakono-
daje glede telefonskega snemanja in 8. 
člena Konvencije. Zvezno ministrstvo je 
2. novembra 1992 zavrnilo njegove pri-
tožbe, enako mu je zavrnilo tudi dostop 
do njegovega spisa.) 

30.-31. (Gospod Kopp se je pritožil 
zaradi odločitve Zveznega ministrstva za 
pravosodje in policijo, vendar je junija 
1993 Zvezni svet zavrnil pritožbo. 

32. Vlagatelj je tudi sprožil upravni 
spor pred Zveznim sodiščem zaradi 
odločitve Zveznega ministrstva za pra-
vosodje in policijo z dne 2. novembra 
1992. 

44. Gospod Kopp zatrjuje, da je pri-
sluškovanje njegovim telefonskim pogo-
vorom kršitev 8. člena Konvencije, ki za-
gotavlja: 

"1. Vsakdo ima pravico do spoštova-
nja svojega zasebnega in družinskega 
življenja, svojega doma in dopisovanja. 

2. Javna oblast se ne sme vmešavati v 
izvrševanje te pravice, razen če je to skla-
dno z zakonom in nujno v demokratični 
družbi zaradi državne varnosti, javne var-
nosti ali ekonomske blaginje države, zato 
da se prepreči nered ali zločin, da se zava-
ruje zdravje ali morala, ali da se zavaruje-
jo pravice in svoboščine drugih ljudi. 

45. Vlada je kot glavni ugovor pou-
darila, kot pred Komisijo, da vlagatelj ni 
izčrpal domačih pravnih sredstev (26. 
člen Konvencije), saj ni sprožil pritožbe 
glede bistva pred državnimi oblastmi. 
(Po njenem mnenju vlagatelj ni oporekal 
zakonitosti prisluškovanja telefonskim 
linijam.) 

46. Na drugi strani pa vlagatelj trdi, 
da je izpolnil zahteve 26. člena Konven-
cije, saj je trdil, da prisluškovanje tele-
fonskim linijam njegove odvetniške pi-
sarne nima pravnih temeljev v švicar-
skem pravu. 

47. Sodišče ponavlja, daje namen 26. 
člena zagotoviti državam pogodbenicam 
možnost, da same preprečijo ali popravi-
jo - običajno preko sodišč - zatrjevane 
kršitve, preden se te obtožbe podvržejo 
institucijam Konvencije. (...) 

48.-49. (Sodišče nato ugotovi, da je 
g. Kopp vložil pritožbo v upravnem po-
stopku pod naslovom "Kršitve 8. člena 
Konvencije" ter da je ugovarjal zakoni-
tosti prisluškovanja. Zaradi tega se mora 
predhodni ugovor Vlade zavrniti.) 

50. Po mnenju Sodišča je iz pravne 
prakse očitno, da so telefonski klici iz ali 
v poslovne prostore, kot je to odvetniška 
družba, zajeti s pojmom "zasebno življe-
nje" in "dopisovanje" v pomenu 1. od-
stavka 8. člena (glej med drugim Halford 
v. Združeno kraljestvo, 25. 6. 1997, ter 
Niemietz v. Nemčija, 16.12. 1992). 

53. Prisluškovanje telefonskim po-
govorom predstavlja "vmešavanje javne 
oblasti" v pomenu 2. odstavka 8. člena, z 
izvrševanjem v 1. odstavku vlagatelju 
zagotovljene pravice (glej sodbo Malone 
v. Združeno kraljestvo, 2. 8. 1984, ter 
prej omenjeno sodbo Halford). Nadalj-
nja uporaba posnetkov nima nobenega 
vpliva na to ugotovitev. 

70. (...) Sodišče je že ugotovilo, da 
so bile vse telefonske linije odvetniške 
družbe g. Koppa nadzorovane od 21. no-
vembra do 11. decembra 1989. 

71. Vlada je skušala pojasniti to nas-
protje s sklicevanjem na mnenja aka-
demskih avtorjev in pravne prakse Zve-
znega sodišča, ki trdijo, da zakoniti po-
klicni privilegij pokriva le zadeve, ki so 
povezane z odvetniškim poklicem. Do-
dali so, da g. Koppu, možu bivše članice 
Zveznega sveta, niso telefonsko prislu-
škovali kot odvetniku. V pričujočem pri-
meru, v skladu s švicarsko prakso tele-
fonskega nadzorovanja, je posebni ura-
dnik poštnega urada poslušal trak z nalo-
go prepoznati pogovore, ki bi bili v zve-
zi s potekajočim postopkom, vendar no-
beni posnetki niso bili izločeni in poslani 
Zveznemu tožilstvu. 

72. Vendar Sodišča ti argumenti niso 
prepričali. 

Prvič, ni naloga Sodišča špekulirati o 
obsegu nadzorovanih pogovorov g. Kop-
pa, ker je bil odvetnik in so bile vse tele-
fonske linije njegove odvetniške družbe 
nadzorovane. 

Drugič, prisluškovanje in druge obli-
ke nadzorovanja telefonskih pogovorov 
predstavljajo resno vmešavanje v zase-
bno življenje in morajo potemtakem te-
meljiti na natančno določenem pravu. 
Bistveno je imeti jasna, nadrobna pravi-
la, še posebej, ker tehnologija neprestano 
postaja bolj in bolj razvita. (...) 

73. Kakorkoli, Sodišče opaža nas-
protje med golim zakonodajnim besedi-
lom, ki varuje zakoniti poklicni privile-
gij, ko je odvetnik nadzorovan kot tretja 
stranka in dejanji, ki so sledila v tem pri-
meru. Čeprav je pravna praksa utemelji-
la načelo, kije večinoma sprejeto, da za-
koniti poklicni privilegij obsega le odno-
se med odvetnikom in njegovimi stran-
kami, zakon ne določa dovolj jasno ka-
ko, pod katerimi pogoji in čigava ločnica 
je lahko potegnjena med izrecnimi zade-
vami, povezanimi z odvetnikovim delom 
svetovanja stranki glede postopka, in ti-
stimi aktivnostmi, ki se nanašajo na dru-
go kot svetovanje. 

74. Najbolj pa je presenetljivo, daje 
bila ta naloga podeljena uradniku prav-
nega oddelka poštnega urada, ki je član 
izvršilne oblasti, brez kontrole neodvi-
snega sodnika, in to še posebej v tako ob-
čutljivem območju zaupnih odnosov 
med odvetnikom in njegovimi stranka-
mi, kar neposredno zadeva pravico do 
obrambe. 

75. Na kratko, švicarsko pravo, napi-
sano ali nenapisano, ne pokaže z zado-
stno jasnostjo območja in načina izvrše-
vanja oblastne diskrecije v zadevi. Posle-
dično gospod Kopp kot odvetnik ni uži-
val minimuma zaščite, ki jo zahteva vla-
davina prava v demokratični družbi. 

Zaradi tega je prišlo do kršitve 8. čle-
na. 

Izbral in priredil: B. K. 



Konferenca združenja DACH 

Insolvenčno pravo 
prehaja meje 

Boris Grosman 

Na konferenci združenja DACH - od 25. do 27. septembra 2003 v švi-
carskem Bad Ragazu - smo udeleženci obravnavali sila zanimivo temo pod 
naslovom: "Meje prehajajoče insolvenčno pravo". Referenti so bili priznani 
odvetnik in profesorji, ki se pretežno ukvarjajo s problematiko insolvenčne-
ga prava. Obravnavana so bila vprašanja mednarodnega insolvenčnega pra-
va, prikazana pa je bila tudi ureditev tega področja v Nemčiji, Švici, Avstri-
ji, Lichtensteinu in tudi v aktih Evropske unije. 

Tematika je nedvomno zanimiva 
tudi za slovenske pravnike in 
odvetnike, izredno aktualna pa 

bo seveda po 1. maju 2004. 

Direktiva o evropskem 
insolvenčnem postopku 

V okviru EU je 31. 1. 2002 začela 
veljati direktiva o evropskem insol-
venčnem postopku, ki ureja vprašanja 
insolvenčnega prava med članicami 
EU (z izjemo Danske); nekatere člani-
ce EU so svojo zakonodajo že prilago-
dile tej direktivi (npr. ZRN, 20. 3. 
2003), nekatere države pa imajo skle-
njene bilateralne sporazume, s kateri-
mi se ureja vprašanja veljavnosti in 
učinkov insolvenčnih postopkov med 
državama, ki sta tak sporazum skleni-
li. 

Insolvenčni postopki se namreč vse 
pogosteje ne omejujejo več na področ-
je ene države, saj imajo dolžniki, nad 
katerimi se uvajajo insolvenčni postop-
ki, poleg premoženja v državi, v kateri 
imajo sedež in v kateri se insolvenčni 
postopek uvede, podružnice in zlasti 
tudi premoženje še v eni ali več drugih 
državah; postavlja se vprašanje prizna-
vanja in veljavnosti odločb o uvedbi in-
solvenčnih postopkov izven države, v 
kateri je taka odločba bila izdana ter o 
obstoju ali neobstoju možnosti za po-
seg tudi na premoženje plačilno nespo-
sobnega dolžnika, ki se nahaja izven 
države, v kateri je bil insolvenčni po-
stopek uveden. To vprašanje se postav-
lja zlasti tudi v zvezi z dejstvom, da se 
določila nacionalnega insolvenčnega 
prava medsebojno pogosto dokaj razli-
kujejo, čeprav je osnovni namen insol-
venčnega prava povsod, v okviru mož-
nosti doseči čim boljšo zadovoljitev 
upnikov. 

Pri urejanju mednarodnega insol-
venčnega prava se v glavnem pojavlja-
ta dve načeli: načelo teritorialnosti in 
načelo univerzalnosti. 

Načelo teritorialnosti 

To načelo izhaja iz suverenosti dr-
žav, da same razpolagajo in odločajo o 
pravosodju, tuje pravo in odločbe tujih 
organov pa, brez pogodbene ureditve, 
ne more učinkovati; kolikor se upošte-
va načelo teritorialnosti, bi na področju 
insolvenčnega prava pomenilo, da ino-
zemski insolvenčni postopek ne more 
imeti niti procesnega niti materialno-
pravnega učinka v domači državi; 
pravdni postopki v državi se zaradi 
npr. stečaja v tuji državi ne bodo preki-
nili ali ustavili; stečajni upravitelj iz tu-
je države v državi ne bo mogel delova-
ti; pooblastila uprave v domači državi 
ostanejo neokrnjena in uprava lahko 
razpolaga s premoženjem, čeprav je v 
tuji državi uveden insolvenčni posto-
pek. 

Načelo univerzalnosti 

To načelo pa izhaja iz tega, da se 
insolvenčni postopek uvede le enkrat z 
veljavo za "celi svet" in obsega celotno 
premoženje dolžnika, kjerkoli na svetu 
se že nahaja; učinki uvedenega postop-
ka se avtomatično priznajo v vseh dr-
žavah. Sam postopek sicer poteka po 
določilih države, v kateri je tak posto-
pek uveden, se pa vsi upniki - domači 
ali tuji - obravnavajo enako, celotno 
premoženje dolžnika se oceni po eno-
tnih kriterijih, izvršilni in drugi podo-
bni postopki nad dolžnikom se ustavi-
jo, ne glede na to, kje na svetu morda 
tečejo. 

DACH je združenje odvetnikov 
iz nemško govorečih držav ZRN, 
Avstrije in Švice, v združenje pa se 
povezujejo tudi nemško govoreči 
odvetniki iz drugih držav. Zdru-
ženje DACH je bilo ustanovljeno 
po iniciativi odvetnika dr. Schu-
ppicha iz Dunaja, ki je bil velik 
prijatelj tudi odvetnikov iz Slo-
venije. 

Na srečanjih združenja, običaj-
no dvakrat letno, se vedno obravna-
vajo aktualna vprašanj, ki jih obi-
čajno predstavijo kolegi odvetniki, 
mnogokrat pa tudi znani pravni teo-
retiki. 

Pomožni insolvenčni postopek 
Sicer obstajajo tudi sistemi, ki obe 

načeli povezujejo. Na primer, v ZDA 
govore o "pomožnem insolvenčnem 
postopku", ko se na predlog tujega ste-
čajnega upravitelja lahko uvede "po-
možni stečaj", ali podobno v Švici, 
kjer ima v tujini uveden "glavni" po-
stopek lahko učinek ob istočasni uved-
bi "pomožnega" stečaja glede dolžni-
kovega premoženja, kis se nahaja v 
Švici, vendar šele po predhodnem for-
malnem priznanju "glavnega" postop-
ka. Tudi direktiva EU št. 1346/2000 
predvideva "mešani" sistem z mode-
lom sicer enotnega postopka z medna-
rodnim učinkom, vendar s "podpornim 
sekundarnim postopkom". 

Imamo dober, sodoben 
zakon 

Ob poslušanju prispevkov o pro-
blemih insolvenčnih postopkov s 
"prekomejnim" učinkom lahko ugo-
tovim, da ima slovenski zakon o pri-
silni poravnavi, stečaju in likvidaci-
ji moderna določila o obravnavanih 
problemih in da je očitno ubral t. i. 
"mešani sistem". Po eni strani nam-
reč odreja načelo univerzalnosti, ko 
določa, da se odločbe stečajnega so-
dišča nanašajo na vse dolžnikovo 
premoženje, ki je v RS ali tujini. Po 
drugi strani pa poudarja načelo teri-
torialnosti, saj se odločbe tujih so-
dišč priznajo šele pod pogoji, dolo-
čenimi za priznanje tujih sodnih 
odločb po pravu RS, s tem da se v 
primeru priznanja odločbe tujega 
sodišča za pravni položaj tujega dol-
žnika in tujega stečajnega upravite-
lja, kot tudi sicer (roki, pravni uči-
nek in si.), smiselno uporabljajo do-
ločbe slovenskega insolvenčnega 
zakona. 



Dnevi slovenskih 
pravnikov 2003 

Na 29. Dnevih slovenskih pravnikov v Portorožu je med 9. in 11. okto-
brom na desetih sekcijah, dveh okroglih mizah in javni tribuni sodelovalo (po 
urniku) 71 referentov (med njimi tudi šest odvetnikov ali odvetniških kandi-
datov in sicer dr. Peter Čeferin, dr. Konrad Plauštajner, Stojan Zdolšek, 
mag. Boštjan Špee, Tomaž Ilešič in mag. Jorg Sladic). 

Pisni prispevki vseh predavateljev so objavljeni v reviji Podjetje in delo, 
št. 6-7/2003. 

Odvetnik in sodnik 
Dr. Peter Čeferin v prispevku 

obravnava konflikten odnos med odvet-
nikom in sodnikom v odmevnih kazen-
skih postopkih v zadnjem času. Uvodo-
ma zapiše, da v odnosu med odvetnikom 
in sodnikom v konkretnem sodnem po-
stopku teoretično ne bi smelo prihajati do 
konfliktov. Funkcijo enega in drugega 
ter obseg njunih pooblastil določajo pro-
cesni predpisi, zakon o odvetništvu in za-
kon o sodniški službi, podrobnejše do-
ločbe o urejanju njunega odnosa pa vse-
bujeta tudi Kodeks odvetniške etike in 
Sodniški kodeks. V praksi pa je seveda 
lahko prihaja do konfliktnih situacij. 

Nato pa je dejal, da je kot odvetnik 
pripravljen storiti vse v korist svoje stran-
ke. Odvetnik lahko celo uporabi v zakonu 
predpisano sredstvo, da "zavleče" posto-
pek za štirinajst dni pred iztekom deset-
letnega roka za zastaranje kazenskega 
pregona. "Pile in kladiva res ni primerno 
prinašati v pripor, če pa odvetnik predla-
ga izločitev sodnikov nekaj dni pred izte-
kom dveletnega roka po vloženi obtožni-
ci, s čimer doseže za svojo stranko odpra-
vo pripora, se mi to ne zdi sporno." 

