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Pravniški kolač, kajmak 
in marmelada 

Uvodnik 

Najbolj gledani slovenski film je zgodba o neustav-
ljivi privlačnosti oseb iz različnih svetov, ki sicer ne so-
dita skupaj, a ju ljubezen usodno povezuje. Tudi pravni 
kolač ima to posebno lastnost, da združuje nasprotja, ki 
so še pred kratkim sodila v območje prepovedanega, da-
nes pa se prav lepo dopolnjujejo. Romantični predmet že-
lja nastopa v hrepenenju po najslajšem delu kolača, tra-
gično nasprotje pa v nepremagljivi želji biti hkrati tisto, 
kar si se odločil, da boš, in še nekaj drugega. Ker se tak 
način delovanja širi in pomembno vpliva na položaj prav-
niških poklicev, se moramo z njim odkrito soočiti. 

Kaj se pravzaprav dogaja? To, da se v pravu vedno 
več posameznikov ukvarja z vsemi oblikami dela, še naj-
raje pa se vsi ukvarjajo s svetovanjem in zastopanjem 
strank. Pa tu ne mislim na dajanje nasvetov iz dednega 
prava ali pisanje motenjskih tožb sorodnikom in prijate-
ljem. Gre za (ne)sistemske premike. Sodniki vodijo po-
stopke poravnavanja in mediacije, tožilci posredujejo med 
osumljenci in oškodovanci, izvršitelji pa med upniki in 
dolžniki. Profesorji prava po naročilu pišejo strokovna 
mnenja, nepremičninski posredniki poleg mešetarskih vo-
dijo še druge posle, gospodarske družbe z agresivnim 
marketingom ponujajo urejanje odškodnin. Notarji želijo 
prevzeti nove pogodbene in sodne pristojnosti, upravni 
organi načrtujejo posebna sodišča za potrošniške spore, 
finančne organizacije pa so jih že ustanovile. Vsi sku-
paj pišejo zakone in amandmaje, izobražujejo in pouču-
jejo pravne predmete, izdajajo knjige in komentarje, vo-
dijo seminarje in delavnice... 

Saj to je lepo, bi rekli, naj cveti sto cvetov. Načelo-
ma da, če ne bi bilo najmanj dveh resnih težav. 

Najprej, prevzemanje dodatnih funkcij praviloma ni 
povezano s formalnimi pogoji za njihovo opravljanje. 
Pred referatom na nekem posvetu v Portorožu, me je 
profesorica prava vprašala, če sem že habilitiran! Seve-
da, povabilo organizatorja, veliko dobre volje in nekaj 
izkušenj še ne zagotavlja, da bo namen naloge dosežen. 
Za višjo strokovnost nepoklicnega, popoldanskega dela 
na "tujem" pravnem področju bi bili nujni minimalni 
standardi usposobljenosti. Pri določenih nalogah bi za-
doščalo število referenc ali priporočil strokovnjakov z 
matičnega področja, za druge obvezno predhodno ali stal-
no izobraževanje, morda celo preizkus znanja ali obča-
sno potrjevanje v praksi. Nekatera dela bi morali veza-
ti na pridobitev lastne strokovne licence ali obvezno na-
vezavo na osebe, ki jo imajo, če gre za premoženjske 
posledice, na zavarovanje odgovornosti. Za honoriranje 
v pravnih panogah, ki ne sodijo k temeljnemu poklicu, 
bi morali oblikovati tudi dodatna pravila etike in dolo-
čiti prepovedi ter primere nezdružljivosti ali mirovanja 
vlog. 

S tem smo že na področju druge omejitve, ki zade-
va jasno razdelitev in prepoznavnost vlog pri posamez-

nih nalogah. Slovenija je majhna, za določena področja 
strokovnjakov ni za prste ene roke. Ob takem stanju se 
lahko zgodi, da posameznik nastopa v vseh možnih vlo-
gah od pisanja osnutka zakona do njegovega poučeva-
nja ali razlaganja v teoriji in praksi, lahko pa še pri re-
ševanju pravnega problema pred sodnimi instancami ozi-
roma v njih. Vsaka od navedenih vlog ima svoje pose-
bne zahteve in pričakovanja. Ni samo po sebi vnaprej 
umevno, da strokovno mnenje, ki ga naroči stranka, osta-
ja v nevtralnih kategorijah pravne doktrine, čeprav se s 
pripisanim nazivom nanjo sklicuje. Včasih ni mogoče 
verjeti, da vrhunski strokovnjaki prihajajo z iste fakul-
tete ali celo katedre, tako zelo so si narazen. Zato bi 
moralo biti jasno označeno, kdo je naročil mnenje, ki 
prihaja iz akademske sfere, za kakšen namen, na kak-
šni podlagi in ali je bilo plačano. Tudi nastop praktika 
na okrogli mizi ne sledi nujno le osebnim stališčem, v 
ozadju so lahko interesi organa ali usmeritve lobistov 
njegovega klienta. Večkrat tudi ni jasno, kako se ude-
ležuje razprave: "zase" ali "za drugega" in ali ima pri 
tem kakšen mandat. Pri vsakem nastopu bi zato morali 
opredeliti, ali je povezan z osebo ali s funkcijo in tako 
razkriti položaj, ki lahko vpliva na posredovana stališča. 
Le tako je možno preprečiti pojavljanje na videz objek-
tivne "stroke", ki služi subjektivnim interesom in vodi 
k incestu vlog in pristojnosti, kar zmanjšuje verodostoj-
nost vseh pravnikov. 

Pojav ni čisto nov, odvetništvo se je z njim srečeva-
lo že, ko je razpravljalo o (ne)združljivosti opravljanja 
poslovodnih funkcij ali nalog stečajnih upraviteljev. Ne-
kateri sodniki so prav v zadnjem času zastavili vpraša-
nje, ali naj sodnik (samo) sodi in s tem izrazili dvom v 
širitev alternativnih oblik reševanja sporov v prostoru so-
dišč. Tudi fakultete se ukvarjajo s problematiko dopol-
nilnih dejavnosti, čeprav bolj v okviru "konkurenčne 
klavzule". 

Na organih in organizacijah, ki združujejo posamez-
ne pravniške poklice, je, da natančneje razdelajo in nad-
zorujejo zakonska pravila o ravnanju svojih članov, če 
vstopajo na drugo interesno področje, kakor tudi načela, 
ki jih morajo gostujoči kolegi spoštovati na njihovem. 
Na področjih, ki so skupna vsem, lahko usklajenost obna-
šanja zagotovijo zveze društev, saj v člansko sestavo 
vključujejo najširši krog pravnikov. 

Položaj in ukrepanje odvetniške zbornice sta pri tem 
posebej pomembna, saj deluje na področju, ki je z vidi-
ka dobička najbolj izpostavljeno. To posebej velja, če 
zainteresirana konkurenca lahko prevzame svetovanje in 
zastopanje brez strogih stanovskih obveznosti. Zato bi 
morali čim prej uskladiti "menuje", da se ne bosta kaj-
mak in marmelada na pravniškem kolaču nekaterim še 
naprej dobro cedila, večini pa obračal želodec. 