Zanimivo je, meni dr. Čeferin, da 
izločitev sodnika "zaradi dvoma o njego-
vi nepristranskosti" v pravdnem postop-
ku ni nikogar posebej vznemirjala. Isti 
izločitveni razlog v kazenskem postopku 
pa nenehno povzroča težave, kar kaže 
najmanj na poskus priviligiranja države 
kot ene stranke v kazenskem postopku. 
"Če bo šlo tako naprej, bodo kmalu kaz-
novani tisti, ki bodo vlagali pritožbe," je 
zaključil dr. Čeferin. 

Slovenski odvetnik gre v EU 
Koliko slovenskih odvetnikov bo svo-

je stranke zastopalo pred Sodiščem ES in 
Sodiščem prve stopnje, za zdaj ostaja od-
prto vprašanje, meni Tomaž Ilešič. Po av-
torjevem vedenju v Sloveniji za zdaj še ni 
kakšnega usposabljanja kot priprave odve-
tnikov v vstop v EU, kot je to že večletna 
praksa pri izobraževanju slovenskih sodni-

kov. Sedanje stanje pa seveda znanja želj-
nim ne preprečuje, da se ne bi samoincia-
tivno udeležili kakšnega tujega izpopol-
njevanja (npr. v okviru programa Grotius 
ali Robert Schuman Project). Za prvo silo 
bi gotovo zadostovalo tudi, da si odvetniki 
preberejo odločbe Pogodbe o ES (členi 
220-245) in poslovnik sodišča (http://cu-
ria.eu.int/en/insit/txtdocfr/txtsenvigue-
urZtxt5.pdf). ki urejajo delo sodišča. S 
praktičnega vidika pa odvetnikom svetu-
jem tudi preučitev navodil za postopanje 
odvetnikov pred Sodiščem ES (http://cu-
r i a . e u . i n t / e n / i n s t i t / t x t d o c f r / a u -
trestxtsZtxt9.pdf). kjer bodo našli odgovo-
re na povsem praktična odvetniška vpraša-
nja (stroški, roki, oblačila ipd.). 

Postopek predložitve pravnih 
vprašanj po 234. členu PES 

Mag. Jorg Sladič je povedal, da iz 
sodne prakse Sodišče ES (SES) izhaja, da 
nista ne sodni register pri okrožnem sodi-
šču ne zemljiška knjiga, ki jo vodi okraj-
no sodišče, sodišči na podlagi 234. člena 
PES. SES obravnava v zemljiškoknjižnih 
in registrskih postopkih šele instančna so-
dišča kot sodišča po 234. členu PES. 

Za prakso to pomeni, da obstaja veli-
ka verjetnost, da bodo na področju sodne-
ga registra in zemljiške knjige predloge 
prvostopenjskih sodišč zavržene. Sodišče 
na podlagi 234. člena PES je na teh dveh 
področjih šele Višje sodišče, tako da bo-
do morali udeleženci v nepravdnih po-
stopkih vložiti pritožbe tako zoper sklep 
ZK kakor zoper sklep registrskega sodni-
ka, če želijo, da sploh pride do predloge. 

Odgovornost za kršitve ZPre 

Stojan Zdolšek je zaključil, da je od-
škodninska odgovornost zaradi opustitve 
dolžnosti podati javno ponudbo za odkup 
delnic (prvi odstavek 4. člena ZPre) in za-
radi opustitve dolžnosti obvestila družbi -
izdajatelju o pridobitvi kvalificiranega de-
leža (64. člen ZPre) torej odvisna od obli-
ke korporacijskopravne sankcije, ki jih za 

ta primer določa ZPre. Če je narava kor-
poracijsko pravne sankcije takšna, da pre-
prečuje nastanek prepovedane posledice 
potem ni odškodninske odgovornosti, v 
nasprotnem primeru pa je ta mogoča. 

Poslovanje na podlagi 
notranjih informacij 

Slovenska pravna ureditev poslova-
nja na podlagi notranjih informacij ne 
pozna izjem. Prepoved poslovanja na 
podlagi notranjih informacij je generalna 
in splošna (275. in 276. člen ZTVP-1). 
Takšna generalna prepoved, meni mag. 
Boštjan Špec, je neupravičena, saj v do-
ločenih primerih lahko slabo vpliva na 
razvoj trga vrednostnih papirjev. Tako na 
primer Direktiva 2003/6/EC določa več 
izjem za ravnanja, ki sicer izpolnjujejo 
znake poslovanja na podlagi notranjih in-
formacij iz direktive. 

Določitev izjem od splošne prepove-
di, kjer so upravičene, ima za pravno ure-
ditev enak pomen kot njeno izvajanje in 
izrekanje sankcij. Posledica obeh je nam-
reč povečanje avtoritete zakonodaje, s 
tem pa tudi stopnjo njene sprejemljivosti 
v družbi. Zato bi bilo treba sedanjo slo-
vensko zakonodajo spremeniti tako, da 
bo vključevala tudi upravičene izjeme od 
splošne prepovedi poslovanja na podlagi 
notranjih informacij. 

Koncesijska razmerja na 
področju G|S 

Dr. Konrad Plauštajner se je v pris-
pevku osredinil le na praktične probleme 
koncesijskih razmerij s področja izgrad-
nje in vzdrževanja kanalizacijskih omrežij 
s čistilnimi napravami ter izvajanja gos-
podarske javne službe odvajanja in čišče-
nja komunalnih, odpadnih in padavinskih 
voda. 

Koncesija, dana osebam zasebnega 
prava, ob ekonomsko premišljeni in prav-
no pravilni izvedbi zlasti občinam zago-
tavlja, da na tem področju brez angažira-
nja lastnih sredstev izpolnijo svoje zakon-
ske in druge dolžnosti. Koncesijska po-
godba kot civilnopravni del koncesijskega 
razmerja mora temeljiti na načelu eko-
nomske usklajenosti. Iz tega razloga mora 
vsebovati vsaj minimalne določbe za 
izvedbo in delovanje celotnega projekta, 
pravilno mora porazdeliti rizike vsaki po-
godbeni strani in zaščititi njihove interese. 

Naša praksa je bila ob pomanjkljivi 
in delno zastareli zakonodaji prisiljena 
sama iskati primerne pravne rešitve kon-
cesijskih razmerij. Zato je skrajni čas, da 
se na tem področju sprejme krovni zakon 
o koncesijah, ki bi ga dopolnjevale rešit-
ve iz specialne zakonodaje za posamezna 
področja. 

Pripravila: I rena V o v k 
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Iz dela UO OZS 
Na dveh sejah v preteklih mesecih 

je upravni odbor zbornice med drugim 
obravnaval in zavzel stališča oziroma 
sklepe v naslednjih pomembnejših za-
devah: 

SEJA UPRAVNEGA ODBORA, 
7. OKTOBRA 2003 
Sklepanje izvensodnih poravnav 
pred zavarovalnicami 

Predsednik OZS je člane seznanil z 
odgovorom Zavarovalnice Triglav, v 
katerem sporoča, da je zavarovalnica 
pripravila za vse svoje poslovne enote 
okrožnico v zvezi z navodili za enotno 
priznavanje odvetniških stroškov v pri-
meru sklenitve izvensodnih poravnav. 

Na številna vprašanja članov zborni-
ce, kako obračunavati zastopniške stro-
ške v primeru sklepanja izvensodnih po-
ravnav pred zavarovalnicami, je upravni 
odbor sprejel naslednje stališče: 
• v takih primerih se uporabita dolo-

čili tar. št. 38 (100 %) in tar. št. 3/d 
(200%). 

Sodelovanje odvetnikov z družbami 
Odškodnina, Poravnava itd. 

Po obsežni razpravi o odkritih pri-
merih sodelovanja odvetnikov z druž-
bami Odškodnina d.o.o., Poravnava 
d.o.o., in drugimi pri urejanju odškod-
nin za stranke so člani ocenili, daje tak-
šno sodelovanje nedopustno in pred-
stavlja disciplinsko kršitev. Nekateri so 
opozorili, da bi bilo potrebno doseči 
spremembo predpisov glede registracije 
družb, ki nudijo pravno svetovanje, in 
sicer tako, da naj bi poprej pridobile so-
glasje OZS za registfacijo tovrstne de-
javnosti. Zlasti območni zbori odvetni-
kov naj bi opozorili odvetnike, ki s tak-
šnimi odškodninskimi družbami sode-
lujejo. Po razpravi je UO sprejel sklepa: 
• odvetnik Borut Grosman pripravi 

predlog dopolnitve statuta OZS gle-

de opredelitve hujše disciplinske kr-
šitve v primeru sodelovanja odve-
tnikov z omenjenimi in drugimi 
družbami, ki opravljajo navedeno 
dejavnost; 

• predstavniki območnih zborov 
odvetnikov v UO so zadolženi, da 
posredujejo OZS, imena odvetni-
kov, za katere bodo ugotovili, da se 
na območju njihovih zborov ukvar-
jajo z zastopanjem omenjenih go-
spodarskih družb. 

Članstvo v CCBE 

V zvezi z včlanitvijo OZS v CCBE 
je bil sprejet naslednji sklep: 
• OZS se včlani v CCBE; 
• OZS je predlagala, da se na stroške 

CCBE izobražujejo za odvetnike na 
Evropskem kazenskem sodišču Ja-
nez Starman, Dejan Gracer, Milan 
Vajda ter še dodatni trije: Zdenko 
Verstovšek, Andrej Slivnik in mag. 
Gregor Velkaverh. S strani CCBE 
pa sta po obvestilu bila izbrana Ja-
nez Starman in Rosvita Toplak. Ko-
misija UO, ki se je ukvarjala s 
predlaganjem omenjenih kandida-
tov, pa se s to izbiro ne strinja, o če-
mer je tudi že obvestila CCBE, da 
pač vztraja na izbranih kandidatih. 

SEJA UPRAVNEGA ODBORA, 4. 
NOVEMBRA 2003 
Kandidata za člana sodnega sveta 

Predsednik OZS je seznanil člane s 
pozivom predsednika države, da OZS 
predlaga kandidata za člana sodnega 
sveta, po razpravi in usklajevanju pred-
logov je UO sklenil: 
• za člana sodnega sveta bosta pred-

lagana odvetnik Marjan Feguš in 
odvetnica Kati Mininčič. 

Spletna stran OZS 

Člani komisije, ki so zadolženi za 

pripravo in ureditev spletne strani OZS, 
so poročali, da je portal izdelan, da je 
potrebno pripraviti predstavitveno be-
sedilo in da komisija sodeluje z odve-
tnikom mag. Bojanom Kukcem, ki naj 
bi bil skrbnik za urejanje spletne strani. 

Odvetniško pooblastilo 

Tričlanska komisija je pripravila 
besedilo odvetniškega pooblastila, gle-
de katerega so člani ocenili: 
• besedilo predlaganega odvetniške-

ga besedila je ustrezno, vsak odvet-
nik pa lahko doda še lastna določila 
po svoji presoji. 

Novela zakona o medijih 

Odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak 
je posredoval pobudo, da se OZS vklju-
či v postopek pripravljanja novele za-
kona o medijih. Člani UO so menili: 
• pobuda je utemeljena, OZS bo po-

sredovala pripravljavcu zakona 
ustrezne amandmaje. 

Spremembe sodnega reda 

Odvetnica Bojana Potočan je pri-
pravila predlog za spremembo sodnega 
reda. Pri obravnavi njenih predlogov je 
bilo med drugim opozorjeno, da je tre-
ba v sodni red vnesti določilo, da mora 
biti na vabilu opredeljen tudi okvirni 
čas trajanja razpisane obravnave, da naj 
se vsebina sodnih vabil vsekakor izpo-
polni; nadalje so člani menili, daje po-
trebno urediti možnost vsakokratnega 
dostopa do podatkov v javnih knjigah, 
na enak način, kot je to možno v zemlji-
ških knjigah za odvetnike in osebje 
odvetniških pisarn. UO je na koncu raz-
prave sklenil: 
• območni zbori naj obravnavajo pre-

dlagane spremembe sodnega reda, 
pripombe pa posredujejo OZS, da bi 
jih potem strnili v skupni predlog, ki 
bo poslan na Ministrstvo za pravo-
sodje. 

Strokovni sodelavec OZS 

Na podlagi razprave na prejšnjih se-
jah je UO sklenil, da naj se v razpis za 
redno zaposlenega strokovnega sode-
lavca OZS zapišejo naslednji pogoji: 
• strokovni sodelavec naj bi bil po 

izobrazbi diplomirani pravnik z 
opravljenim pravosodnim izpitom; 
med prijavljenimi kandidati bo izbi-
rala komisija v sestavi Tomislav 
Obersnel, Rok Koren in Kati Minin-
čič; 

• razpis se objavi v Pravni praksi in 
Delu. 

Iz zapisnikov izbral: D. S. 



Žalitev sodišča 
dr . M a r k o Novak 

Gotovo se še vsi dobro spominjate 
medijsko odmevnega demonstrativ-
nega odhoda odvetnikov in obdol-

žencev z glavne obravnave v zadevi Šuštar. 
V tej zvezi so se v javnosti pojavljali razli-
čni komentarji. Mene pa je poleg vsebin-
skega razmišljanja o dogodku samem s ter-
minološkega stališča najbolj pritegnila 
izjava prof. Bavcona, objavljena v časopisu 
Dnevnik z dne 27. septembra, kjer je profe-
sor dejal, da bi takšnemu, po njegovem ne-
dopustnemu ravnanju v Angliji rekli "at-
tempt to court". Že takoj naj omenim, da se 
s takšno označitvijo instituta anglosaškega 
prava ne bi strinjal, pri čemer sklepam, da 
so novinarji Dnevnika prof. Bavcona napa-
čno razumeli oziroma napačno slišali, kaj 
jim je povedal, saj če pozorno poslušamo, 
lahko ugotovimo, da je takšen izraz precej 
podoben pravilnemu poimenovanju institu-
ta, ki ga predstavljam v nadaljevanju. 

Zakaj se torej ne strinjam z attempt to 
court? 

Prvič, ne morem se strinjati, ker ta izraz 
vsebinsko ne pove nič relevantnega glede 
žalitve sodišča, ki naj bi se s takšnim odho-
dom zgodila, pa še slovnično napačen je. 
Če bi šlo za nekakšen poskus (napada) na 
sodišče, bi kvečjemu lahko rekli attempt at 
court oziroma attack on court, ali kaj po-
dobnega. Attempt to court pa na žalost ne 
pove kaj relevantnega. 

Drugič, takšen izraz pa je tudi strokovno 
nepravilen, ker v common law namreč po-
znajo institut, ki mu pravijo contempt of co-
urt, kar bi lahko direktno prevajali kot prezir 
ali zaničevanje sodišča. Najbolj si to lahko 
slikovito predstavljamo, če se spomnimo 
ameriškega filma My Cousin Vinnie (Moj 
bratranec Vinnie) z odličnim Joeom Pesci-
jem v glavni vlogi. Naj spomnim, daje Pešci 
igral neizkušenega odvetnika, ki je branil 
mladeniča, obdolžena umora. Sodnik je v fil-
mu kaznoval Pescija, ker ni nosil spodobne 
obleke s kravato, temveč je bil oblečen v 
usnjen suknjič. Najprej ga je kaznoval z de-
narno kaznijo, nato pa gaje dal še zapreti. 

No, vrnimo se vendarle k bolj strokov-
nim rečem. V anglosaški pravni terminolo-
giji pomeni contempt of court vsakršno de-
janje z namenom osramotitve, otežitve de-
lovanja oziroma obstrukcije sodišča pri 
izvajanju njegove sodniške funkcije ali ki 
premišljeno meri na zmanjšanje njegove 
avtoritete ali dostojanstva. Takšno dejanje 
lahko stori oseba, ki namenoma nasprotuje 
avtoriteti ali dostojanstvu sodišča ali ki 
skuša ovirati izvajanje sodniške funkcije, 
lahko pa ga stori tudi oseba, ki pod okri-
ljem avtoritete sodišča kot stranka v so-
dnem postopku namenoma ne spoštuje nje-
gove zakonite odredbe in ne stori tistega, 
kar mu je naložilo sodišče. 

Sicer je contempt of court lahko neposre-
den, pri čemer gre za neposredno dogajanje 
na sodišču (tu gre lahko za žalitve ali nasilna 
dejanja) ali v takšni bližini sodišča, da ovira 
ali prekinja redni tek sodnega postopka. Tak-
šne žalitve kaznujejo takoj oziroma po skraj-
šanem postopku. Navadno jim pravijo "ka-
zenske žalitve" (criminal contempts). Kon-
struktiven (constructive) ali posreden (indi-
rect) contempt of court pa se ne "dogaja" ne-
posredno na sodišču ali v njegovi neposredni 
bližini, a vendar ta skuša ovirati sam sodni 
postopek. Izraz se navadno uporablja za deja-
nja, pri čemer stranka ne upošteva ali krši za-
konit sklep ali odredbo sodišča, ki mu nalaga 
neko dejanje ali opustitev. Včasih so takšni 
"žalitvi" pravili consequential (posledični) 
contempt, kar pa je še vedno v rabi. 

Nadalje ločimo med criminal contempt 
of court (kazensko žalitvijo sodišča) in ciz 
vil contempt of court (civilno žalitvijo sodi-
šča). 

Prvi primer se, kot že rečeno, nanaša na 
dejanja, ki pomenijo nespoštovanje sodišča 
ali njegovega postopka ali ki ovirajo izvr-
ševanje sodniške funkcije oziroma krnijo 
avtoriteto sodišča. Drugi primer pa se na-
naša na t. i. "kvazi" žalitev, pri čemer gre 
za nekaj, kar stranka ne stori v korist druge 
stranke v postopku pred sodiščem, čeprav 
ji je takšno dolžnost naložilo sodišče. "Ci-
vilna žalitev" v bistvu ne krši dostojanstva 

sodišča, temveč škodi drugi stranki, v ko-
rist katere je sodišče sprejelo nek sklep ali 
odredbo, kar sodišče kaznuje z denarno ka-
znijo. "Kazenske žalitve" pa so neposredno 
naperjene zoper sodišče, pri čemer gre za 
namerno neupoštevanje zakonite odločbe, 
postopka, pravila ali navodila sodišča, pri 
čemer sodišče za žalivca (contemnor) dolo-
či bodisi denarno kazen ali zapor. 

Zvezno sodišče ZDA tako lahko po 
prostem preudarku kaznuje z denarno ka-
znijo kršitelja, ki žali sodišče oziroma nje-
govo avtoriteto, pri čemer kaznuje: 
(a) neprimerno obnašanje vsake osebe pri 

sojenju ali v takšni bližini, da ovira nje-
gov potek; 

(b) neprimerno obnašanje svojih uradnikov 
pri njihovem uradnem komuniciranju s 
strankami; 

(c) nepokorščino ali upor zoper svoje zako-
nite odločbe, postopke, pravila ali na-
vodila. 
Poleg tega moči oziroma pristojnosti 

vsakega sodišča, da kaznuje "žalitev" svo-
jih odločb ali žaljivo vedenje na sodišču ali 
v njegovi neposredni bližini, pravijo con-
tempt power. Contempt proceeding pa je 
navadno poseben, sui generis postopek, na 
podlagi katerega sodišče ugotavlja, ali je 
šlo za pravo žalitev sodišča. Takšen posto-
pek tako ni nujno del postopka, v katerem 
je do žalitve prišlo. 

Tako, toliko o contempt of court (žalitvi 
sodišča) iz anglosaškega sveta. Vidimo, da 
so pravila v primeru žalitev sodišča tam 
precej stroga in sodišča se možnosti njihove 
uporabe poslužujejo menda kar pogosto. 

Statistika 

Iz odvetniškega imenika - Stanje 30. novembra 2003: 
949 odvetnikov, 114 kandidatov, 199 pripravnikov, 34 odvetniških družb 

Odvetnice/ki 
• vpisanih 949 - od njih 333 odvetnic in 616 odvetnikov; 
• od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 44, izbrisalo pa 10; 
• samo v obdobju med 25. septembrom in 30. novembrom 2003 so se na novo vpisali 

trije odvetniki, izpisal pa eden. 

Odvetniške/i kandidatke/ti 
• vpisanih 114 - od njih 48 kandidatk in 66 kandidatov; 
• od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 43, izbrisalo pa 43; 
• samo v obdobju med 25. septembrom in 30. novembrom 2003 se je na novo vpisa-

lo 9 kandidatov, izpisalo pa 8. 

Odvetniške/i pripravnice/ki 
• vpisanih 199 - od njih 135 pripravnic in 64 pripravnikov; 
• od začetka leta 2003 se jih je na novo vpisalo 79, izbrisalo pa 39; 
• samo v obdobju med 25. septembrom in 30. novembrom 2003 se je na novo vpisa-

lo 17 pripravnikov, izpisalo pa 8. 

Odvetniške družbe 
• na seji 4. novembra 2003 je UO OZS soglašal z ustanovitvijo še ene odvetniške 

družbe; 
• doslej je bilo dano soglasje za ustanovitev 34 odvetniških družb; 
• deluje 27 družb, v katerih je 76 družbenikov. 

Upokojeni odvetniki 
• upokojenski stan uživa 88 kolegic in kolegov 



Po deželi Škipetarjev -
s kolesom po Albaniji 

A n d r e j Razdr ih 

Sprijatelji vsako leto naredimo po-
tovanje s kolesom po bližnji in 
daljni okolici. Letos smo se odlo-

čili za pot v neznano in odročno Alba-
nijo. 

Kako priti do tja s kolesom 

Najlažji je morda način, ki smo se 
zanj odločili mi: notar, pravnik v go-
spodarstvu, režiser, zgodovinar, zdrav-
nik in odvetnik. Kolesa smo razstavili, 
jih zložili v škatle in se na Brniku vkr-
cali v letalo. 

Letališče Podgorica (SČG) -
julij 2003 

Najtežje opravilo zame na vsem 
potovanju je bilo ponovno sestavljanje 
kolesa, potem ko mi ga je v Ljubljani 
strokovno razstavil mojster Dolinar. 
Nataknil sem si kirurške rokavice, da 
se ne bi umazal, in po dveh urah dela 
so bile te rokavice najčistejši del moje 
opreme, sam pa sem bil zašmiran od 
glave do peta. 

"S kolesom po Albaniji? Kaj tako 
neumnega pa še nisem slišal," se je 
prijazno čudil prek dva metra visoki 
črnogorski carinik in zmajeval z glavo. 

S to izjavo je carinik izrazil precej 
razširjena predsodka, ki jih imajo ljud-
je v zvez s potovanji: prvič, potovati na 
nožni pogon in drugič, obiskati državo, 
kot je Albanija. 

Kot večina predsodkov sta tudi opi-
sana dva povsem neutemeljena. 

O potovanju s kolesom 

Resnica je, da je kolo nedvomno 
najboljše potovalno sredstvo, ki je na 
voljo sodobnemu človeku. Omogoča 
dovolj hitro premikanje, ne onesnažuje 
okolja, je ekonomično pri porabi ener-
gije, je najbolj demokratično, ker si ga 
lahko privošči vsakdo (zlasti če ga pu-
stiš nezaklenjenega), za nameček pa še 
koristi zdravju, saj krepi "telo in du-
ha". Se posebno Albanija s svojo gora-
tostjo nudi sodobnemu mazohistu obi-
lo užitka. 

Na kolesu doživiš pokrajino, prek 
katere se voziš, z vsemi svojimi čutili, 
(zlasti naklon ceste in smer ter moč ve-
tra), pokrajina nikoli ne beži mimo ta-
ko hitro, da se ne bi bilo mogoče ob za-
nimivostih ustaviti, najboljše pa je, da 
se lahko človek zlahka pomeni z ljud-
mi, ki jih srečuje ob poti. 

Potovanje s kolesom je strukturira-
no kot življenje: pozna vzpone in pad-
ce, ravne odseke in ostre ovinke, dež in 
sonce, garanje do izčrpanosti in občut-
ke velikega ugodja ob dobro opravlje-
nem delu. Predvsem se naučiš ceniti 
vsak požirek hladne pijače in grižljaj 
jedi, ko si porabil ves glikogen v tele-
su. Na te prvobitne občutke in doživet-
ja pozabljamo v današnjem ekspre-
snem in globalnem življenju. Pet dni 
potovanja s kolesom po deželi z dru-

Vročina ustavila karavano na poti v glavno mesto. 

gačno kulturo in različno stopnjo ra-
zvoja je izredno zanimiva izkušnja za 
spoznavanje drugih in - sebe. 

0 Albaniji nasploh 
Albanija je še posebej odlična de-

stinacija za popotnika-kolesarja, saj je 
zaradi svoje dolgoletne izoliranosti, ki 
jo je povzročil totalitarni režim, ohra-
nila tisto avtentičnost in nepokvarje-
nost ljudi, ki jo človek v razvitem sve-
tu tako pogreša. Sami domačini seveda 
s takim stanjem, ki navdušuje tuje po-
potnike, niso zadovoljni in ga želijo 
čimprej spremeniti in se izenačiti z 
"razvitimi " državami. To jim ob prito-
ku kapitala iz tujine - grški in italijan-
ski investitorji, zdomci iz Evrope in 
Amerike, oprani narkodenarji - tudi hi-
tro uspeva. V desetih letih bo ta posre-
čena mešanica starega in novega izgi-
nila in dobili bomo še eno turistično ra-
zvito sredozemsko državo z betonski-
mi hoteli in urejenimi plažami. 

Ob obisku Albanije takoj izginejo 
stereotipi, ki jih je najti tudi v publika-
ciji, kot je Lonely Planet in na interne-
tu, kot npr.: da je dežela nevarna za tu-
je popotnike, istočasno pa nerazvita in 
zaostala. Resnica je prav nasprotna: 
dežela je zelo varna, ljudje so prijazni 
in takoj pripravljeni pomagati. 

Albanija je hitro razvijajoča se 
družba, ki ne zaostaja za Makedonijo 
in Črno goro, inflacije praktično ni, 
stopnja rasti BDR pa je 7,5%. (Česar 
na startno osnovo verjetno ni tako tež-
ko doseči!) 

Gradijo se nove hiše, hoteli in 
apartmaji, multinacionalke (Coca 
Cola) so prisotne skoraj v vsaki vasi, 
hrana je odlična (grško - turški stil) in 
povsod lahko naročiš izvrsten italijan-
ski espreso. 

Bunkerji, značilnost Hodževe Al-
banije, izginjajo, in če želiš fotografi-
rati kakšnega večjega, se moraš prav 
potruditi, da ga najdeš in prav nikjer 
nismo srečali človeka z belo čepico. 
Ljudje v mestih govorijo italijansko in 
tudi angleško in ko ugotovijo, da si 
Slovenec, se potrudijo z nekakšno 
"praslovanščino". Presenetljivo dobro 
poznajo Slovenijo in je nikjer ne zame-
njujejo s Slovaško. Morje je čisto in 
toplo, dolge peščene plaže pa neokr-
njene in prazne. Seveda je potrebno 
vzeti v zakup tudi značilnosti tretjega 
sveta: slaba infrastruktura, odklopi 
elektrike prek noči, umazanija, divja 
urbanizacija, nezaposlenost, otroci, ki 
po ulicah prodajajo cigarete in cvetje, 
so plen kriminalnih združb ipd. 

Albanci se na splošno delijo na dve 



kategoriji: tisti, ki imajo mercedesa, in 
tisti, ki hodijo peš. Slednji so v večini, 
čeprav je tudi mercedesov ogromno, 
vseh tipov in vseh letnikov. (Verjetno 
se med njimi vozi tudi kakšen, ki je iz-
ginil slovenskim lastnikom). Na pode-
želju prevladujejo oslički in drobnica, 
ki se sprehaja po cesti, ki so večinoma 
makadamske, polite s katranom. 

Kolesarjev skoraj nismo srečali. 

Pravo in odvetniški stan 

Odvetniških tabel smo videli zelo 
malo. Kolikor je odvetnikov, se verjet-
no vsi ukvarjajo samo s kazenskim 
pravom - tako kot na Kosovu. Kosov-
ski odvetnik mi je povedal, da med al-
banskimi odvetniki prevladujejo ka-
zenski zagovorniki. "Kako pa je z za-
stopanjem npr. v mejnih in drugih ci-
vilnopravnih sporih?" sem ga vprašal. 
Pojasnil mi je, da je mejni spor samo 
na začetku mejni spor, potem pa je to 
tipična kazenska zadeva. 

Naš itinerar (prilagojen povpreč-
ni starosti 50 let): 

1. dan: Podgorica - Skadar (Sko-
dra), 62 km 

Razgibana pot ob Skadarskem je-
zeru, prek mejnega prehoda Božaj, kjer 
ni posebnih formalnosti, izvzemši vi-
zo, ki stane 20 EUR "po glavi". Ta del 
Albanije je pri Lonely Planetu označen 
kot zelo nevaren, vendar ta ocena po 
mojem mnenju izvira iz časov pred de-
setimi leti. Zaradi negostega promet je 
tudi vožnja v mraku dokaj varna. "Fli-
kanje" gume pritegne radovedne do-
mačine, ki takoj ponudijo kavo. 

2. dan: Skadar - Tirana, 105 km 

Lepa cesta z malo klancev. Enver-
jev piedestal na glavnem trgu v Tirani 
je prazen, na ploščadi pred njim je 

Avtor potopisa na glavnem trgu v Tirani. 

otroški luna park. Enverjev mavzolej je 
spremenjen v sejmišče. Tirana je lepo 
in živahno mesto, kjer točijo odlično 
pivo, ki se imenuje "Tirana beer". Res 
pa je vsako pivo boljše po 100 km vož-
nje s kolesi v poletni vročini. 

3. dan: Tirana - Fier (via Drač), 
119 km 

Ravna lepa cesta z gostejšim pro-
metom, lahko kolesariš po njihovi av-
tocesti. Izredna vročina, prek 40 °C. 

4. dan: Fier - Palače (via Vlora), 90 
km 

20 km po Vlori se začne vzpon od 
morja do prelaza Llogora na višini 
1.055 m nadm. višine, pri čemer so v 
Albaniji vsi klanci speljani s kar naj-
manj serpentinami in čimbolj naravnost 
(stara značilnost italijanskega inženir-
stva, opazna tudi pri nekaterih primor-
skih cestah pri nas). Zelo nevaren je 
spust s prelaza Llogora, kajti lepo asfal-
tirana cesta je posuta z drobnim a zelo 
ostrim kamenjem, ki je našemu tovari-
šu, ki je štartal prvi, prerezalo zračnico, 
sledil je spektakularen padec pri 65 
km/h, ki se je k sreči končal ob obce-
stnem kamnu. Zvito prvo kolo, razbita 

čelada in poškodovana roka so na srečo 
majhna cena glede na to, da je obcestni 
kamen ustavil drsenje v prepad. Ker se 
v Albaniji avtobusni promet normalno 
odvija, je prijatelj lahko nadaljeval pot. 

Palače ni hotel, ampak se tako ime-
nuje zakotna vas v hribih, kjer pa ima-
jo velik hotel povsem brez gostov in z 
odlično italijansko kuhinjo. 

5. dan: Palače - Saranda, 80 km 

Zelo naporna in strma etapa, kajti v 
Albaniji še nimajo Jadranske magistra-
te in se cesta od morja dvigne na prelaz 
in zopet spusti do naslednjega zaliva in 
tako v nedogled. 