Hinko Jenull 



Franc Testen 

Upnikov položaj 
v prisilni poravnavi 

Prisilna poravnava predstavlja način sanacije prezadolženega oziroma 
insolventnega dolžnika, ki se izvede tako, da sredstva za to prispevajo pre-
zadolženčevi upniki - v veliki meri lahko tudi takšni, ki temu nasprotujejo 
(zato: prisilna). Prisilna poravnava predstavlja močan poseg v pravice upni-
kov, zato se lahko doseže samo v posebnem sodnem postopku. Predvideni 
obseg tega prispevka ne omogoča celotne predstavitve instituta, zato v na-
daljevanju opisujem le nekatera pravila, ki odločilno opredeljujejo položaj 
upnika v postopku prisilne poravnave in potem, ko je prisilna poravnava 
sprejeta - potrjena. 

Prijava terjatev 

Tako kot v stečajnem postopku mo-
rajo upniki tudi v postopku prisilne po-
ravnave prijaviti svoje terjatve. Rok je tu 
30 dni od objave oklica o začetku po-
stopka v Uradnem listu (v stečajnem po-
stopku je rok dva meseca). Vendar je na-
men prijave v postopku prisilne poravna-
ve drugačen kot v stečajnem postopku. 
Predvsem naj zagotovi možnost vsem 
upnikom, da se udeležijo glasovanja. 
Enako kot v stečajnem postopku je tudi v 
postopku prisilne poravnave rok za prija-
vo terjatev prekluziven, vendar je upnik 
z zamudo prekludiran le glede svoje pra-
vice, da sodeluje v postopku prisilne po-
ravnave (glasovanje, morebitno članstvo 
v upniškem odboru, morebitna vložitev 
predloga za ustavitev postopka), njegova 
terjatev pa zaradi zamude ali sploh opu-
stitve prijave ni prizadeta (bolj kot terja-
tve drugih upnikov). Enako velja, če 
upnik prijavi samo del terjatve - samo 
zaradi tega ne izgubi terjatve v neprijav-
ljenem delu: le izvršilnega naslova zanjo 
v postopku prisilne poravnave ne bo pri-
dobil. Prepozne prijave poravnalni senat 
zavrže.1 Opustitev ali zamuda prijave 
lahko pomeni za upnika nevarnost tudi 
zato, ker v tem primeru tudi v času traja-
nja postopka prisilne poravnave teče za-
staranje (prim. 45. člen ZPPSL). 

Predlog za ustavitev postopka 
prisilne poravnave 

Poravnalni senat pred izdajo sklepa o 
začetku postopka prisilne poravnave 
preizkusi samo obstoj formalne pravil-
nosti predloga za začetek prisilne porav-
nave.2 Prisilna poravnava pa zelo močno 
posega v interese upnikov, zato jim za-

kon daje možnost, da po izdaji sklepa o 
začetku postopka od sodišča zahtevajo 
tudi presojo, ali obstajajo vsebinski po-
goji za začetek postopka prisilne porav-
nave. To lahko storijo z (obrazloženim) 
predlogom za ustavitev postopka prisil-
ne poravnave, ki ga lahko vložijo vse do 
glasovanja o prisilni poravnavi na naro-
ku za prisilno poravnavo. Takšen pre-
dlog obravnava poravnalni senat na po-
sebnem naroku, lahko pa tudi na naroku 
za prisilno poravnavo, pred glasovanjem 
o prisilni poravnavi.3 

Predloga za ustavitev postopka pri-
silne poravnave ne bodo mogli dati tisti 
upniki, ki z morebiti sklenjeno prisilno 
poravnavo ne bodo prizadeti. Višje sodi-
šče v Ljubljani je izreklo: Izločitveni 
upnik nima procesne legitimacije za po-
dajo predloga za ustavitev postopka pri-
silne poravnave, zaradi česar njegov pre-
dlog ni dopusten in ga je treba zavreči. 
Pritožniki do glasovanja o prisilni porav-
navi niso podali predloga za ustavitev, 
zato tudi ne morejo vložiti pritožbe proti 
sklepu o zavrnitvi takšnega predloga, ki 
gaje podal drug (izločitveni) upnik.4 

Zakon ne daje odgovora na vpraša-
nje, ali imajo procesno legitimacijo za 
vložitev takšnega predloga tudi upniki, 
katerih terjatve so bile prerekane. Ni vi-
deti razloga, zakaj bi takšni upniki te le-
gitimacije ne imeli - gre za sodno preso-
jo vprašanja, ali so podani materialni po-

goji za začetek postopka prisilne porav-
nave. Učinki te odločitve se nanašajo na 
vse upnike in ni videti razloga za ozko ra-
zlago pravovarstvene potrebe tako, da bi 
bila vezana na nesporen obstoj terjatve 
vložnika predloga. Mislim tudi, da za ta 
primer ne prihaja v poštev analogna upo-
raba določb o incidenčnem ugotavljanju 
verjetnosti obstoja terjatve po tretjem 
odstavku 54. člena ZPPSL. 

Zoper sklep, s katerim poravnalni se-
nat ustavi postopek prisilne poravnave, 
je treba dolžniku priznati pravico do pri-
tožbe (arg.: 65. člen ZPPSL). V tem pri-
meru bi bilo pravni interes za pritožbo 
treba priznati tudi (drugim) upnikom. 
Zoper sklep, s katerim sodišče predlog za 
ustavitev postopka zavrne, pa ni posebne 
pritožbe (tretji odstavek 35. člena 
ZPPSL). Zato je takšen sklep mogoče iz-
podbijati s pritožbo zoper sklep o potrdi-
tvi prisilne poravnave (15. člen ZPPSL v 
zvezi z drugim odstavkom 363. člena 
ZPP). Pravni interes (upnika, ki je pre-
dlagal ustavitev postopka) za izpodbija-
nje sklepa o zavrnitvi predloga za ustavi-
tev postopka preneha, če prisilna porav-
nava ni sprejeta. Okoliščina, da upniki 
prisilne poravnave niso izglasovali, ima 
namreč enake pravne posledice kot ugo-
ditev predlogu za ustavitev postopka.5 

Ugovor zoper obstoj terjatev 

Drugače kot v stečajnem postopku v 
postopku prisilne poravnave ni naroka za 
preizkus terjatev. Dolžnik, upravitelj pri-
silne poravnave, če je postavljen, ali 
upniki lahko v roku 30 dni po izteku roka 
za prijavo terjatev vložijo obrazložen 
ugovor zoper obstoj terjatve in njeno vi-
šino (prvi odstavek 44. člena ZPPSL). 
Na drugem mestu (tretji odstavek 54. 
člena) govori v zvezi s tem ZPPSL tudi o 
prerekani terjatvi. 

Posebnost te določbe, v primerjavi z 
ureditvijo prerekanja v stečajnem postop-
ku, je zahteva, da mora biti ugovor, s ka-
terim se prereka terjatev v prisilni porav-
navi, obrazložen. Določba je razumljiva, 
če upoštevamo, da v postopku prisilne po-
ravnave ni predvidena možnost sodnega 
ugotavljanja obstoja prerekane terjatve v 
pravdi: upnik, ki je morda objestno prere-
kal terjatev, se ne izpostavlja nobenemu 
tveganju. Tej logiki sledi tudi sodna pra-
ksa, kije že izrekla, da sodišče neobrazlo-
ženega ugovora ne pošilja vložniku v po-
pravo oziroma dopolnitev, ampak bo šte-
lo, da ugovor sploh ni bil vložen.6 Če je 

' Tako npr. odločbe Višjega sodišča v Ljubljani 
Cpg 155194,111 Cpg 2512000. 