Iz Sarande, ki je nekakšen albanski 
Portorož, lahko Albanijo zapustite z 
ladjico, ki vozi na Krf, ali pa naredite 
še 180 km (pretežno klancev) do tra-
jektnega pristanišča Igoumenitsa. 
Odvisno od časa, ki ga imate na razpo-
lago. Mi smo izbrali hitrejšo različico 
prek Krfa in od tu s trajektom do Trsta. 
Pri vračanju domov se lahko s tržaško 
"gorsko železnico" dvigneta od morja 
na kraški rob na Občinah, saj so nedav-
no na sprednji del tramvaja namestili 
posebne nosilce, na katera kolesar lah-
ko obesi svoje kolo. 

Zalet pred vzponom na prelaz Llogora. 
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Odvetnik Aleš Stanovnik 
in njegov čas 

"... Ne zavedam se nobene druge krivde, kakor 
da sem Slovenec ..." 

Pred nedavnim je bila v založbi 
Zveze združenj borcev in udele-
žencev NOB Ljubljana izdana 

knjiga Aleš Stanovnik in njegov čas, 
v kateri je Janez Stanovnik, ki je ne-
čak opisal stričevo življenjsko pot. 

Obravnava politično dejavnost 
odvetnika Aleša Stanovnika v politi-
čno razgibanih časih 
in razmerah nekdanje 
Kraljevine Jugoslavije 
s poudarkom na raz-
voju njegove politične 
misli in osebnosti, ki 
jo je utesnjevala cer-
kvena hierarhija in 
vodstvo klerikalne 
SLS. 

Po zlomu Kraljevi-
ne Jugoslavije in raz-
delitvi Slovenije med 
okupacijskimi država-
mi se je kot krščanski socialist pri-
družil OF in postal član Vrhovnega 
plenuma OF. V njem je zastopal kr-
ščansko socialistične poglede na na-
rodnoosvobodilni boj. Med italijansko 
okupacijo je politično deloval na 
osvobojenem ozemlju in ilegalno v 
Ljubljani. Tu je bil zajet od italijan-
ske policije in 2. junija 1942 ustre-
ljen kot talec v Gramozni jami v Lju-
bljani. Citat v naslovu je odlomek iz 
njegovega zadnjega pisma soprogi 
Marinki. 

Dr. Aleš Stanovnik je bil rojen 
leta 1901 v Horjulu. V letu 1919 se 
je na Dunaju vpisal na eksportno aka-
demijo, po ustanovitvi Univerze v 
Ljubljani se je v letu 1920 prepisal 
na Pravno fakulteto. Po promociji v 
letu 1926 je še leto dni študiral v Mi-
lanu. 

Pripravništvo je opravljal v odvet-
niški pisarni svojega deset let starej-
šega brata dr. Ivana Stanovnika v 
Ljubljani. Še kot dijak se je pod vpli-
vom socialnih idej J. E. Kreka zani-
mal za življenjske pogoje in pravice 
delavcev. V letu 1924 je aktivno 
vstopil v politiko in se vključil v kr-
ščansko mladinsko gibanje - križar-
stvo. Gibanje se je zavzemalo za po-
litično pluralnost in dialog med ra-

zličnimi nazori in mnenji. Nasproto-
valo je poglabljanju razrednih razlik, 
ki so škodljive za nacionalno eno-
tnost. Bilo je izrazito protikapitalisti-
čno in kritično do cerkvene hierarhi-
je ter vodstva Slovenske ljudske 
stranke - SLS. 

Po promociji v letu 1926 je po-
stal pravni svetovalec 
Jugoslovanske stro-
kovne zveze - JSZ 
(katoliški sindikati v 
okviru SLS). Pri svo-
jem političnem delu je 
spoznaval pomen de-
lavske solidarnosti in 
moč enotnosti v boju 
za socialne pravice ne 
oziraje se na ideolo-
ške in svetovnonazor-
ske razlike med posa-
meznimi sindikati. 

Boril se je za osamosvojitev kr-
ščanskosocialističnega delavstva od 
SLS. 

Prav zaradi teh političnih naziranj 
in povezanosti z delavskim gibanjem 
si je izbral Jesenice za sedež svoje 
odvetniške pisarne. Območje njegove 
dejavnosti je bila predvsem Gornje-
savska dolina (Okrajno sodišče v 
Kranjski gori) in Jesenice, kjer je za-
stopal železarske delavcev v delov-
nih in sindikalnih sporih. Tamkajšnji 
ljudje so ga ohranili v lepem spomi-
nu kot dobrosrčnega odvetnika. V 
njegovi pisarni je opravljal priprav-
ništvo dr. Miha Potočnik, politični 
somišljenik in kasneje njegov pokli-
cni družabnik. 

Poklicno in politično je sodeloval 
s kolegom dr. Jožo Vilfanom, odvet-
nikom v Kranju in seveda s svojim 
bratom Ivanom, ki mu je bil poklicni 
in politični mentor. Postal je politični 
vodja krščanskosocialistične JSZ, ki 
se je po njegovi zaslugi v letu 1932 
ločila od SLS. 

Zavzemal se je za samostojno dr-
žavo Zedinjeno Slovenijo v sklopu ju-
goslovanske zveze. 

Pisal je politične članke v razna 
glasila in časopise "Križ na gori", 
"Socialna misel", "Delavska pravica", 

"Naš kovinar", "Slovenska politika" 
in druge. 

Ob branju knjige ali bolje življenj-
ske zgodbe odvetnika Aleša Stanov-
nika ne moremo mimo rodbine Sta-
novnikovih iz Horjula, iz katere izha-
jajo številni pravniki. Danes že tretja 
generacija: 
• Tit Stanovnik, upokojeni sodnik 

Vrhovnega sodišča je Alešev sin; 
• Izrecno omenjam Aleševega brata 

Ivana (1891-1978), znanega ljub-
ljanskega odvetnika in politika. 

• V obdobju med obema vojnama je 
v Zvezi delovnega ljudstva pred-
stavljal delavsko krilo v SLS in 
bil izvoljen za podžupana mesta 
Ljubljana. Zaradi zagovarjanja de-
lavstvu naklonjene politike prišel 
v spor z desničarskim vodstvom 
SLS. Kot krščanski socialist se je 
pridružil OF. Po osvoboditvi je bil 
nekaj časa tudi v vodstvu Odvet-
niške zbornice Slovenije. 

• Pred nedavnim umrli ljubljanski 
odvetnik Jože Stanovnik je bil Iva-
nov sin. Pokojnega Jožeta hči Sel-
ma pa je predsednica Okrajnega 
sodišča v Piranu. 

• V odvetniški pisarni Ivanovega si-
na Andreja Stanovnika dela kot 
odvetniški pripravnik njegov sin 
Jure. 

• Odvetnik Jernej Pavšek je sin Iva-
nove hčerke Mince Stanovnik, po-
ročene Pavšek. 

• Ivanova sinova Janez Stanovnik 
(avtor knjige) in Anton Stanovnik 
sta diplomirana pravnika. 
Ivanov brat Jože ima sina Janeza 

Stanovnika, ki je poznan po svoji ak-
tivnosti v društvu pravnikov v gospo-
darstvu. 

Tomaž Maruš ič 



Odvetnica 
Nobelova 

Širin Ebadi 
nagrajenka 
mir 

1 . Nak, ni dovolj, se takoj dvigne-
jo advokati. Diplomirani pravnik še ni 
strokovnjak, kup agencij pa je one man 
band. Nakup nepremičnine naj ljudje 
vendar zaupajo odvetniku - specialistu 
za trgovanje z nepremičninami. B. G., 
npr. bo postal odvetniška zvezda, dela 
in zaslužka mu najbrž ne bo zmanjka-
lo. 

Rožena Križnik, Delo 11. 9. 2003, 
v kolumni: "Najem odvetnika, ni do-
volj" 

2 . M. K. je že dolga leta odvetnik, 
lahko bi rekli, da je na tem področju 
stari maček. Letos je na položaju pred-
sednika OZS zamenjal B. G. ... Ko mu 
je prišlo na uho, daje nekaj odvetnikov 
v kazenskem postopku, je prosil ljub-
ljansko sodišče, naj mu te podatke po-
sreduje, vendar so mu odgovorili, da za 
to ni zakonske osnove. Pravi, da so 
odvetniki največkrat v postopku pred 
disciplinskim sodiščem zaradi neplače-
vanja prispevkov OZ.... Letos je disci-
plinska komisija prejela 35 zadev, v 24 
zadevah je že odločila. Najpogostejši 
sankciji sta denarna kazen in opomin ... 
"Kolikor mi je znano, je vsaj en posto-
pek pred disciplinskim sodiščem zoper 
odvetnika, ki zastopa nekaj novih 
družb, ki so se pojavile v zadnjem času 
in ki oglašujejo svoje delovanje pri 
urejanju odškodnin. OZS meni, da tak 
odvetnik, ki ima pavšalno pogodbo s 
takšno družbo, ne ravna v skladu z 
odvetniško etiko, ker na tak način po-
sredno oglašuje ..." Če OZ že obvešča-
jo o tem, da odvetniki delajo nered na 
sodišču, naj ji posredujejo tudi podatke 
o tem, ali so odvetniki v kazenskem 
postopku zaradi svojih ravnanj. 

Miča Vipotnik i' intervjuju z pred-
sednikom OZS M. K.: "Odvetniki se-
gajo tudi na klop za obtožene" - za 
uveljavitev odškodnin so najbolj pri-
merni odvetniki in ne družba, ki se po-
javljajo v zadnjem času. Dnevnik, 26. 
9. 2003 

3 . Od Sodnega sveta seveda ne 
pričakujem, da bo potrdil vse, kar sem 
napisala v odstopni izjavi, čeprav pri 
tam zapisanih trditvah v celoti vztra-
jam, saj so dokazljive. Predlagam, naj 
Sodni svet opravi analizo naših odloči-

tev, saj je iz zapisnikov razvidno, kako 
smo odločali pri napredovanju sodni-
kov. Ne spomnim se, da bi kakšno na-
predovanje zavrnili. Mogoče eno, dve. 
Iz zapisnikov bo tudi razvidno, da je 
bila marsikatera odločitev sprejeta s 
preglasovanjem, pri čemer sploh ne tr-
dim, da so se glasovi razdelili med sod-
nike in zunanje člane Sodnega sveta". 

Majda Vukelič, citira odziv odv. 
N. S. na izjavo za javnost Sodnega sve-
ta v članku: "Vsak na svojem bregu" -
po odstopu članice Sodnega sveta Delo, 
8. 10. 2003 

4 . Tako so si za pultom nasproti 
stali mladi podjetniki in pravne veliči-
ne. Govor je bil o odškodninah. Preve-
deno v običajni jezik: kdo bo iz naše 
nesreče naredil večji biznis: iznajdljiva 
mala podjetja ali odvetniki. M. K. je v 
vlogi predsednika OZS začel dostojan-
stveno, kot se za predsednika spodobi. 
Ob bombastičnih napadanjih nasprotne 
strani pa so popustile vse zavore. Nje-
gova izjava: "Kolega, vi ste premladi, 
da bi meni govorili, da lažem", pa bo 
šla v zgodovino. 

T. Zgaga, Dnevnik 11.10. 2003, v 
kolumni: "Premierove bele nogavič-
ke" 

6. Toda, ne bi rada ocenjevala spo-
sobnosti odvetnikov. Tudi med njimi 
so, tako kot med tožilci in sodniki, razli-
ke. Nekateri so zelo uspešni tudi pri 
uveljavljanju pravnih pogledov, kar je 
prav, saj so pravniki, imajo vrhunsko 
znanje in dolgoletno prakso. In prav je, 
da ta boj med tožilcem in odvetnikom 
obstaja ... Mislim, da se institut izloča-
nja zlorablja, in da bo treba morda celo 
v zakonodaji sprejeti (jasno) bolj ome-
jeno izločitvena merila. Moj pogled je 
takšen: državnega tožilca nasprotna 
stranka sploh ne bi smela izločati, razen 
če bi šlo npr. za sorodstvena razmerja. 
Zdaj imamo situacijo, da zagovornik to-
žilca izloča - stranka torej izloča stran-
ko - tožilec pa odvetnika ne more izlo-
čati. ... Tako se mi zdi, da se izločitveni 
razlogi nemalokrat uporabljajo zgolj za 
zavlačevanje postopka. Ampak dokler 
imajo odvetniki takšno pravico po zako-
nu, toliko časa jo lahko uporabljajo. 

Majda Vukelič, v intervjuju z 
Zdenko Cerar, generalno državno to-
žilko, Sobotna priloga Dela 11. 10. 
2003: "Za tožilce ni odpustkov" 

7 . Tudi odvetnik S. Z. je v Trenjih 
izjavil, da dokler v Sloveniji ne bo 
konkurence policiji, ne bo nič. Če se 
bo še večkrat zgodilo, da kakšen toži-
lec-ka (B.B. op.p.) reče za drugega, da 
tega ni naredil prav in bo moral za to 
tudi odgovarjati, potem se bo nekaj 
premaknilo. 

Miha Stamcar, Iztok Klemenčič, 
Mladina 13.10.2003, v intervjuju z žu-
panom Kopra: "Sodelovala je tudi 
Ljubljana" 

5 . Nobelovo nagrado za mir je dobila Iranka Širin Ebadi. Nekdanja 
odvetnica in sodnica, ki je po islamski revoluciji izgubila ta položaj, se v Iranu 
"jasno in odločno" zavzema za pravice žensk in otrok. Nagrada Iranki je bila 
presenečenje, saj naj bi imel letos zanjo največ možnosti papež. 

Pridružujemo se čestitkam kolegici! Uredništvo - v imenu OZS. 
Dnevnik, 11. 10. 2003, agencijska vest 
Širin Ebadi je mati dveh odraslih hčera. Na zahodu je doslej v glavnem ni-

so poznali. V Iranu je zanjo že pred Nobelovo nagrado vedel takorekoč vsak 
otrok. Že vse od leta 1974, ko je postala predsednica sodišča v Teheranu. To je 
bil namreč dogodek brez primere, saj je bila Širin prva ženska v iranski zgodo-
vini, ki seje povzpela tako visoko. Toda pravd ni vodila prav dolgo. Leta 1979, 
po izbruhu islamske revolucije, so jo grdo odslovili. Z besedami, da je ženska 
preveč čustveno bitje za tako odgovorno delo. 

Od takrat se kot odvetnica (študirala je v Teheranu in Parizu) neutrudno bo-
juje za človekove pravice, še posebej za pravice žensk (v Madžlisu - parlamen-
tu, sedaj sedi že več Irank, kot pa je Američank v senatu), otrok in pripadnikov 
verskih in etničnih manjšin. O tem je napisala vrsto knjig (Tradicija in moder-
nizem v iranski zakonodaji, Dokumenti o človekovih pravicah v Iranu), od ka-
terih so tri že prevedene v angleški jezik. Kot odvetnica je zaslovela, ko je na 
sodišču zastopala družino 9-letne deklice L. F., ki so jo pred kakšnim desetle-
tjem posilili in umorili trije moški. Sodišče je vse tri obsodilo na smrt. 

Branko Soban, Sobotna priloga Dela, portret tedna: Širin Ebadi, 18. 10. 
2003 



8. Proti odvetnikom, ki sodelujejo 
s posredniki, naj bi sicer teklo že več 
disciplinskih postopkov. Glavni očitek 
tovrstnim posrednikom je dejstvo, da 
poberejo 10 odstotkov odškodnine, pa 
čeprav mora, v primeru izgubljene 
pravde, zavarovalnica plačati stroške 
odvetnika. Stranke se tudi ne morejo 
pritožiti na postopek, če se jim zdi, da 
se je zadeva na sodišču razpletla v nji-
hovo škodo. OZS naj bi v prihodnje 
spremenila statut, v katerem naj bi po-
ostrili pogoje za odvetnike. Poleg tega 
razmišljajo tudi o lastnem oglaševanju, 
kot protiuteži pravnim posrednikom, ki 
v nekaterih primerih nimajo v svojih 
podjetjih niti enega zaposlenega. V 
slogu: "Če bi imeli osebnega odvetni-
ka, se vam ne bi zgodil Zbiljski gaj..." 

Gregor Cerar, Mladina, 13. 10. 
2003, v rubriki Manipulator: "Grešni 
odvetniki" 

9 . Potem ko so štirje odvetniki in 
obtoženca na obravnavi 24. 9. protestno 
zapustili razpravno dvorano, zaradi, po 
njihovem mnenju, nezakonitega ravna-
nja razpravljajoče sodnice D. F., je ta 
vsem naložila plačilo stroškov kazen-
skega postopka oz. povprečnine in sicer 
vsakemu po 300.000,00 sit, odvetnike 
pa še dodatno denarno kaznovala s po 
450 tisočaki. Ker so se Višjemu sodišču 
zneski zdeli previsoki, je odvetnikom 
znižalo povprečnine na 150 tisočakov, 
denarno kazen pa jim je s 450 tisočakov 
znižalo na 200 tisoč tolarjev. Odvetni-
škemu kandidatu so naložili plačilo 
povprečnine v višini 80 tisoč tolarjev in 
100 tisočakov kazni, medtem pa bosta 
morala obdolženca seči v žep zaradi 
plačila 80 tisočakov povprečnine. 

Agencijska vest Delo 23. 10. 2003: 
"Sojenje gre po utečeni poti" 

10. Ali po njenem odstopu res-
nično vlada tako sozvočje med pre-
ostalimi člani sodnega sveta? Pred-
vsem o tem, da je vse v redu, kakor se 
sedaj zatrjuje. Ali je morda tako bilo že 
prej in je šlo v tem primeru le za umik 
"bele vrane"? Če je tako, potem je šele 
zares hudo. Stanje v sodstvu je namreč 
v tako očitnem nasprotju s tistim, kar 
sodstvo misli samo o sebi, da nujno po-
trebuje kritično opozorilo kvalificirane 
stroke. Prav zato bi vsi, ki se borijo za 
neodvisnost in strokovnost sodnikov in 
želijo ohraniti doseženo (Sodni svet je 
tu med prvimi), morali zelo resno je-
mati svarilna znamenja. Še posebej, če 
prihajajo iz lastnih vrst. Vnaprejšnje 
zavračanje razlogov, ki jih je navedla 
uspešna odvetnica, pred tem ugledna 
višja sodnica, gotovo ne kaže na zave-
danje o pravih razsežnostih krize ... 

Hinko Jenull, Sobotna priloga De-
la, 25.10. 2003, v članku: "Konkretna 
imena, konkretne krivde - sodstvo" 

1 1 . Vpr.: Odvetniki so glede 
sposobnosti sodnikov pogosto zelo kri-
tični. Včasih se jim odkrito posmehuje-
jo-

Odg.: Odvetnik ima v svojem reper-
toarju 5 ali 6 predlogov: da naj se izlo-
či sodnik ali kakšna priča, da se zasliši-
jo nove, dodatne priče itd.. Ko odvetnik 
daje predloge v korist svoje stranke, ne 
ocenjuje, ali so utemeljeni ali ne. So-
dnik pa je tisti, ki mora odločiti, tu in 
zdaj. Odločati med dvema nasprotnima 
stranema - enkrat med tožilcem in 
odvetnikom obdolženca, drugič med 
odvetnikoma strank, ki sta si v laseh, v 
sporu - je gotovo težje kakor nekaj pre-
dlagati. Je pa res, da se sodniki vsaj po 
mojem mnenju prepozno odločajo. Če 
bi bili v tem hitrejši, pa bi bilo po dru-
gi strani, zlasti v prvem obdobju, med 
sodniki in odvetniki še več konfliktov. 

Mija Repovž, v intervjuju z dr. Loj-
zetom Udetom, Sobotna priloga Dela, 
25. 10. 2003, z naslovom: "Politikom 
niso ljubi samozavestni sodniki" 

1 2 . Sodnik na jugozahodu Fran-
cije je pod preiskavo, ker je masturbi-
ral sredi procesa. Med tem ko je odvet-
nica navajala dokaze, je sam več minut 
uganjal "neumne geste". Še prej si je 
"diskretno privzdignil haljo in odpel 
hlače". Začasno so ga že suspendirali 
in odvlekli do psihiatra. Predmet sod-
nega primera: Medsosedski spor ... 
"Vreščijo okoli centimetrov?! Pokazal 
jim bo centimetre!" In jih je. ... 

Marko Bauer, Sobotna priloga De-
la, 25.10.2003, v rubriki: "Medialije z 
naslovom: "S(m)odnik". 

1 3 . Še huje, anonimarska skupi-
na je imela in še vedno ima za svoje 
"rabote" najetega enega najbolj znanih 
slovenskih odvetnikov, (ki zadnje čase 
neverjetno skrbi, da se redno reklamira 
v medijih), ki je anonimke "strokovno" 
pregledal, zato da so se izognili vsem 
možnostim, da bi se pisec izdal. Taisti 
odvetnik vleče tudi lepe denarje za pre-
gledovanje sicer podpisanih pisem, v 
katerih se udriha po domnevnih poli-
tičnih nasprotnikih. 

Aleksander Lucu, Nedelo 26. 10. 
2003, v članku: "Slatko denunciant-
stvo" 

1 4 . Upajmo, da litispendenca, v 
kateri se je znašel mag. D., le ne bo ta-
ko dolga kot povprečno traja pravda na 
slovenskem sodišču. Z odločitvijo bi 
namreč poslanci pospešili tudi konča-
nje polemik, ki jih je povzročil odstop 
odvetnice N. Š. iz članstva v Sodnem 

svetu. Samo mimogrede: neokusni so 
bili na TV komentarji nekaterih članov 
sodnega sveta, da je odstopila po več 
kot štirih letih članstva v svetu. Tako 
kot sadeži tudi človek potrebuje čas, da 
dozori njegova odločitev. 

Alenka Leskovic, Pravna praksa, 
št. 3812003, v rubriki: Paragraf z naslo-
vom: "Litispendenca" 

1 5 . Razlika uveljavljanja pravic 
pri odvetniku ali pri odškodninskem 
podjetju? Bistvena razlika, ki je najbolj 
pomembna za stranko, je ta, da pri nas 
stranka vnaprej dejansko nima nikakr-
šnih stroškov, medtem ko je pri odvet-
nikih velikokrat potrebno že vnaprej 
vplačati določen znesek, kar poimenu-
jejo akontacija. Na koncu pa od same 
odškodnine odtegnejo še provizijo v vi-
šini 10-15 odstotkov za t. i. nagrado za 
opravljeno delo, čeprav v vsakem pri-
meru dobijo povrnjene odvetniške stro-
ške s strani zavarovalnice. Pri nas pa je 
z individualno pogodbo o opravljanju 
storitev provizija vnaprej določena v 
višini 10 odstotkov. V podjetju Porav-
nava d.o.o. je 6 zaposlenih, ob tem pa 
tudi 8 zunanjih sodelavcev. ... V manj 
kot letu dni je Poravnava d.o.o. odprla 
8 lastnih pravnih pisarn v Sloveniji 
(Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Ptuj, 
Trebnje, Kočevje, Portorož). Neresnice 
s strani ptujskih odvetnikov, da smo le 
posredniki med stranko in odvetniki, so 
zavajajoče, saj podjetje zaposluje do-
volj lastnega strokovnega kadra. 

Rok Snežič in mag. Nenad Dukič, 
Mladina, 27. 10. 2003, v rubriki Pi-
sma, kot odgovor na članek "Grešni 
odvetniki" 

16. Bruselj odločno opozarja 
Slovenijo na "resne težave" v poglavju 
o prostem pretoku ljudi, točneje pri 
priznavanju strokovnih kvalifikacij, 
predvsem v zdravstvu, a tudi na drugih 
področjih (odvetniki, arhitekti). 

Božo Mašanovič, Delo, 3. 11. 
2003, v članku: "Tudi Sloveniji svarilo 
Bruslja?" 

1 7 . Ravnanje, ki sta si ga v torek 
privoščila eden od šesterice osumljenih 
napada na novinarja M. P., A. Š. ter 
njegov odvetnik D. P., ob asistenci 
POP TV, je povsem nesprejemljivo. 
Prva dva sta ravnala v nasprotju z do-
ločili ZKP ... Ko je zapuščal sodišče, 
se je ob njem znašla ekipa POP TV, da 
bi z njim opravila, kot so povedali v 
napovedi, ekskluzivni intervju. In Š. je 
med drugim izjavil, da se v zadevi P. 
ne počuti niti malo krivega in da imajo 
zaprte štiri nedolžne ljudi, ki nimajo s 
tem primerom nič in ki so v zadevi P. 
pripravljeni to tudi dokazati na kakr-



šenkoli način. Pa še Š. zagovornik D. 
P. je dodal dva stavka.... Kako si na te-
leviziji razlagajo Š. izjavo, da so osum-
ljeni svojo nedolžnost pripravljeni do-
kazati na kakršenkoli način? Na kak-
šen način? Bo kdo še koga pretepel? 
Tožilca? Sodnika? 

Majda Vukelič, Sobotna priloga 
Dela, 8. 11. 2003, v članku: "Tega še 
Hollywood ne bi prenesel" 

1 8 . Sramoten je podatek, ki ga je 
kot primer javno izpostavil predsednik 
Okrožnega sodišča v Ljubljani, da 
prejme dežurni preiskovalni sodnik za 
uro zaslišanja pet, odvetnik pa petdeset 
tisoč tolarjev (ciničen pa komentar 
predsednika Odvetniške zbornice, da 
mora odvetnik plačati še kurjavo in taj-
nico). Razlage te neuravnoteženosti 
gre morda iskati, ko je ta položaj (min-
istra - o. p.) kljub javnemu apelu pred-
sednika Zveze društev pravnikov in 
dekana Pravne fakultete v Ljubljani 
prevzel - matematik. 

Dr. Vesna Bergant Rakočevič, 
Pravna praksa, št. 40/2003, v uvodni-
ku: "Absurdni človek" 

1 9 . Delo Odvetniške zbornice je 
povsem nepregledno, pooblastilo za 
vpogled v njihove postopke pa odreka-
jo celo Varuhu človekovih pravic. Na 
to kaže tudi ena izmed pobud, s katero 
se ukvarjajo v varuhovem uradu. Po-
budnik se je leta 1997 dogovoril z 
odvetnico, da bo vložila tožbo. Ko je 
čez 4 leta na sodišču izvedel, da tega ni 
storila, jo je zaradi nevestnega dela pri-
javil OZ. Disciplinski tožilec je zoper 
njo februarja lani zahteval uvedbo di-
sciplinskega postopka, a je januarja le-
tos na ustni obravnavi na komisiji 1. 
stopnje zahtevo umaknil. OZ je poslala 
pobudniku na njegovo zahtevo kopijo 
pravnomočne odločbe, s katero je bila 
zavrnjena zahteva za uvedbo disciplin-
skega postopka, a brez razlogov za tak-
šno odločitev. Razočarani pobudnik se 
je obrnil na varuha, ki je po zakonu pri-
stojen za nadzor nad nosilci javnih po-
oblastil, kamor sodi tudi OZ. Varuh je 
zbornico zaprosil za vpogled v disci-
plinski spis, vendar zbornica ni ugodila 

Iz prakse sodišč o odvetništvu 

ODVETNIŠKA ZAVRNITEV BRAZPLAČNE PRAVNE POMOČI1 

Vpr.: N. L. iz Ljubljane pravi, da ji je pisarna za brezplačno pravno 
pomoč določila odvetnico s seznama odvetnikov, ki nudijo in izvajajo brez-
plačno pravno pomoč, vendar je ta primer zavrnila z obrazložitvijo, da 
ima preveč dela. Sodišče ji je odgovorilo, da mora primer (preživnino za 
otroka) vseeno prevzeti, vendar vse ostaja po starem. Sprašuje, ali je mogo-
če, da v okviru brezplačne pravne pomoči zaprosi za drugega odvetnika. 

Odg.: Okrožno sodišče v Ljubljani, vodja službe za stike z javnostjo 
M. K.: 

Način imenovanja odvetnikov za izvajanje brezplačne pravne pomoči 
(BPP) določa 30. člen zakona o brezplačni pravni pomoči. Ta člen določa, 
da se odvetnika imenuje s seznama, ki ga sodišču predloži območi zbor 
odvetnikov. Če odvetnik zaradi opravičljivih razlogov ne more prevzeti 
izvajanja pravne pomoči, sodišču sporoči razlog, zaradi katerega ne more 
prevzeti izvajanja pravne pomoči. O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega 
odstavka odloča organ za BPP (na sodišču), po predhodnem mnenju Odvet-
niške zbornice Slovenije, ki je obvezujoče. 

Nadalje 8. odstavek istega člena določa, da sme organ za BPP na sodi-
šču, na zahtevo upravičenca ali z njegovo privolitvijo, odločiti o razrešitvi 
postavljenega odvetnika, ki ne opravlja v redu svoje dolžnosti. Namesto 
razrešenega odvetnika postavi drugega. O razrešitvi se obvesti Odvetniška 
zbornica Slovenije. 

V konkretnem primeru torej predlagamo, da se bralka obrne na Okrožno 
sodišče v Ljubljani, službo za brezplačno pravno pomoč in, ob sklicevanju 
na 8. odstavek 30. člena zakona o BPP, predlaga razrešitev odvetnice zara-
di neopravljanja dolžnosti in postavitev drugega odvetnika. 

Izbral B. K. 
' Vir: A.P., Dnevnik 15. 10. 2003, str. 15 v rubriki "Zeleni telefon" 

niti tej niti naslednjim prošnjam. Raz-
loga sicer ni natančno navedla, a je raz-
brati, da zato, ker disciplinski postopki 
zoper odvetnike ne sodijo v okvir jav-
nih pooblastil OZ. ... Gre za različni 
tolmačenji 6. čl. Zakona o varuhu člo-
vekovih pravic, nam je povedal predse-
dnik OZ M. K. K. je varuha človekovih 
pravic zaprosil, naj sproži postopek za 
avtentično tolmačenje člena, ki je po 
mnenju UO OZS sporno. UO meni, da 
OZ ne sodi v nobeno od navedenih ka-
tegorij, saj javna pooblastila izvaja le z 
vodenjem imenika odvetnikov. "Če se 
bo ugotovilo, da OZ izvršuje javna po-
oblastila v svojem celotnem poslova-
nju, bomo varuhu človekovih pravic 
nemudoma odstopili ves disciplinski 
spis. Na tem mestu želimo poudariti, da 

je odnos med odvetnikom in stranko 
zaupen in da so v disciplinskem spisu 
vložene tudi priloge, ki posegajo v ta 
zaupni odnos. Varuha resda obvezujejo 
predpisi o varovanju tajnosti, vendar v 
tem primeru ne gre za tajnost podatkov, 
temveč za odnos zaupnosti. Zato me-
nim, da lahko OZ daje varuhu zgolj po-
datke o tem, kako je bil neki postopek 
rešen, ne more pa mu pokazati celotne-
ga disciplinskega spisa," pravi M.K. 