- Tako o tem npr. Višje sodišče v Ljubljani v zade-
vah III Cpg 82/99, III Cpg 6/2001. Drugače 
osamljena odločba tega sodišča Cpg 33/99, kjer 
je sodišče navedlo, da bi moralo sodišče v sklepu 
o začetku postopka prisilne poravnave že uteme-
ljiti tudi obstoj materialnih pogojev za prisilno 
poravnavo. 
J Višje sodišče v Mariboru je izreklo: o predlogu 
za ustavitev postopka prisilne poravnave lahko 
odloča sodišče le na naroku, ne tudi na seji sena-
ta-sklep Cpg 151/97. 
4III Cpg 69/2001. 

5 Komentar, str. 212. 
6 Stališče s posvetovanja sodnikov, o nekaterih 
problemih v zvezi s stečaji, ki ga je dne 28. 11. 
1996 in 29. 1. 1997 pripravilo v Ljubljani vrhov-
no sodišče RS - v nadaljevanju: posvetovanje. 



ugovor zoper terjatev obrazlozen, se bo 
štelo, da terjatev ni bila ugotovljena. 

V postopku prisilne poravnave po-
ravnalni senat ne odloča o utemeljenosti 
ugovora - samo za odločitev, ali naj tudi 
upnik take terjatve ima pravico glasova-
ti, poravnalni senat opravi poseben inci-
denčni postopek (gl. v nadaljevanju). Ne 
glede na rezultat tega incidenčnega po-
stopka pa prerekane terjatve ne bo v skle-
pu o potrditvi prisilne poravnave: upnik 
za takšno terjatev torej ne pridobi izvršil-
nega naslova - lahko jo bo uveljavljal z 
(dajatveno) tožbo, ko bo dospela, če se 
bo tako odločil - možnosti vložitve ugo-
tovitvene tožbe za ta primer ZPPSL ne 
predvideva. 

Razvrščanje upnikov v razrede 
terjatev 

Eno od temeljnih načel insolvenčne-
ga prava, ki velja tudi za postopek prisil-
ne poravnave, je enakopravno obravna-
vanje upnikov. Tako je o tem izreklo tu-
di Ustavno sodišče v odločbi Up 
148/2001. Pri tem seje sklicevalo tudi na 
določbo drugega odstavka 16. člena Za-
kona o finančnem poslovanju podjetij 
(ZFPPod - Uradni list RS, št. 54/99 - s 
spremembami).7 

Iz navedene odločbe Ustavnega sodi-
šča (zlasti v delu, kjer je po uradni dol-
žnosti začelo postopek za presojo skla-
dnosti prvega odstavka 56. člena ZPPSL 
z Ustavo) je mogoče napraviti tudi sklep, 
da morebitna neenakost upnikov v teh 
postopkih lahko zastavlja vprašanje ena-
kosti v smislu človekove pravice iz 14. 
člena Ustave. 

ZPPSL v prvem odstavku 47. člena 
ponuja možnost, da dolžnik v načrtu fi-
nančne reorganizacije razvrsti terjatve v 
razrede glede na pravni in poslovni te-
melj in druge znake istovrstnosti in po-
nudi različno sorazmerno znižanje terja-
tev za posamezne razrede. Ta določba 
pomeni zelo globok poseg v (enakopra-
ven) položaj upnikov v postopku prisilne 
poravnave. Določba že sama po sebi 
omogoča dolžniku takšno prikrajanje 
ponudbe, da povečuje možnost izglaso-
vanja prisilne poravnave na način, da fa-
vorizira večje upnike. Tuje še določba 2. 
točke prvega odstavka 47. člena ZPPSL, 
ki omogoča ponudbo, da se položaj (ra-
zreda) posameznih upnikov tudi po potr-
ditvi finančne reorganizacije (izglasova-
nju prisilne poravnave) ne spremeni.8 

In končno določba 56. člena ZPPSL, 
po kateri je prisilna poravnava sprejeta, 
če zanjo glasujejo upniki, katerih terjatve 
znašajo več kot 60 % vseh terjatev upni-
kov, ki imajo glasovalno pravico - razla-
ga pa se tako, da se ta večina ugotavlja z 
upoštevanjem vseh upnikov, ne da bi se 
zahtevala tudi takšna večina za vsak ra-
zred upnikov posebej. To pa pomeni, da 
skupina upnikov, ki imajo privlačno po-
nudbo, lahko preglasuje skupine upni-
kov, ki jim dolžnik ponuja bistveno 
manj. Transparentnost še dodatno izkriv-
ljajo določbe drugega odstavka 56. člena 
ZPPSL, ki dajejo glasovanju posame-
znih upnikov dodatno težo (do osemkra-
tnika vrednosti njihovih terjatev). Na ta 
način lahko večji in aktivnejši upniki sa-
nirajo in prevzamejo prezadolženega 
dolžnika, stroške za to pa so prisiljeni no-
siti manjši upniki, ki so lahko tudi prisi-
ljeni v pasivni položaj (gl. spodaj odloč-
bo Ustavnega sodišča Up 148/01). 

Rečeno je že bilo, da možnost, da 
dolžnik razvrsti terjatve v razrede in 
upnikom v različnih razredih ponudi ra-
zlično sorazmerno znižanje terjatev, 
omogoča dolžniku (pa tudi upnikom -
zlasti večjim - , ki v praksi pogosto sode-
lujejo z dolžnikom pri pripravi načrta fi-
nančne reorganizacije), da z ustvarja-
njem nekakšne "glasovalne geometrije 
pripravi takšen načrt finančne reorgani-
zacije, ki posamezne razrede upnikov 
postavlja v neenakopraven položaj. 

Ravno ta problem je obravnavalo 
Ustavno sodišče v navedeni zadevi Up 
148/2001. Šlo je za primer, ko je porav-
nalni dolžnik nekaterim upnikom, ki so 
bili hkrati njegovi "lastniki", v načrtu fi-
nančne reorganizacije ponudil konverzi-
jo v kapital, drugim takšnim upnikom pa 
ne. Ti upniki so nato (z glasovalno pravi-
co, ki je upoštevala višino njihovih terja-
tev, pomnoženo s faktorjem 2,5) izglaso-
vali predlagano prisilno poravnavo. V 
sporu, ki so ga sprožili drugi upniki, ra-
zvrščeni v razrede, za katere je ponudil 
večje znižanje terjatev, ni pa jim omogo-
čil konverzije njihovih terjatev, je dol-
žnik zatrjeval, da ni dolžan skleniti po-
godbe o konverziji terjatve s katerimkoli 
upnikom, temveč lahko tako možnost 
ponudi (tudi) le takim upnikom, ki bodo 
glede na višino (delež) svoje terjatve za-
gotovili ustrezno prestrukturiranje ter 
optimizacijo virov financiranja dolžnika. 
Po dolžnikovem mnenju naj bi ta lahko 
prosto izbiral, s katerim upnikom bo 
sklenil konverzijo in pod kakšnimi pogo-
ji. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi 