Mojca Lorenčič in Miča Vipotnik, 
Dnevnik, 20. 11. 2003, v članku: 
"Odvetniki ne marajo gledanja pod pr-
ste", smiselno podobno tudi Matjaž Al-
breht, Delo 19. 11. 2003, v članku: 
"Jezikanje jezičnih dohtarjev" 

Prebral in izbral: 
m a g . Bojan Kukec 

Amnesty International 
Slovenije 
V zbirki "Izbraževanje za 
človekove pravice" 
so bile izdane naslednje knjige: 

Naročila na naslov: 
Al Slovenije, Beethovnova 7, 
1000 Ljubljana 
Tel.: 01/426-93-65 

• Rimski statut Mednarodnega 
kazenskega sodišča - in drugi 
dokumenti z uvodnimi pojasnili 
- druga, spremenjena in dopolnjena izdaja -

Avtorji pojasnil: dr. Ljubo Bavcon, 
dr. Damjan Korošec, dr. Marko Bošnjak, 
Eva Tomič in Dean Zagorac 

• Varstvo manjšin - dokumenti in 
pojasnila 

Avtor pojasnil: prof. dr. Miran Komac 

• Dokument i č lovekov ih pravic -
z u v o d n i m i pojasni l i 

Pojasnila so pripravili: dr. Miro Cerar, 
dr. Zlatko Šabič, Petra Roter, dr. Anton 
Perenič, dr. Peter Grilc, dr. Klemen 
Podobnik, Matej Accetto, dr. Arne 
Mavčič, Jernej Rovšek in Dean Zagorac 



Odvetniki 
v anekdotah • 

Nekaj primerov iz Italije 

dr . Janez Kranjc 

Že od nekdaj je bila morda glavna značilnost odvetništva v tem, da je 
odvetnik vedno nastopal kot posameznik. Celo v današnjem času, ko se tudi 
v Evropi oblikujejo ogromne odvetniške družbe, ostaja odvetnik na nek na-
čin sam. Uspeh ali neuspeh se še vedno pogosto pripisujeta posamezniku, ne 
pa odvetniški družbi. Razlog za to, da se odvetnik ne vtopi v instituciji, je 
verjetno v tem, da je že po samem pojmu nekaj individualnega, da je torej že 
sam na sebi neke vrste institucija. V tem pogledu so odvetniki med vsemi 
pravniškimi poklici verjetno najbolj podobni nekdanjim rimskim klasikom, 
ki so tudi vedno nastopali kot posamezniki. 

Zato je razumljivo, da je bil pomem-
ben del odvetništva ugled, ki ga je 
užival posamezen odvetnik. Ta 

ugled je navadno, ne pa nujno temeljil na 
dobljenih primerih. Velik del ugleda je v 
preteklosti predstavljala tudi odvetniko-
va poštenost in zavezanost idealu pravi-
čnosti. Tako so mnogi advokati sloveli 
kot brezkompromisni borci za svoje 
stranke, vendar le v primeru, da je šlo za 
pravično stvar. Takih primerov bi lahko 
našteli v vsaki državi kar nekaj. 

V Italiji je bil eden od takih odvetni-
kov gotovo Roberto Savarese.1 Med 
odvetniki je užival tak sloves, da je bil 
ustanovni zbor sveta odvetniške zbornice 
Neaplja kar pri njem doma. Savaresejev 
ugled je temeljil na njegovi neoporečni 
strokovnosti in moralni zglednosti. Že so-
dobniki so o njem pisali kot o človeku, ki 
daje zgled nepokvarjenosti v pokvarjenih 
časih, in je eden redkih primerov popolne 
skladnosti med znanjem in krepostjo.2 

Kot je zapisal Giovanni Porzio,3 je 
bil Savarese poosebljenje osebne skro-
mnosti in plemenitosti rimskega prava. 
Znano je njegovo pismo, s katerim je 
ogorčeno zavrnil viteški križec, ker ne-
kateri med prejemniki istega odlikovanja 
po njegovem niso bili zgledi kreposti in 
dostojanstva. 

V govoru, ki ga je imel leta 1882, je 
0 odvetnikih dejal naslednje: 

1 Roberto Savarese (1805-1875) je bil odvetnik 
in profesor v Neaplju. Na zasebni šoli in kasneje 
na neapeljski univerzi je predaval rimsko pravo, 
civilno pravo in postopek ter ustavno pravo. Pri-
zadeval si je za združitev Italije in bi! zaradi te-
ga izgnan. Bil je poslanec prvega parlamenta 
združene Italije. 
2 Gl. Quinto Cenni, Della mente e deli'anima di 
Roberto Savarese, Firenze, 1875: ... (il Savare-
se fu ) modello di vita incorrotta in tempi corrot-
tissimi, esempio rarissimo di somma dottrina 
sposata a non minime virtu. 
3 Gl. G. Porzio, Figure forensi, Napoli 1917. 

"Odvetnik, ki piše vloge, zapisuje 
dejstva ali nastopa kot govornik v civil-
ni oziroma kazenski zadevi, ni zasebnik, 
temveč izvršuje javno dolžnost, kije po-
dobna sodnikovi. Sodnik namreč opro-
sti ali obsodi, odvetnik pa priskrbi in 
podpre razloge, zaradi katerih mora so-
dnik obsoditi ali oprostiti." 

Te besede najbolje ponazarjajo bi-
stvo nekdanjega odvetništva, ki je bilo 
namenjeno uveljavljanju pravičnosti, ne 
pa zmagi za vsako ceno. 

Svečenik obrambe 
Eden od Savaresejevih učencev je 

bil znameniti penalist in odvetnik En-
rico Pessina.4 Ta genialni pravnik, ka-
terega zgovornost ni v ničemer zaosta-
jala za njegovim znanjem, pri čemer je 
po splošnem mnenju sodobnikov reto-
rične figure plemenitil z bogato vsebi-
no in stvarnimi argumenti, je bil eden 
od najslavnejših odvetnikov svojega ča-
sa. Sodobniki so ga slavili kot "atleta 
sodne dvorane," kot "svečenika obram-
be," katerega plemenitost in blagost 
značaja naj bi bila enaka njegovemu 
znanju in govorniškim sposobnostim. 
Njegovi nastopi na sodišču so bli ve-
dno senzacija. Njegove govore so, kot 

4 Enrico Pessina (1828-1916) je bil čudežni 
otrok. Z dvanajstimi leti je bil bil nagrajen za 
najboljši spis, na natečaju, ki ga je razpisala 
kraljica Izabela. S petnajstimi leti je prevedel 
Maratovo delo o panteizmu, s šetnajstimi leti je 
napisal delo z naslovom Oris fdozofskih siste-
mov (Quadro dei sistemi filosofici), s sedemnaj-
stimi pa je na Accademia Pontaniana v Neaplju 
predstavil disertacijo o Platonovi državi. Študi-
ral je literaturo, zgodovino, filozofijo, umetnost, 
matematiko, naravoslovje in diplomiral iz prava, 
literature in filozofije. Zaradi sodelovanja v re-
voluciji leta 1848 je bil zaprt in nato izgnan. V 
Bologni so mu ponudili profesuro kazenskega in 
ustavnega prava. Po vrnitvi v Neapelj je bil pro-
fesor in odvetnik, opravjal pa je tudi različne 
javne funkcije. 

nekoč govore atiških govornikov, hodi-
li poslušat ljudje od blizu in daleč. 

Pessina pa je imel tudi izrazit smisel 
za humor. Znan je njegov duhovit odgo-
vor na vprašanje, kaj potrebuje stranka 
za uspešen sodni postopek. Dejal je, da 
potrebuje devet stvari: dober primer, do-
brega odvetnika, dobrega tožilca, dobre 
priče, dobre porotnike, dobrega predse-
dnika senata, veliko denarja, veliko potr-
pežljivosti in veliko sreče. 

Praksa pred teorijo 
Savaresejev sodobnik je bil znameni-

ti penalist Francesco Carrara.5 Ves čas 
svojega strokovnega delovanja si je pri-
zadeval za odpravo smrtne kazni. Znan 
pa je bil tudi po svojih duhovitih in vča-
sih pikrih pripombah in odgovorih. 

Ko ga je nekoč predsednik senata 
opomnil, da naj govori glasneje, je npr. 
odvrnil, da se boji zbuditi oba prisednika. 

Ko je ob neki drugi priliki v pravdi 
zagovarjal obtoženca, je skušal državni 
tožilec njegov trditve zavrniti s tem, da je 
porogljivo citiral iz njegovega najzname-
nitejšega dela Programma del Corso di 
diritto criminale. Carrara se ni pustil 
zmesti. Tožilca je poučil z besedami: 

"Kar navajate, je napisal profesor 
Carrara, tu pa govori odvetnik Carra-
ra." 

Čeprav je bil sam profesor, je Carra-
ra veliko bolj kot teorijo cenil prakso. 
Zato ni maral študentov, ki so se učili 
knjige na pamet, ne da bi razumeli, za kaj 
je v resnici šlo. Zato je, ko je slišal zvo-
nec, s katerim so na univerzi v Pisi ozna-
njali. da je kandidat opravil izpit z odli-
ko, sarkastično pripomnil: "En študent 
manj, en osel več." 

S tem je verjetno tudi aludiral na sre-
dnjeveški rek, po katerem je italijanski 
doktor nemški osel; s tem rekom so se 
nemški študentje norčevali iz svojih itali-
janskih kolegov.7 

Delal v prid nasprotne stranke, 
a dobil pravdo 

Znan odvetnik druge polovice 19. 
stoletja je bil tudi Pasquale Mancini.8 

Bil je ugleden odvetnik in politik. Kot 

5 Francesco Carrara (1805 -1888) je bil odvet-
nik in profesor kazenskega prava v Lucci in Pisi. 
Zaradi svojega civilnega poguma in izjemnega 
znanja je užival velik ugled. Po združitvi Italije 
je bil izvoljen v prvi italijanski parlament. 
6 Gl. Francesco Carrara, Programma del Corso 
di diritto criminale dettato nella r. Universita di 
Pisa, Parte Speciale ossia Esposizione dei delit-
ti in specie, con note per uso della pratica foren-
se, Quinta edizione con aggiunte, Lucca 1888. 
Delo je doživelo številne ponatise. 
7 Doctor Italicus, asinus germanicus - Italijanski 
doktor je nemški osel, t. j. v Italiji postane doktor 
tisti, ki bi v Nemčiji veljal (kvečjemu) za osla. 



odvetnik je uspešno vodil nekaj zname-
nitih procesov. Med drugim je dosegel 
razveljavitev zakonske zveze, ki jo je 
sklenil Garibaldi. 

Zaradi svojega ugleda je bilo povpra-
ševanje po njegovih odvetniških uslugah 
ogromno, njegova zaposlenost pa temu 
primerna. Verjetno je bila prav prezapo-
slenost vzrok za to, da je nekoč v svojem 
govoru po pomoti navajal argumente v 
prid nasprotne stranke. Na srečo je to 
opazil še med govorom. Mirno, kot da je 
bilo vse skupaj načrtovano, je nadaljeval: 

"Tako bi govoril, ko bi bil odvetnik 
nasprotne stranke. Ker pa nisem, naj na-
vedem protiargumente ..." 

Ker je primer kljub vsemu dovolj do-
bro poznal, mu je uspelo navesti dovolj 
protiargumentov proti svojim navedbam, 
da je pravdo dobil. 

Gotovo je, da Mancini, kar zadeva 
etično neoporečnost, ni bil v celoti odve-
tnik Savaresejevega kova. V njegovem 
času je verjetno že prevladovalo prepri-
čanje, da je bolje zmagati, kot pa imeti 
(moralno) prav. 

Tovrstno gledanje je gotovo prevla-
dujoče tudi v današnjem času. Nekdanjo 
slavo je nadomestil t. i. imidž v smislu 
medijske navzočnosti in popularnosti, na 
moralno neoporečnost pa današnja druž-
ba, ki prisega na pluralizem moral, tako 
ali tako ni posebno občutljiva. 

Medijska navzočnost - že stara 
navada 

Kljub vsemu pa to ni nekaj povsem 
novega. Že od nekdaj so znali nekateri 
odvetniki poskrbeti za neprestano medij-
sko navzočnost in popularnost. Tipičen 
predstavnik te vrste odvetnikov je advo-
kat, ki ga v svojem delu Zločin zaradi 
časti opisuje italijanski pisatelj Giovan-
ni Arpino,9 ki je imel pred očmi goto-
vo konkretno osebo. Zgodba je nasle-
dnja: 

Nek podeželski plemič iz družine z 
zelo močnimi socialnimi predsodki se 
želi poročiti z dekletom, ki ga privlači 
s svojo neomadeževanostjo. Ker pa izvi-
ra dekle iz nižjega socialnega sloja, jo 
želi vzgojiti tako, da jo bo sprejel tudi 
njegov družinski klan, še posebej mati, 
ki mu zvezo odločno brani. Po poroki 
jo, ker se izkaže, da je imela odnose že 
z drugim, ubije, da bi rešil svojo čast. 

8 Pasquale Stanislao Mancini (1817 -1888). ita-
lijanski pravnik in politik. Prizadeval si je za 
združitev Italije, bil zaprt in pregnan, po združi-
li pa je bil poslanec in minister v več italijan-
skih vladah. Dosegel je odpravo smrtne kazni in 
si prizadeval za ločitev Cerkve in države, odpra-
vo dolžniškega zapora, ukinitev cerkvene deseti-
ne in svobodo tiska. 
9 Gl. Giovanni Aripino. Un delitto d'onore, 
Garzanti 1989. Delo je prvič izšlo leta 1961. 

Iz arhiva 
Odvetniške zbornice Slovenije 
Prebira in izbira: d r . Peter Čefer in 

Odvetniška zbornica v letu 1947 
Dne 31. marca 1947 je bila ponovna "čistka" med slovenskimi odvetniki. 

Tega dne je namreč Komisija za presojo pravice za opravljanje odvetništva 
Vlade Ljudske republike Slovenije izdala vrsto odločb, pri čemer je zanimivo, 
da so vse obrazložitve do vejice in pike enake, Vrhovno sodišče LRS v Lju-
bljani pa je tudi vse pritožbe zavrnilo kot neutemeljene, pravtako s povsem 
enakimi obrazložitvami. 

Iz obrazložitve: 
"Odvetništvo v novi ljudski državi predstavlja vzvišen poklic, ki po svojih 

nalogah stoji v popolnem nasprotstvu z nalogami, kakor jih je v predaprilski Ju-
goslaviji večina odvetnikov razumela in izvrševala. Pod krinko abstraktne pra-
vice same po sebi na osnovi protiljudskih zakonov je tedaj odvetništvo zavestno 
ali podzavestno sodelovalo pri upravljanju pravosodst\'a z vladajočo manjšino, 
odtrgano od ljudstva. S prenosom oblasti na ljudstvo v ljudski državi je moralo 
izgubiti odvetništvo svoj stari značaj, kar je jasno uzakonjeno v členu 1. zakona 
o odvetništvu. Odvetništvo danes kot vsi organi državne uprave, pravosodstva 
itd. Pomaga ustanovam, podjetjem, organizacijam in poedincem pri ost\>arja-
nju njihovih pravic in v zakonu zaščitenih interesov ter tako pomaga državnim 
organom pri pravilni uporabi zakona in utrditvi pravnega reda v državi. Ta vse-
binska povezava odvetništva z organi državne ljudske oblasti, uprave in pravo-
sodstva je torej nova naloga odvetništva. Razumljivo je, da zato zahteva zakon 
od vsakogar, ki bi hotel še naprej izvrševati odvetništvo, posebej kvalifikacijo, 
ki bo jamstvo za pravilno izvrševanje funkcije odvetnika. Komisija je po vse-
stranskih poizvedbah ugotovila, da dr. N. N. s svojim odvetniškim poslovanjem 
ni pomagal organom ljudske oblasti pri pravilni uporabi zakonov in okrepitvi 
pravnega reda v državi s tem, da bi dajal v mejah zakona pravno pomoč usta-
novam, podjetjem, organizacijam in posameznikom za dosego njihovih pravic, 
ker s tem ne izpolnjuje osnovnega pogoja za opravljanje odvetništva, je gornja 
odločba utemeljena." 

Dne 26. julija 1947je bila v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani ustanov-
na skupščina - občni zbor Odvetniške zbornice v Ljubljani, "kateri je bil sklican 
na podlagi prvega odstavka 70. člena zakona o odvetništvu po ministru za pra-
vosodje LRS in z dnevnim redom, objavljenim v Uradnem listu LRS z dne 12. ju-
lija 1947". Ko je delegat ministrstva za pravosodje dr. Janko Lavrič "s poimen-
skim klicanjem ugotovil, da je navzočih več kot polovica odvetnikov, ki imajo 
pravico do izvrševanja odvetništva na podlagi pravnomočne odločbe", je po-
močnik ministra za pravosodje dr. Heli Modic odredil zaprisego vseh navzočih 
odvetnikov "v smislu 8. člena zakona o odvetnišvu na ta način, da vsi navzoči 
vstanejo, glasno ponavljajo zakonito besedilo prisege in se o tem sestavi pose-
ben zapisnik, katerega vsi navzoči odvetniki lastnoročno podpišejo". 