najprej nakazalo, da bo presojalo, ali tak-
šna poravnalna ponudba že sama po sebi 
morda ne pomeni kršitve ustavnih (člo-
vekovih) pravic. Reklo je namreč, da bo 
moralo odgovoriti (tudi) na vprašanje, ali 
je pravno stališče, na katerem temelji iz-
podbijana sodna odločba, v skladu z do-
ločbami Ustave o človekovih pravicah in 
temeljnih svoboščinah. Postavilo je tudi 
preliminarne kriterije za takšno presojo, 
s tem ko je izreklo, da . . . razvrstitev v ra-
zrede ne sme biti arbitrarna, saj bi to po-
menilo, da lahko dolžnik brez vsakršnih 
kriterijev razvršča upnike v posamezne 
razrede ter jim glede na razred - ne pa 
glede na upnikov dejanski položaj v ra-
zmerju do dolžnika - ponudi različne na-
čine9 plačila. Na koncu pa je Ustavno so-
dišče vendarle ostalo dolžno odgovor na 
to (materialno) ustavnopravno vprašanje 
in je odpravilo izpodbijano sodno odlo-
čitev zaradi (procesne) kršitve 22. člena 
Ustave. Ugotovilo je, da sodišče na na-
vedbe, daje bila s takšnim razvrščanjem 
v razrede kršena enakost, ni odgovorilo -
in je že s tem kršilo pritožnikovo ustavno 
pravico do enakega varstva pravic. 
Ustavno sodišče pa da ".. . ne more pre-
soditi, ali je predlagani načrt finančne re-
organizacije, v kateri je dolžnik samo ne-
katerim upnikom, ki so hkrati njegovi la-
stniki, ponudil konverzijo v kapital, dru-
gim takšnim upnikom pa ne ...", v ne-
skladju z določbo 14. člena Ustave. 

Poleg nevarnosti, ki jih skriva mo-
žnost, da dolžnik ustvarja skupine dol-
žnikov, ki jim ponuja različno sorazmer-
no znižanje terjatev (ali morda celo razli-
čen način plačila terjatev - gl. op. št. 9), 
pa predstavlja močan poseg v načelo 
enakopravnega obravnavanja upnikov 
tudi določba prvega odstavka 56. člena 
ZPPSL. V navedeni odločbi Up 
148/2001 je zato Ustavno sodišče po ura-
dni dolžnosti (t. i. koneksiteti) začelo po-
stopek za presojo, ali navedena določba 
ne krši drugega odstavka 14. člena Usta-
ve ter bi moral ZPPSL določati glasova-
nje po posameznem razredu upnikov. Ta 
pomislek Ustavnega sodišča je treba ra-
zumeti tako, da bi bilo morda za sprejetje 
prisilne poravnave treba zahtevati glaso-
vanje določenega deleža upnikov znotraj 
vsakega razreda posebej. 

7 Kadar uprava v načrtu finančne reorganizacije 
razvrsti terjatve po prvem odstavku 41. člena 
ZPPSL, ne sme posameznim razredom ponuditi 
različnega poplačila, če bi bili zaradi tega upni-
ki, katerih terjatve so razvrščene v posamezni ra-
zred, neenakopravno obravnavani. 

8 V skladu z Ustavo je lahko le takšna razlaga te 
določbe, da ti upniki nimajo pravice glasovanja o 
prisilni poravnavi. 

9 Tu je treba posebej opozoriti, da ta spor ne za-
stavlja le vprašanja, na kakšen način dolžnik lah-
ko oblikuje razrede dolžnikov, ki jim bo ponudil 
različno sorazmerno znižanje izplačila terjatev v 
denarju, marveč zelo težavno vprašanje, ali je 
mogoče določbo prvega odstavka 47. člena 
ZPPSL razlagati tako, da dolžnik izbira tudi tiste 
upnike, ki jim bo omogočil, da (pisno pristanejo 
na) drugačen način izplačila njihove terjatve 
(prim. 48. člen ZPPSL). 



Pravica do glasovanja 

Kateri upniki bodo (lahko) glasovali, 
je eno osrednjih vprašanj postopka pri-
silne poravnave. V naravi instituta prisil-
ne poravnave je, naj imajo pravico odlo-
čati o tem samo upniki, katerih terjatve 
bodo z izglasovano poravnavo prizadete 
(glej 55. člen ZPPSL - glej tudi op. št. 
8).10 Glasovalno pravico imajo tisti 
upniki takšnih terjatev, katerih terjatve 
veljajo za ugotovljene (ker so bile pravo-
časno prijavljene in v zakonskem roku 
upravičenci zoper nje niso ugovarjali) in 
upniki, katerih terjatve so prerekane, po-
ravnalni senat pa jih je spoznal za verje-
tne v celoti ali deloma (tretji odstavek 54. 
člena ZPPSL). 

Rečeno je že bilo, da v postopku pri-
silne poravnave ni predviden narok za 
preizkus obstoja prijavljenih terjatev. V 
primeru, da je terjatev prerekana, tudi ni 
predvidena možnost, da bi se v teku po-
stopka obstoj takšnih terjatev ugotavljal 
v pravdi. Narava postopka prisilne po-
ravnave takšnega odlaganja odločitve o 
(ne)obstoju posameznih prijavljenih ter-
jatev ne prenese. Določba zadnjega dela 
tretjega odstavka 54. člena omogoča, da 
sodišče zagotovi enakopraven položaj 
udeležencev postopka prisilne poravna-
ve. Vendar je to enakopravnost mogoče 
zagotoviti le glede glasovalne pravice, 
ne tudi glede vprašanja, ali lahko takšen 
upnik v postopku prisilne poravnave za 
svojo terjatev pridobi izvršilni naslov: 
Tega mu postopek prisilne poravnave ne 
omogoča. (Samo) glasovalna pravica je, 
če je sporna, odvisna od odločitve sodi-
šča.11 

Sodišča so že obravnavala vprašanje, 
ali je zoper takšno (incidenčno) odloči-
tev sodišča dopustna posebna pritožba. 
Na posvetovanju sodnikov je bilo spreje-
to stališče, da zainteresirana oseba to 
odločitev poravnalnega senata lahko iz-
podbija (samo skupaj) s pritožbo proti 
sklepu o potrditvi sprejete prisilne po-
ravnave. Pritožbeno sodišče je tudi izre-
klo, da je odločitev o glasovalni pravici 
upnikov, katerih terjatve so bile prereka-
ne, sestavni del odločanja o predlagani 
prisilni poravnavi. Gre za nekakšno 
predhodno vprašanje, ki se z gledišča po-
stopka prisilne poravnave tiče vodstva 
naroka za prisilno poravnavo. S smiselno 
uporabo ZPP (četrtega odstavka 298. 
člena) pa se takšne sporne odločitve lah-
ko izpodbijajo s pritožbo proti odločbi o 
glavni stvari. Pri odločitvi za takšno ra-
zlago ni nepomembno, da bi pravica do 

posebne pritožbe proti sklepu, s katerim 
je odločeno o verjetnosti obstoja prere-
kane terjatve, imela smisel le, če bi bil 
pritožbeni postopek (vselej) glede tovr-
stnih sklepov sodišča lahko izčrpan pred 
glasovanjem o predlagani prisilni porav-
navi. Iz umestitve četrtega odstavka 53. 
člena ZPPSL v člen z naslovom "Narok 
za prisilno poravnavo", bi sledilo, da so-
dišče o verjetnosti obstoja prerekane ter-
jatve in s tem o pravici do glasovanja 
upnika takšne terjatve praviloma odloča 
na tem naroku. Vendar na pravno naravo 
takšnega sklepa ne more vplivati, če je 
sodišče v posameznem primeru takšen 
sklep izdalo pred narokom za prisilno 
poravnavo.12 

Potrditev prisilne poravnave -
učinki 

Sprejete prisilne poravnave porav-
nalni senat ne more zavrniti - to lahko 
stori le, če je bil pravočasno vložen pre-
dlog za ustavitev postopka.13 

Sklep, s katerim poravnalni senat po-
trdi prisilno poravnavo, ima za vse upni-
ke, katerih terjatve so bile ugotovljene 
(pravočasno prijavljene, pa ne prereka-
ne), moč izvršilnega naslova. Da bi tak-
šno moč za konkretno terjatev imel, pa 
mora biti ta v izreku sklepa razpoznavna. 
Če to je, upnik po njeni zapadlosti ne mo-
re tožiti, ker gre za razsojeno stvar, če-
prav mu sklep o potrditvi prisilne porav-
nave ni bil osebno vročen. Nabitje sklepa 
na oglasno desko ima namreč učinek 
osebne vročitve. Upnik pa lahko predla-
ga izvršbo.14 

Potrjena prisilna poravnava ima uči-
nek na terjatve, ki so do dneva začetka 
postopka prisilne poravnave nastale15, 
ne glede na to, ali so do tega dne tudi že 
dospele.16 Učinek ima tudi proti upni-

kom, ki se postopka niso udeležili, ter 
proti upnikom, ki so se postopka udeleži-
li, pa so bile njihove terjatve prerekane 
(tretji odstavek 59. člena ZPPSL). Reče-
no je že bilo, da sama neprijava in tudi 
prerekanje terjatve na njen obstoj in na 
pravico upnika terjati ne vplivata. 

V praksi pa si upniki zastavljajo 
vprašanje, ali je po izglasovani prisilni 
poravnavi in pred morebitno (odloženo) 
dospelostjo terjatve potrebno odpraviti 
negotovost glede obstoja takšne terjatve 
z vložitvijo ugotovitvene tožbe. Na tak-
šno pomisel navaja tudi določba tretje-
ga odstavka 59. člena ZPPSL, ki dolo-
ča, da ima potrjena prisilna poravnava 
učinek proti takšnim upnikom, če se 
njihove terjatve naknadno ugotovijo,17 

ZPPSL pravice na ugotovitveni zahte-
vek ne daje, sama negotovost pa tudi ne 
ustvarja pravnega interesa za vložitev 
takšne tožbe. Poleg tega je treba upošte-
vati, da terjatev lahko prereka ne le dol-
žnik, zoper katerega bi ugotovitvena 
tožba še imela neki smisel, ampak tudi 
upravitelj prisilne poravnave in drugi 
upniki. 18 

Če ob dospelosti dolžnik ne bo plačal 
takšnih terjatev (seveda v obsegu in s po-
goji, izglasovanimi v prisilni poravnavi), 
bo moral torej tak upnik svojo terjatev 
uveljavljati z dajatveno tožbo, ta pa bo 
imela tudi ugotovitveni (del) izrek(a). V 
postopku, ki teče po potrditvi prisilne po-
ravnave proti dolžniku zaradi izplačila 
terjatve upnika, ki se ni udeležil postop-
ka prisilne poravnave ali pa je bila njego-
va terjatev prerekana, ugotovi sodišče 
obstoj sporne terjatve in naloži dolžniku 
njeno plačilo v skladu s pogoji iz potrje-
ne prisilne poravnave (tretji odstavek 64. 
člena ZPPSL).19 

V postopkih po takšnih tožbah so se 
sodišča srečala s številnimi vprašanji. 

Tako je Višje sodišče v Ljubljani20 

izreklo, da objava in na njej utemeljeni 
učinki potrjene prisilne poravnave ustre-
zajo standardu "splošno znanega dej-
stva" po ZPP. V tem primeru je sodišče 
prve stopnje (v zamudni sodbi) toženi 

10 Jadek-Pensa, Odločitev sodišča. 
" Sklep Višjega sodišča v Ljubljani lil Cpg 
7712000. 

Stališče, sprejeto na posvetu. 
13 Stališče, sprejeto na posvetu. 
14 Člen 36 ZPPSL je mogoče uporabiti samo za 
terjale, nastale do začetka postopka prisilne po-
ravnave, ne pa tudi za tiste, ki so nastale pozneje 
(odločba Vrhovnega sodišča RS, št. III Ips 
46/2000). Šlo je za vprašanje, kdaj nastane dol-
žnikova obveznost iz kupnine za stanovanja, pro-
dana po 117. členu SZ. Vrhovno sodišče je opozo-
rilo. da ne gre za izjemo po četrtem odstavku 36. 
člena, ampak za primer, ko se prvi odstavek 36. 
člena ZPPSL sploh ne uporablja. Podobno sklep 
Višjega sodšča v Ljubljani, II Cpg 376/2000. 
15 Utemeljitev za posebno obravnavanje terjatev 
zavarovalnice iz naslova zavarovalnih premij 
glej pri Ivanjku: učinki postopka prisilne porav-
nave nastopijo le za tiste terjatve zavarovalnice 
na podlagi neplačanih zavarovalnih premij, ki ni-
so bile plačane za pretekla zavarovalna obdobja, 
to je za letne premije preteklih let pri večletnih ali 
za zapadle obroke pri enoletnih zavarovalnih po-
godbah. 
16 Za razlago te določbe glej tretji odstavek 64. 
člena ZPPSL - o tem v nadaljevanju. 

17 Odločba Višjega sodišča v Mariboru Cpg 
763197: svojo terjatev mora takšen upnik uveljav-
ljati z dajatveno tožbo! 
111 Če so predmet zahtevka terjatve upnikov iz dru-
gega odstavka 160. člena, (na katere potrjena 
prisilna poravnava nima pravnega učinka - dru-
gi odstavek 60. člena ZPPSL), ima sodba samo 
dajatveni izrek - stališče, sprejeto na posvetu. 
19 V zadevi 1 Cpg 1143/2001. Podobno v zadevi 
Cpg 248193: sodišče mora poravnavo upoštevati 
po uradni dolžnosti in mora pripoznani tožbeni 
zahtevek tožeče stranke (ki se ni udeležila postop-
ka prisilne poravnave) prisoditi le v skladu s po-
goji iz sklenjene prisilne poravnave, sicer zmotno 
uporabi materialno pravo. 



stranki naložilo plačilo terjatve, na kate-
ro po podatkih spisa učinkuje potrjena 
prisilna poravnava. Ni pa upoštevalo 
splošno znanega dejstva, namreč potrje-
ne prisilne poravnave, s katero je tožena 
stranka oproščena plačila, ki presega 
20 % terjatev, ugotovljenih na dan začet-
ka postopka prisilne poravnave. 