Prepričan o tem, da je storil le svojo 
dolžnost, išče odvetnika, ki bo znal to 
prepričljivo dokazati tudi sodišču. 

Najame najslavnejšega odvetnika, 
ki potuje iz kraja v kraj, vedno ob-
dan s svojimi občudovalci in klienti. 
Ker je to velik in slaven odvetnik iz 
mesta, mu sme domači odvetnik, ki 
je tudi povabljen k sodelovanju, po-
magati le s tem, da zbira papirje in 
seveda z odprtimi usti posluša mo-
drovanje svojega slavnega kolege. Ta 
zgradi svojo obrambo na trditvi, da 
je bil njegov mandant dolžan brani-
ti čast in s tem naravni red v druž-
bi. S svojim nastopom, predvsem pa 
s farno, ki ga spremlja, zna napravi-

ti vtis nepremagljivosti in trdnosti, ki 
naj bi ji sodišče nujno sledilo. 

Glede na to, da je dogajanje postav-
ljeno v začetno obdobje fašizma, ki 
uvaja novi red in nove "vrednote", je 
taka taktika gotovo izraz "pragmati-
zma", saj bo njegovim trditvam sodišče 
težko oporekalo, ne da bi se s tem iz-
postavljalo povsem konkretnim politi-
čnim pritiskom in očitkom. 

Seveda pa odvetnikov pristop kaže 
na tisti žal ne tako redki pragmatizem, 
ki vidi v stranki predvsem plačnika, v 
postopku pa priliko za zaslužek. Na sre-
čo kajpak vsi odvetniki ne razmišljajo 
tako, saj bi med njimi tudi danes našli 
kakšnega Savareseja ali Pessina. 



STVARNO IN AVTORSKO 
KAZALO 2003 

Leto V, št. 7 - 4 (ali šteto v celoti 18-21) 

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, 20/5 
pomeni, da gre za članek, ki je objavljen v 20. številki glasila na 5. strani! 

STVARNO KAZALO 
Arbitraža 
Zavarovalnica Triglav - Arbitraža in druge oblike alternativnega 
reševanja sporov (Alenka Erzar Žepič) - Čl, 20/26 

ARS 
Ameriška mediatorja in slovenski odvetniki (mag. Bojan Kukec) - Por, 
20/32 
Ameriški odvetniki in mediacija (priredba B. K.) - Int, 18/30 
Komercialno izvensodno reševanje sporov (I. V.) - Zap, 19/12 
Odvetnika - arbiter in pomirjevalec pri ICSID - Zap, 20/34 
Prvi odvetniki med mediatorji (mag. Bojan Kukec) - Čl, 19/9 
Thomas - Kilmannov test reševanja konfliktov (pripravil: mag. Bojan 
Kukec) - Zap, 19/Pril 

Civilno pravo 

Terminologija: Zastaranje (dr. Marko Novak) - Mn, 20/33 

Delovno pravo 

Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Katarina Kralj) - Čl, 20/16 

Evropa - odvetniki 
Odvetniki in ICC - komu 1 milijon evrov (dr. Konrad Plauštajner) - Zap, 
18/21 
Evropska unija 
Boj zoper zamude pri plačilih na področju gospodarskih transakcij (K. P.) 
-Zap , 19/15 
Evropski odvetniki v navzkrižju etičnih načel (dr. Konrad Plauštajner) -
Čl, 19/6 
98. plenarna seja CCBE - Prek 20 problemskih točk (dr. Konrad 
Plauštajner) - Por, 19/16 

Evropsko sodišče za človekove pravice 
Odgovornost države za zagovornika ex offo - Primer: Artico v. Italija (B. 
K.) - Sp, 20/30 
Prisluškovanje odvetniku - Primer: Kopp v. Švica (B. K.) - Sp, 21/18 
Prenizka tarifa ESČP (dr. Konrad Plauštajner) - Mn, 18/19 
Sodba ESČP - pravica do svobodnega združevanja (B. G.) - Zap, 18/21 
Terminologija: Pritožba, vloga ali ... na ESČP (dr. Marko Novak) - Mn, 
19/17 

In memoriam 

Anton Šporar (Borut Škerlj) - Zap, 19/30 

Intervju 
Miha Kozinc: Razpravljajmo sami o sebi (mag. Bojan Kukec) - Int, 20/4 
Člana Državnega sveta - odvetnika dr. Peter Čeferin in Jože lic: Vedno se 
da narediti kaj več ... (mag. Bojan Kukec, Dušan Skok) - Int, 18/4 

Izobraževanje 
Prenova državnega pravniškega izpita (Petja Plauštajner) - Čl, 20/18 
Prvi odvetniki med mediatorji (mag. Bojan Kukec) - Čl, 19/9 

Italija 
Boj zoper zamude pri plačilih na področju gospodarskih transakcij (K. P.) 
- Zap, 19/15 
Državni pravniški izpiti v Italiji (dr. Karlo Primožič) - Čl, 20/19 
O spolni nedotakljivosti v italijanski judikaturi (dr. Karlo Primožič) -
Čl, 21/Pril 

Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb (dr. Karlo Primožič) - Čl, 19/14 

Jubileji 
Odvetnik Peter Breznik: 75-letnik (B.G.) - Zap. 19/27 
Pet let naše revije - glasila slovenskega odvetništva (mag. Bojan Kukec) -
Uv, 21/3 
Ob peti obletnici Odvetnika (Boris Grosman, Hinko Jenull, dr. Konrad 
Plauštajner. dr. Karlo Primožič, Dušan Skok) - Zap, 21/4 

Kazenski postopek 
O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne obravnave (mag. 
Andraž Teršek) - Čl, 21/9 
Zagovornikove vloge skozi kazenske odločbe vrhovnega sodišča (Alenka 
Jelene Puklavec) - Čl, 20/12 

Kazenski zakonik 

Predlog druge novele kazenskega zakonika (Andreja Lang) - Čl, 21/Pril 

Konvencija 
Modernizacija rimske konvencije o uporabi prava pri pogodbenih 
obligacijskih razmerjih (dr. Konrad Plauštajner) - Čl, 20/4 

Mediji o odvetništvu 
Italijanski odvetniki stavkajo, atenski pa tožijo Angleže zaradi iraške 
vojne (izbral: mag. Bojan Kukec) - Zap, 19/35 
Odvetnica Širin Ebadi - Nobelova nagrajenka za mir (izbral: mag. Bojan 
Kukec)-Zap, 21/31 
Pozabljiva sodišča in slabi odvetniški živci (izbral: mag. Bojan Kukec) -
Zap, 20/37 
Sodnik, ki se zmoti, gre med odvetnike (izbral: mag. Bojan Kukec) - Zap, 
18/32 

Mednarodna srečanja 
Ameriška mediatorja in slovenski odvetniki (mag. Bojan Kukec) - Por, 
20/32 
Dnevi slovenskih pravnikov 2003 (Irena Vovk) - Por, 21/25 
Konferenca združenja DACH: Insolvenčno pravo prehaja meje (Boris 
Grosman) - Por, 21/24 
Mednarodna zbornica Triveneta (Tomaž Marušič) - Por, 20/34 
Na obisku pri hrvaških odvetniških pripravnikih (Petja Plauštajner) -
Por, 19/31 
Odvetnik v evropski ustavi - 3 1 . konferenca predsednikov evropskih 
odvetniških zbornic (Boris Grosman) - Por, 18/20 

Mednarodno kazensko sodišče 
Prijavni postopek za izbiro slovenskih udeležencev izobraževalnega 
programa odvetnikov - zagovornikov pred ICC - Zap, 19/5 

Nepremoženjska škoda 
Oblikovanje obrestnega dela odškodninskega zahtevka (Vladimir Balažic) 
- Č l , 21/11 
Zamudne obresti za denarne terjatve za nepremoženjsko škodo - Načelno 
pravno mnenje VS RS (pripravil: B. K.) - Mn, 21/11 

Obligacijska razmerja 
Modernizacija rimske konvencije o uporabi prava pri pogodbenih 
obligacijskih razmerjih (dr. Konrad Plauštajner) - Čl, 20/4 

Obligacijski zakonik 
Oblikovanje obrestnega dela odškodninskega zahtevka (Vladimir Balažic) 
- Č l , 21/11 
Kdaj je mogoče prejeto obdržati - Neupravičena obogatitev in 195. člen 
OZ (dr. Aleš Galič) - Čl, 21/6 
Zamudne obresti za denarne terjatve za nepremoženjsko škodo - Načelno 
pravno mnenje VS RS (pripravil: B. K.) - Mn, 21/11 

Območni zbori 
Dolenjski območni zbor odvetnikov - Zemljiški dolg in priposestvovanje 
(Borut Škerlj) - Por, 19/30 



Odškodninska odgovornost 
Odškodninska odgovornost pri nepremičninskem posredovanju (Jože lic) 
- Čl, 20/10 

Odvetniški kodeks 
Sklep UO OZS - etično in pravno pravilen? (Petja Plauštajner) -
Mn, 21/16 

Odvetniški pripravniki in kandidati 
Državni pravniški izpiti v Italiji (dr. Karlo Primožič) - Čl, 20/19 
Hitreje do pripravništva - II (Petja Plauštajner) - Zap, 19/32 
Novela zakona o pravniškem državnem izpitu - Hitreje do pripravništva 
(Tina Stergaršek) - Čl, 18/9 

Prenova državnega pravniškega izpita (Petja Plauštajner) - Čl, 20/18 

Odvetništvo 
Do zaupanja in ugleda - brez marketinga (Kati Mininčič) - Uv, 20/3 
Ko bi bil odvetnik Prešeren namesto poeta - manager (mag. Bojan Kukec) 
- Uv, 18/3 
O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne obravnave (mag. 
Andraž Teršek) - Čl, 21/9 
Razčistiti, kaj je "pravno svetovanje" (Mitja Stupan) - Mn, 19/18 
Vodilo: boljša prepoznavnost in večji ugled (Boris Grosman) - Uv, 19/3 
Zagovornikove vloge skozi kazenske odločbe vrhovnega sodišča (Alenka 
Jelene Puklavec) - Čl, 20/12 
Zakaj pa ne d. o. o. (Vida Mayr) - Mn, 19/23 

Pravdni postopek 
Ekskluziviteta odvetništva - razlog za revizijsko strogost (izbral: B. K.) -
Sp, 20/29 
"Odvetniška pisarna" ni nosilec odvetniške dejavnosti in ni pooblaščenec 
(mag. Peter Prodanovič) - Mn, 18/17 

Recenzija - Prikaz 
"Anima ipsa loquitur" (mag. Bojan Kukec) - Rec, 20/Pril 
Dr. Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo (Hinko Jenull) - Rec, 19/Pril 
Janez Stanovnik: Odvetnik Aleš Stanovnik in njegov čas (Tomaž 
Marušič) - Zap, 21/30 
Knjižne novosti (I. V.) - Zap, 19/37 
Furlan, naš sogovornik - "Problemi realnosti prava" (dr. Marko Novak) -
Rec, 18/26 
Mag. Mitja Deisinger: Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del 
(mag. Mitja Jelenič Novak) - Rec, 18/25 
Leksikon: Pravo (dr. Marko Pavliha) - Rec, 20/36 
Odvetniki v zrcalu ... Marko Pavliha: Prav(o) iz torkle (mag. Bojan 
Kukec) - Rec, 18/28 

Rekreacija 
Po deželi Skipetarjev - ali s kolesom po Albaniji (Andrej Razdrih) -
Por, 21/28 

Vzpon na 6030 m visoki Rongbukpeak (Andrej Razdrih) - Por, 19/Pril 

Sodišča 
Novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Katarina Kralj) - Čl, 20/16 
Terminologija: Žalitev sodišča (dr. Marko Novak) - Zap, 21/27 
Sodišče ES 
Odvetnik pred Sodiščem Evropskih skupnosti (mag. Jorg Sladič) -
Čl, 20/8 
Prost pretok storitev odvetnika in njegov sedež (pripravil: mag. Bojan 
Kukec) - Sp, 21/17 

Sodna praksa 
Ekskluziviteta odvetništva - razlog za revizijsko strogost (izbral: B. K.) -
Sp, 20/29 
Izbris pravne osebe - pooblastilo odvetnika (izbral: B. K.) - Sp, 18/16 
Prekluzija navajanja dejstev in odškodnina zaradi hišnega pripora 
(pripravil: B. K.) - Sp, 19/13 
Zamudne obresti za denarne terjatve za nepremoženjsko škodo - Načelno 
pravno mnenje VS RS (pripravil: B. K.) - Sp, 21/11 

Sodni svet 
Odstopna izjava Nevenke Šorli - Zap, 20/31 

Sodstvo 
Varstvo pravic davkoplačevalcev ali farsa iz sodniških klopi (Ana Jug) -
Mn, 18/18 

Statistika 
Iz odvetniškega imenika, stanje 10. 3. 2003 (D. S.) - Zap, 18/23 

Iz odvetniškega imenika, stanje 1. 6. 2003 (D. S.) - Zap. 19/29 
Iz odvetniškega imenika, stanje 25. 9. 2003 (D. S.) - Zap, 20/34 
Iz odvetniškega imenika, stanje 30. 11. 2003 (D. S.) - Zap, 21/26 O 

Stvarnopravni zakonik Q 
Pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov (Jože lic) - Mn, 
21/14 

Terminologija g 
"Odvetništvo" - "odvetnik" v angleščini (dr. Marko Novak) - Mn, 18/24 
Pritožba, vloga ali ... na ESČP (dr. Marko Novak) - Mn. 19/17 
Zastaranje (dr. Marko Novak) - Mn, 20/33 
Žalitev sodišča (dr. Marko Novak) - Mn, 21/27 

Ustavno sodstvo 

Novi poslovnik Ustavnega sodišča RS (dr. Marko Novak) - Zap, 21/15 

Zakonodaja 
Novela zakona o pravniškem državnem izpitu - Hitreje do pripravništva 
(Tina Stergaršek) - Čl, 18/9 
Novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Katarina Kralj) - Čl, 20/16 
Novi zakon o zemljiški knjigi (Beti Potparič) - Čl, 18/12 
Prenova državnega pravniškega izpita (Petja Plauštajner) - Čl, 20/18 
Spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju (mag. Bojan Kukec) 
- Č l , 18/15 

Zbornica 
Dan odvetnikov 2003 - Por, 19/18 
Iz dela UO OZS (Margareta Zakonjšek Rupnik) - Zap, 18/22 
Iz dela UO OZS (Margareta Zakonjšek Rupnik) - Por, 19/28 
Iz dela UO OZS (Margareta Zakonjšek Rupnik) - Por, 20/34 
Iz dela UO OZS (D. S.) - Por, 21/ 26 
Iz šole na skupščino (D. S.) - Por, 19/26 
Sklep UO OZS - etično in pravno pravilen? (Petja Plauštajner) -
Mn, 21/16 

Zgodovina 
Iz arhiva OZS - Doslednost kranjske odvetniške zbornice (dr. Peter 
Čeferin) - Zap, 18/34 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica med II. svetovno vojno (dr. Peter 
Čeferin) - Zap, 19/38 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1945/1946 (dr. Peter Čeferin) 
- Zap, 20/42 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letu 1947 (dr. Peter Čeferin) -
Zap, 21/35 
Odvetniki v anekdotah - I (dr. Janez Kranjc) - Zap, 19/33 
Odvetniki v anekdotah - II (dr. Janez Kranjc) - Zap, 20/40 
Odvetniki v anekdotah - III (dr. Janez Kranjc) - Zap, 21/34 
Odvetniki v latinskih pravnih rekih (IV): Predsodki proti odvetnikom (dr. 
Janez Kranjc) - Čl, 18/7 