Podobno utemeljitev vsebuje odloč-
ba Vrhovnega sodišča v zadevi II Ips 
565/2001. V njej je Vrhovno sodišče 
izreklo tudi, da mora sodišče, kadar 
ugotovi obstoj terjatve in naloži tožencu 
plačilo v skladu s pogoji sklenjene pri-
silne poravnave, v izreku navesti, kak-
šen je konkreten oblikovalni učinek po-
trjene prisilne poravnave na terjatev (v 
izreku mora jasno in določno navesti 
vsebino in višino v skladu s pogoji pri-
silne poravnave preoblikovane terjatve). 
V izreku ne zadošča zapis abstraktne za-
konske norme (da mora dolžnik plačati 
v skladu s pogoji iz potrjene prisilne po-
ravnave) marveč je treba ugotoviti, ko-
likšna in kakšna je zaradi oblikovalnih 
učinkov prisilne poravnave spremenje-
na terjatev. Lahko je namreč sporno že, 
v kateri razred je uvrščena, kdaj so zače-
le teči obresti, kolikšna je njihova viši-
na, rok za izplačilo itd. Tako izvršilno 
sodišče (v primeru iz drugega odstavka) 
kot pravdno sodišče (v primerih iz tre-
tjega odstavka 64. člena ZPPSL) mora 
po uradni dolžnosti paziti na okoliščino 
pravnomočno sklenjene prisilne porav-
nave. 

Podobno se je o tem vprašanju izre-
klo tudi Višje sodišče v Ljubljani v za-
devi III Cp 1231/2002. V tej odločbi je 
sodišče reševalo tudi vprašanje, kako 
terjatev, ki v postopku prisilne poravna-
ve ni bila upoštevana, uvrstiti v ustrezen 
razred. Odločilo je, da je naknadna raz-
vrstitev terjatve pravno vprašanje, ki ga 
mora v primeru spora rešiti sodišče in 
odločitev ni prepuščena dolžniku. 

Uporabljeni viri: 

• Ivanjko Šime, Posledice prisilne porav-
nave na plačilo zavarovalne premije, 
Pravna praksa, št. 8/2003, 

• Jadek - Pensa Dunja, Odločitev sodišča 
o glasovalni pravici upnika prerekane ter-
jatve, Pravna praksa, št. 33/2000, 

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in li-
kvidaciji s komentarjem, GV, Ljubljana 
2000 - Komentar, 

• Odločbe in sklepi Vrhovnega sodišča, 
Višjih sodišč in Ustavnega sodišča, iz ba-
ze Ius-Info, 

Stališča s posvetovanja sodnikov o neka-
terih problemih v zvezi s stečaji - posvet, 
ki gaje v Ljubljani organiziralo Vrhovno 
sodišče dne 28. 11. 1996 in 29. 1. 1997. 

mag. Gregor Velkaverh 

Sodelovanje odvetnikov 
pri oblikovanju 

evropske zakonodaje 

Pravo Evropske zveze oz. unije (v nadaljevanju uporabljam uveljavlje-
no kratico EU) je sestavljena v bistvu iz direktiv (pa tudi uredb in odločb, 
ampak glavne in najštevilnejše in največ področij pokrivajo direktive), ki 
jih morajo države članice povzeti v lastno (nacionalno) zakonodajo. Te di-
rektive nastajajo na za začetnika dokaj zapleten način v naslednjih stop-
njah: 1. pobuda, 2. osnutek direktive in 3. sprejemanje. O tem več v nada-
ljevanju po posameznih stopnjah. 

V tem članku skušam prikazati, kako nastaja to pravo in kako lahko, 
med drugimi, odvetniki vplivamo na ta proces, oziroma kako naši kolegi iz 
držav članic to danes počnejo. 

I. Lobiranje 

Bistvo zadeve je, da se tisti, ki je 
zainteresiran, da se neka norma sprej-
me kot direktiva ali druga zakonoda-
ja EU, ali da se ne sprejme, oziroma 
da se sprejme z neko določeno formu-
lacijo, vključi v proces nastajanja te 
zakonodaje prek lobiranja. Lobirajo 
vsi, tudi države članice same, čeprav 
te lahko vplivajo na te procese prek 
svojih poslancev v Evropskem parla-
mentu, svojih delegacij pri Komisiji 
in z glasom v Svetu ministrov. Ven-
dar je vse to premalo, enotno mnenje 
je, da brez dobrega lobiranja ni pra-
vih uspehov. 

Za mnoge - tudi odvetnike oz. nji-
hova nacionalna združenja in CCBE 
kot evropsko združenje odvetniških 
zbornic - pa je lobiranje edini način 
sodelovanja pri teh procesih. 

Lobiranje je v osnovi seznanja-
nje tistih, ki sodelujejo pri nastaja-
nju in sprejemanju prava EU s sta-
lišči neke interesne skupine, in 
predvsem prepričevanje teh oseb, 
zakaj je pomembno, da se to stali-
šče vključi v tekst nastajajoče di-
rektive. 

Glavni argument mora vedno biti: 
zakaj je to stališče boljše za EU kot 
celoto in državljane držav članic. Po-
udarek lobiranja je torej na tem, da 
se informira in prepriča v to, da je 
predlagano stališče boljše za skupno 
dobro. Če se zgolj izraža nek sebičen 
ali zgolj specifičen interes ožje sku-
pine, praviloma ne bomo uspešni. To-
rej, ni mogoče uspešno lobirati vsa-

kršnih stališč, ampak morajo ta biti v 
osnovi splošno sprejemljiva in kori-
stna. 

Primer: 

Sedaj se skuša sprejeti strožja di-
rektiva o preprečevanju pranja denar-
ja. Politično prevladujoče stališče je, 
da je pranje denarja potrebno energič-
no zatirati, češ da podpira kriminal, 
terorizem itd. Prevladujoče mnenje je 
tudi, da so odvetniki ena od skupin, 
ki posredno sodelujejo pri tem prek 
raznih storitev. Nekateri so odvetnike 
označili celo kot vratarje pranja de-
narja (gate-keepers), češ da velikokrat 
nastopajo kot fasada za nekoga, ki to 
počne, na primer tako da nastopajo 
kot nominalni delničarji, nominalni 
poslovodje, skrbniki računov itd. 
Vsak, ki je kaj delal z off shore fir-
mami to lahko potrdi, da to velikokrat 
drži in tega tedaj nima smisla zanika-
ti. 

Zato skušajo naložiti odvetnikom 
(deloma so že) stroge norme obve-
ščanje državnih organov o vsakem 
pojavu pranja denarja. Stališče 
CCBE in večine odvetniških zbornic 
je, da je pranje denarja res ško-
dljivo in ga je potrebno zatirati, na 
drugi strani pa je zaupanje stran-
ke v odvetnika in zaupnost tega, 
kar se pove v odvetniški pisarni, 
prav tako zelo pomembna vredno-
ta za državljane držav članic EU 
- in tega ni mogoče kar počez ra-
zvrednotiti zaradi trenutnih političnih 
trendov. 



Zato se skuša oziroma je bil že 
preprečen sprejem norme, ki bi dolo-
čala, da bi bil dolžan odvetnik (ki 
mora po sedanjih direktivah že poro-
čati o določenih transakcijah in zaz-
navah) poročati tudi o zaznavi suma 
pranja denarja, če je to zaznal v raz-
govoru s stranko, ki je prišla k nje-
mu le na posvet in prek njegove pi-
sarne nato ni izpeljala nič pravnega 
ali dejanskega, kar bi sodilo v sklop 
dejanj, o katerih je sedaj potrebno po-
ročati, ga celo sploh ni pooblastila 
kot odvetnika. 

CCBE lobira/je lobirala, da bi pre-
pričala vse udeležene, da je ohranja-
nje zaupnosti posveta pri odvetniku 
bolj pomembno od tega, da poroča o 
vsem s približno to argumentacijo: 
stranka, ki hoče narediti nekaj neza-
konitega, gre na posvet k odvetniku, 
tam zve, da je nameravano dejanje 
nezakonito in od tega nato odstopi. 
Ne zgodi se torej nič. In tu bi lahko 
bil odvetnik dolžan poročati o tej 
stranki in tem hipotetičnem dogodku, 
celo več, po stališčih naj bi celo bil 
dolžan stranki zamolčati, da mora po-
ročati. To bi uničilo zaupanje, saj 
stranke ne bi več hodile k odvetnikom 
po nasvet. 

Zaradi take norme bi bilo torej 
manj informiranih strank in več neza-
konitih ravnanj, in ne manj. Torej bi 
bila direktiva s takšno normo za dr-
žavljane držav članic dejansko škod-
ljiva, nikakor ne koristna. To je torej 
potrebno predstaviti vsem, ki sode-
lujejo pri nastajanju nove direktive 
EU o preprečevanju pranja denarja in 
jim prikazati kvaliteto razlogov za to, 
da je zaupnost posveta v tej situaciji 
bolj pomembna od obveščenosti poli-
cije. 

(Da ne bo panike, to sem navedel 
le kot nazoren primer, za boljše razu-
mevanje zadeve, kaj se dogaja na 
splošno, ne kaj bo dejansko sprejeto. 
CCBE je na tem področju že do se-
daj dokaj uspešno lobirala, in vse ka-
že, da bo tudi v bodoče. Problemov je 
dejansko tudi več in so bolj zaplete-
ni, prikazan problem je bil izbran le 
zato, ker je enostaven. Tu pa ni ne 
kraj ne čas za podrobno razlago ce-
lotne teme o preprečevanju pranja 
denarja). 

Lobiranje je torej legalen in legi-
timen način, po katerem se zaintere-
sirani vključijo v proces nastajanja 
evropske zakonodaje, in rekli smo tu-
di, da edini. Lobiranje je nekaj, kar 
nima prav nobene zveze z nezakoni-
tim ali izrazito pristranskim vpliva-

njem. Bistvo tega tudi ni v tem, da 
nekdo skuša nekaj sporočiti nekomu, 
ampak mora to storiti na ustrezen na-
čin in ravno pravi čas. 

Da bi to dosegli je potrebno skrb-
no spremljati celotno zakonodajno 
dogajanje. Lobist, ki se vključi prez-
godaj in potem zaspi, ali prepozno, ali 
je dolgovezen, ali ne pozna svojih ci-
ljev, ali jih ne zna predstaviti na je-
drnat način, ki ne zna pritegniti po-
zornosti z argumenti, ali ki ne zna pri-
ti v stik z osebami, ki dejansko odlo-
čajo, jim povedati, zakaj je pomemb-
no zanje in za skupnost in jih prepri-
čati, da prisluhnejo stališču lobista, je 
obsojen na neuspeh. 

Potrebno je tudi vedeti, da je Svet 
ministrov najmanj primerno mesto za 
lobiranje, tam so prisotna že obliko-
vana stališča držav in udeleženci sve-
ta pridejo s svojimi mnenji ter so o 
njih pogajajo, ne pa jih oblikujejo. 
Mnogo več uspeha je mogoče doseči 
pri Komisiji EU in Evropskem parla-
mentu. Zato bomo obdelali le lobira-
nje pri teh organih. 

Nam v Sloveniji, kjer smo lobira-
nja manj vajeni, že sam izraz nima 
domovinske pravice in vzbuja nekak-
šno nelagodje. Mnogim je celo sum-
ljiv, češ da je v osnovi nekaj slabega. 
Bistvo zadeve pa je, da je zakonodaj-
ni proces v državi z 2 milijonoma pre-
bivalcev, temu primerno manjšim šte-
vilom parlamentarcev in sploh zelo 
majhno skupino vidnih politikov, na 
splošno enostavnejšim načinom odlo-
čanja in izražanja interesov, pač manj 
zahteven in ne potrebuje zapletenih 
struktur /obiranja. 

Pri nas, pa tudi drugod, se eno-
stavno ne zgodi, da bi vsak posla-
nec dobil dnevno tudi do sto e-mai-
lov z raznimi mnenji, ki naj bi jih 
predelal in o njih premislil, jih po-
vzel ali zavrgel. Stik z njimi je mo-
goč na enostavnejše načine, do njih 
je mogoče spraviti naša stališča tu-
di neposredno brez hudih lobističnih 
naporov. 

V postopku sprejemanja prava EU 
pa gre za delovanje nekaj čez 600 po-
slancev (po 1.5. 2004 jih bo nekaj čet 
700) in več tisoč uradnikov v Komi-
siji in parlamentu (samo tu jih je 
3.500), ki vsi delujejo na dokaj zaple-
ten način, in ker ne gre drugače, tudi 
zelo formalen način. Tu enostavno ra-
bimo posebne strokovnjake za po-
sredovanje naših stališč - in to so 
lobisti. 

II. Nastajanje zakonodaje 
in način lobiranja 
v posameznih fazah 

1. Pobuda 

Pobudo lahko poda kogarkoli, pri-
ti pa mora do Komisije EU. Veliko 
pobud pride iz držav članic, od njiho-
vih državnih organov ali interesnih 
združenj, del pobud oblikuje komisi-
ja sama. Pobude so praviloma politič-
no dejanje, izražanje interesa po spre-
jemu neke pravne norme. O pobudah 
se nato razpravlja znotraj Komisije, 
praviloma dobi vsaka svojo domovin-
sko pravico v okviru enega General-
nega direktorata. 

V različnih fazah lahko nastajajo 
različni dokumenti (t. i. green paper 
inpd), ki obsegajo različna stališča 
glede problematike kot celote, in po-
bude same. 

Bolje informirani lobisti lahko 
zvejo, kaj se pripravlja in predstavijo 
svoja stališča skupinam strokovnja-
kov v Komisiji EU, ki posamezne po-
bude skušajo oblikovati v osnutek di-
rektive, že v tej fazi. 

2. Osnutek direktive 

Vsi osnutki direktiv in drugih 
pravnih aktov EU nastajajo v Komi-
siji, ki je edini predlagatelj evropske 
zakonodaje (druge naloge in pristoj-
nosti Komisije nas tu ne zanimajo). 