AVTORSKO KAZALO 

33 avtorjev - 17 iz odvetniških vrst 

Vladimir Balažic 

Oblikovanje obrestnega dela odškodninskega zahtevka - Čl, 21/11 

Peter Čeferin 
Iz arhiva OZS - Doslednost kranjske odvetniške zbornice - Zap, 18/34 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica med II. svetovno vojno - Zap, 19/38 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letih 1945/1946 - Zap, 20/42 
Iz arhiva OZS - Odvetniška zbornica v letu 1947 - Zap. 21/35 

Aleš Galič 
Kdaj je mogoče prejeto obdržati - Neupravičena obogatitev in 195. člen 
O Z - Č l , 21/6 

Boris Grosman 
Konferenca združenja DACH: Insolvenčno pravo prehaja meje - Por, 
21/24 
Odvetnik Peter Breznik: 75-letnik - Zap, 19/27 
Odvetnik v evropski ustavi - 3 1 . konferenca predsednikov evropskih 
odvetniških zbornic - Por, 18/20 
Sodba ESČP - pravica do svobodnega združevanja - Zap, 18/21 
Vodilo: boljša prepoznavnost in večji ugled - Uv, 19/3 



Jože lic 
Odškodninska odgovornost pri nepremičninskem posredovanju - Čl, 20/8 
Pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov - Mn, 21/14 

Hinko Jenull 

Dr. Vesna Rijavec: Civilno izvršilno pravo - Rec, 19/Pril 

Ana Jug 

Varstvo pravic davkoplačevalcev ali farsa iz sodniških klopi - Mn, 18/18 

Katarina Kralj 

Novi zakon o delovnih in socialnih sodiščih - Čl, 20/16 

Janez Kranjc 
Odvetniki v anekdotah - I - Zap, 19/33 
Odvetniki v anekdotah - II - Zap, 20/40 
Odvetniki v anekdotah - III - Zap, 21/34 
Odvetniki v latinskih pravnih rekih (IV): Predsodki proti odvetnikom -
Čl, 18/7 
Bojan Kukec 
Ameriška mediatorja in slovenski odvetniki - Por, 20/32 
Ameriški odvetniki in mediacija (priredba) - Int, 18/30 
"Anima ipsa loquitur" - Rec, 20/Pril 
Člana Državnega sveta - odvetnika dr. Peter Čeferin in Jože lic: Vedno se 
da narediti kaj več ... Int, 18/4 
ESČP - Odgovornost države za zagovornika ex offo - Primer: Artico v. 
Italija -Sp, 20/30 
Ekskluziviteta odvetništva - razlog za revizijsko strogost - Sp, 20/29 
Intervju - Miha Kozinc: Razpravljajmo sami o sebi - Int. 19/4 
Italijanski odvetniki stavkajo, atenski pa tožijo Angleže zaradi iraške 
vojne - Zap, 19/35 
Izbris pravne osebe - pooblastilo odvetnika - Sp, 18/16 
Ko bi bil odvetnik Prešeren namesto poeta - manager, Uv, 18/3 
Odvetnica Širin Ebadi - Nobelova nagrajenka za mir - Zap, 21/31 
Odvetniki v zrcalu ... (Marko Pavliha: Prav(o) iz torkle) - Rec, 18/28 
Peta obletnica naše revije - glasila slovenskega odvetništva -Uv, 21/3 
Pozabljiva sodišča in slabi odvetniški živci - Zap, 20/3 
Prekluzija navajanja dejstev ... - Sp, 19/13 
Prisluškovanje odvetniku - Primer: Kopp v. Švica - Sp, 21/18 
Prost pretok storitev odvetnika in njegov sedež - Sp, 21/17 
Prvi odvetniki med mediatorji - Čl. 19/9 
Sodnik, ki se zmoti, gre med odvetnike - Zap, 18/32 
Spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju - Čl, 18/15 
Thomas Kilmannov test načina reševanja konfliktov - Zap, 19/Pril 
Zamudne obresti za denarne terjatve za nepremoženjsko škodo - Načelno 
pravno mnenje VS RS - Mn, 21/11 

Andreja Lang 

Predlog druge novele kazenskega zakonika - Čl, 21/Pril 

Tomaž Marušič 
Janez Stanovnik: Odvetnik Aleš Stanovnik in njegov čas - Zap, 21/30 
Mednarodna zbornica Triveneta - Mn, 20/34 

Vida Mayr 
Predlog sprememb zakona o odvetništvu - Zakaj pa ne d. o. o. -
Mn, 19/23 

Kati Mininčič 

Do zaupanja in ugleda - brez marketinga - Uv, 20/3 

Mitja Jelenič Novak 
Mag. Mitja Deisinger: Kazenski zakonik s komentarjem, posebni del -
Rec, 18/25 

Marko Novak 
Furlan, naš sogovornik ("Problem realnosti prava") - Rec, 18/26 
Novi poslovnik Ustavnega sodišča RS - Zap, 21/15 
Terminologija: "Odvetništvo" - "odvetnik" v angleščini - Mn, 18/24 
Terminologija: Pritožba, vloga ali ... na ESČP - Mn, 19/17 
Terminologija: Zastaranje - Mn, 20/33 
Terminologija: Žalitev sodišča - Mn, 21/27 

Marko Pavliha 
Leksikon: Pravo - Rec, 20/36 

Konrad Plauštajner 
Evropski odvetniki v navzkrižju etičnih načel - Čl, 19/6 
Modernizacija rimske konvencije o uporabi prava pri pogodbenih 
obligacijskih razmerjih - Čl, 20/4 
Odvetniki in ICC - komu 1 milijon evrov - Zap, 18/21 
98. plenarna seja CCBE - Prek 20 problemskih točk - Por, 19/16 
Prenizka tarifa ESČP - Mn, 18/19 

Petja Plauštajner 
Hitreje do pripravništva - II - Zap, 19/32 
Na obisku pri hrvaških odvetniških pripravnikih - Por, 19/31 
Prenova državnega pravniškega izpita - Čl, 20/18 
Sklep UO OZS - etično in pravno pravilen? - Mn, 21/16 

Beti Potparič 

Novi zakon o zemljiški knjigi - Čl, 18/12 

Karlo Primožič 
Boj zoper zamude pri plačilih na področju gospodarskih transakcij -
Zap, 19/15 
Državni pravniški izpiti v Italiji - Čl, 20/19 
Italija - Priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb - Čl, 19/14 
O spolni nedotakljivosti v italijanski judikaturi - Čl, 21/Pril 

Peter Prodanovič 
"Odvetniška pisarna" ni nosilec odvetniške dejavnosti in ni pooblaščenec 
- Mn, 18/17 

Alenka Jelene Puklavec 
Zagovornikove vloge skozi kazenske odločbe vrhovnega sodišča -
Čl, 20/12 

Andrej Razdrih 
Po deželi Škipetarjev - ali s kolesom po Albaniji - Por, 21/28 
Vzpon na 6030 m visoki Rongbukpeak - Por, 19/Pril 

Margareta Zakonjšek Rupnik 
Iz dela UO OZS - Por, 18/22 
Iz dela UO OZS - Por, 19/28 
Iz dela UO OZS - Por, 20/34 

Dušan Skok 
Člana Državnega sveta - odvetnika dr. Peter Čeferin in Jože lic: Vedno se 
da narediti kaj več ... Int, 18/4 
Iz dela UO OZS - Por, 21/24 
Iz odvetniškega imenika, stanje 10. 3. 2003 - Zap, 18/23 
Iz odvetniškega imenika, stanje 1. 6. 2003 - Zap, 19/29 
Iz odvetniškega imenika, stanje 25. 9. 2003 - Zap, 20/35 
Iz odvetniškega imenika, stanje 30. 11. 2003 - Zap, 21/26 
Iz šole na skupščino - Por, 19/26 

Jorg Sladic 

Odvetnik pred Sodiščem Evropskih skupnosti - Čl, 20/8 

Tina Stergaršek 
Novela zakona o pravniškem državnem izpitu - Hitreje do pripravništva -
Čl, 18/9 

Mitja Stupan 

Razčistiti, kaj je "pravno svetovanje" - Mn, 19/18 

Borut Škerlj 
Dolenjski območni zbor odvetnikov - Zemljiški dolg in priposestvovanje 
- Por, 19/30 

In memoriam: Anton Šporar - Zap, 19/30 

Andraž Teršek 
O legitimnosti protestnega odhoda odvetnikov s sodne obravnave -
Čl, 21/9 

Irena Vovk 
Dnevi slovenskih pravnikov 2003 - Por, 21/25 
Knjižne novosti - Zap, 19/37 

Komercialno izvensodno reševanje sporov - Zap, 19/12 

Alenka Erzar Žepič 
Zavarovalnica Triglav - Arbitraža in druge oblike alternativnega 
reševanja sporov - Čl, 20/26 



KDAJ JE MOGOČE PREJETO OBDRŽATI -
NEUPRAVIČENA OBOGATITEV IN 
195. ČL. OZ (216. ČL. ZOR) 
Vprašanje je, ali pravila o (ne)vračanju pri neupravičeni obogatitvi pridejo v 
poštev tudi v primeru plačil, ki so bila opravljena na podlagi pravnomočne 
sodbe, pa je nato vrhovno sodišče to sodbo na podlagi revizije spremenilo 
(npr. znižalo prisojeno odškodnino). Sodišča so v preteklosti zahtevke za 
vračilo preplačanega zavračala, če je prejemnik denar v vmesnem času že 
porabil. Kasneje se je sodna praksa spremenila tako, da mora prejemnik v 
vsakem primeru vrniti tisto, kar je bilo plačano na podlagi pravnomočne 
sodbe, če je bila ta naknadno spremenjena. Avtor meni, da tudi nova rešitev 
ni povsem ustrezna in se zavzema za vmesno rešitev (ki pa v praktični 
posledici ni daleč od sedaj uveljavljene sodne prakse): kadar toženec na 
podlagi pravnomočne sodbe plača, obenem pa oškodovanca obvesti, da 
namerava vložiti revizijo in da plačuje zgolj zato, da se izogne izvršbi, to 
izključuje dobro vero tožnika oz. mu nalaga breme, da prejetega denarja še 
ne porabi na način, ki bi prestavljal dokončen odpad koristi. Problematika 
se je sicer izpostavila v zvezi s posebno ureditvijo po 195. členu OZ, vendar 
zaradi splošno uveljavljenega obogatitvenega (in ne vmitvenega) načela, 
pride v poštev pri vseh primerih neupravičene obogatitve. 

WHEN CAN ONE KEEP THE RECEIVED? UNJUST 
ENRICHMENT AND ARTICLE 195 OF THE OZ -
CODE OF OBLIGATIONS - (ARTICLE 216 ZOR) 
The author deals with the question whether the rules on (non-)repayment in 
the čase of unjust enrichment can be applied also in the čase of payments, 
processed on the basis of a final court's decision (res iudicata), which has 
been later modified by the Supreme Court in an appeal of revision (e.g. 
court lowered the avvarded damages). The courts have in the past refused 
the claims to refund the overpaid amounts, if the recipient spent the money 
in the meantime. The čase law later changed so that in every čase the recipi-
ent has to refund the amount paid on the basis of a final court decision, if 
such a decision has been iater modified. The author believes that the new 
solution is also not completely adequate and intercedes for a intermediate 
solution (which in it's practical consequence isn't far from the currently 
effective čase law): when the defendant on the basis of a final court's deci-
sion proceeds with the payment and simultaneously notifies the injured 
party that he intends to file for an appeal of revision, and thus the purpose 
of the payment is solely to avoid the enforcement, such action precludes 
good faith of the defendant and respectively burdens the defendant not to 
spend the avvarded money in a form that would lead to a final offal of bene-
fits. The problem in subject has been exposed in relation to the special regu-
lation under Article 195 ofthe Code of Obligations, but can be applied in 
ali cases of unjust enrichment, due to the generally enforced principle of 
enrichment (and not principle of repayment). 

Mag. Andraž Teršek 

O LEGITIMNOSTI PROTESTNEGA ODHODA 
ODVETNIKOV S SODNE OBRAVNAVE 
Odvetnik, ki protestno zapusti sodno dvorano, škoduje avtoriteti in ugledu, 
tudi legitimnosti sodstva kot celote. In če to ravnanje uporabi kot sredstvo 
izražanja protesta zoper način vodenja postopka s strani predsednice senata, 
je njegova izbira sredstev protesta formalnopravno nedopustna, poklicno-
etično neprimerna, nesorazmerna z njegovim namenom in nelegitimna. 
Odvetnik na ta način tepta prav tista načela in postulate, na katera se je želel 
sklicevati s svojim dejanjem. Ob primarni vlogi zastopnikov strank so 
odvetniki tudi posredniki med demokratično javnostjo na eni strani in 
sodstvom na drugi strani, kar utemeljuje pričakovanja o pozitivnem 
prispevku odvetnikov k avtoriteti in ugledu, tudi legitimnosti sodstva in 
pravosodja v očeh javnosti. Po drugi strani pa ni mogoče izključiti obstoja 
okoliščin, v katerih bi bilo takšno ravnanje odvetnika legitimno in 
utemeljeno s prav tistimi načeli in postulati pravne države, na katere bi se 
odvetnik s svojim simboličnim protestom skliceval. Postopkovna načela in 
pravila so postavka pravne države, spoštovanje načel in pravil 
demokratičnih pravnih postopkov pa osrednji kriterij legitimnosti tako 
političnih kakor tudi pravnih ravnanj in odločitev; predvsem t.i. formalne 
legitimnosti. In vendarle golo-legalna skladnost določenih ravnanj z 
zakonsko določenimi postopkovnimi pravili ne izčrpa vprašanja legitimnosti 
teh ravnanj. 

Andraž Teršek, LL.M 

ON THE LEGITIMACY OF THE ATTORNEY'S 
PROTEST VVALK-OUT FROM A COURT TRIAL 
The attorney who walks out of a court room in a protest harms the authority 
and reputation and nevertheless the legitimacy of the judiciary as a whoie. 
If such action is used to express protest against the form in which the presi-
dent of the senate conduced the proceeding, the selection of purposes is for-
mally intolerable, professionally and ethically inappropriate, inproportional 
with its purpose and inlegitimate. By acting in such a way, the attorney 
treads the very principles and postulates to which he intended to call with 
his actions. Along with their primary role as representatives of clients, the 
attorneys also act as mediators between the democratic public on one side 
and the judiciary on the other side, which substantiates the expectations of 
the positive contributions of the attorneys to the authority, reputation and 
legitimacy of the justice and judiciary in the eyes of the public. On the other 
hand, it is impossible to exclude the existence of circumstances in which the 
described actions of the attomey could be legitimate and justified with the 
principles and postulates of the rule of law, on which the attorney calls by 
his symbolic protest. The principles and rules of proceedings are an element 
of the state governed by the rule of law and the respect of the principles and 
rules of democratic legal proceedings are the main criteria of the legitimacy 
of both political and legal actions and decisions, mostly of so called formal 
legitimacy. Hovvever, the sole question of legal compliance of certain action 
with the legally defined rules of proceedings doesn't exhaust the question of 
legitimacy of such actions. 

SKILEX SLOVENIJA obvešča odvetnice in odvetnike, odvetniške kandidate in pripravnike 
SKILEX 2004 - tekmovanje pravnikov v smučanju bo v petek, 6. februarja 2004 na Rogli. 

Strokovni del srečanja bo namenjen obravnavi izbranih primerov o kazenski in 
civilni odgovornosti smučarja in uporabi zakona o varnosti na smučiščih v praksi. 

SKILEX INTERNATIONAL pa bo v dneh od 20. do 27. marca 2004 v kraju Obergurgel v Avstriji. 
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