Faza priprave osnutka akta je po-
membna, saj v mnogočem oblikuje 
nadaljnjo usodo bodoče direktive. Iz-
kušeni lobisti povedo, da če zamudiš 
fazo priprave osnutka in ne uspeš pre-
pričati Komisije, ki je političen pa tu-
di strokoven organ, v svoje argumen-
te, pogosto ne moreš popraviti zamu-
jenega. Lobiranje v Komisiji je tudi 
manj formalno, pa zelo uspešno, saj 
je Komisija EU, ki nima direktnega 
stika s terenom, v glavnem vesela raz-
nih vhodnih informacij iz samih držav 
članic. Takšno lobiranje je torej do-
brodošlo in ga štejejo za nekakšno 
konstruktivno sodelovanje pri pripra-
vi novih direktiv. Komisija EU pogo-
sto organizira tudi uradna srečanja z 
raznimi vplivnimi skupinami, intere-
snimi združenji itd., da bi slišali, kaj 
menijo o nastajajoči direktivi. 

3. Odločanje 

Pri odločanju imamo lahko tri raz-
lične situacije: 
- ali odloča Svet ministrov po po-

svetu z Evropskim parlamentom, 



- ali odloča s predhodnim soglasjem 
Evropskega parlamenta (to sta 
manj pogosti situaciji, kjer se 
odloča o manjšem številu vpra-
šanj), 

- ali pa gre za soodločanje Sveta 
ministrov in Evropskega parla-
menta (codecision) Ta način odlo-
čanja obsega daleč največ podro-
čij in se širi. 
Ker smo rekli, da je lobiranje Sve-

ta ministrov manj uspešno, je torej, 
po fazi nastanka osnutka direktive, 
najpomembnejše lobiranje v Evrop-
skem parlamentu. 

Vsak osnutek teksta, ki naj bi po-
stal direktiva ali drug pravni akt EU, 
po prihodu v parlament razporedijo v 
pristojnost enega od parlamentarnih 
odborov(komitejev). V tem odboru en 
od članov dobi vlogo poročevalca o 
tem osnutku (rapporteur). Ta oseba je 
praviloma najvplivnejša pri oblikova-
nju teksta direktive v tej fazi, zato bo-
do lobisti vedno usmerili svojo ener-
gijo v to, da tej osebi predstavijo svo-
ja stališča. Pomembna oseba je tudi 
predsedujoči odbora. Včasih je direk-
tiva take narave, da jo obravnava več 
odborov, ki morajo vsi poročati mati-
čnem odboru in se splača lobirati tu-
di pri teh odborih. 

Po obravnavi v odboru se sestavi 
poročilo, ki gre v razpravo političnim 
(strankarskim) skupinam, ki jih je 
trenutno 7 (krščanski demokrati, so-
cialisti, liberalci, zeleni, levičarji, na-
cionalisti, razne manjše stranke). Tu-
di tu je lobiranje lahko zelo uspešno, 
lahko se izkoristi tudi strankarska li-
nija. 

Na koncu gre direktiva na plenar-
no sejo parlamenta, kjer pa se le for-
malno glasuje o osnutkih aktov, ki so 
bili v dotedanji proceduri do konca 
izpiljeni in predebatirani, in o čemer 
je praviloma vsebinsko že odločeno. 
Pri danem številu poslancev je jasno, 
da je na plenarni seji vse omejeno in 
vnaprej organizirano, sicer bi bil kaos 
in tu ni možno več vplivati na karko-
li. 

Če ni bilo pred tem dosežena 
uskladitev s Svetom ministrov, je lah-
ko ena od predhodnih faz usklajeva-
nje. Podrobnosti o tem so zanimive, 
ni pa cilj tega članka to razložiti. 

III. Odvetniki kot lobisti 

Glavne lastnosti dobrega lobista 
smo deloma že opisali. Predvsem 
mora poznati način delovanja usta-
nov EU in vedeti, kaj se v njih do-
gaja. Da bi bil uspešen, mora orga-

nizirati svojo mrežo zbiranja podat-
kov, imeti dober pregled nad zako-
nodajno tehniko, sposobnost konciz-
nega in pravno oblikovanega pred-
stavljanja stališč itd. Skratka, praksa 
je pokazala, da so najboljši in najš-
tevilčnejši lobisti pravniki (vsaj tako 
so mi povedali). 

IV. Povzemanje 
zakonodaje EU 

Zadnje vprašanje, povezano z za-
konodajo EU, je njeno povzemanje v 
domače predpise (to velja za direkti-
ve, uredbe so neposredno zavezujo-
če). Tu prihaja do znanega pojava, da 
so nekatere pristopajoče članice - v 
strahu, da ne bi bile kritizirane - bolj 
papeške od papeža, in v svoji vnemi 
po "poevropenju" vse svoje zakono-
daje pretiravajo, ali pa so zaradi nag-
lice pri tem povzemanju zelo malo-
marne. 

Na posvetu predstavnikov odvet-
niških zbornic smo na to temo smo 
slišali za vrsto, tudi zabavnih, zaple-
tov, predvsem v državah Vzhodne 
Evrope. Gre za anekdote o nekritič-
nem in prehitrem povzemanju zako-
nodaje EU v nacionalno zakonodajo. 
V enem primeru je prišlo celo do te-
ga, da so povzeli tekst direktive, ki je 
dopuščal alternativo, tako da so za 
svoje državljane predpisali dvojni 
standard (iz variante pogoj ta ali oni, 
so predpisali ta in oni). 

• Torej je potrebna pozornost in 
lobiranje tudi pri tem povzema-
nju predpisov - lobirati moramo 
doma! 

• Ni vse, kar lokalni vladni uradni-
ki pri pripravi zakonodajnih tek-
stov predstavijo kot obvezno 
usklajevanje z zakonodajo EU, re-
snično nujno in dejansko pravilno 
usklajevanje s to zakonodajo. Mo-
ramo biti kritični do vsake uskla-
ditvene zakonodajne iniciative, 
potreben je skrben študij, odkriva-
nje pretiravanj, in pravočasno lo-
biranje na doma, da se opozori na 
ta vprašanja, in skuša preprečiti 
slabo zakonodajo. 
Takšna situacija bo za nas npr na-

stala po sprejemu že omenjene direk-
tive o storitvah na notranjem trgu, ki 
bo dopuščala določeno diskrecijo na-
cionalnim zakonodajam, saj bo vsebo-
vala del norm, ki bodo obvezne in ne-
fleksibilne, in del, kjer bo prepuščeno 
nacionalnim zakonodajam, da po pre-
misleku te povzamejo, ali presodijo, 
da je obstoječi nacionalni sistem do-
volj usklajen (t. i. grey listed rules). 
• Lobiranje se konča tu, od tu dalje 

pa je za pravnike prav tako po-
membna naslednja faza, ki obsega 
preverjanje pravilnosti povzete 
nacionalne zakonodaje z evrop-
sko, nepovzemanje le-te, uporabe 
le-te, itd. itd. pred Sodiščem EU 
(ES). To pa je že tema za nasled-
nji članek. 

V Bruslju je več tisoč organizacij, izpostav, uradov, filial itd, ki se 
ukvarjajo z lobiranjem. Poleg CCBE imajo tam svoje stalne delegacije 
odvetniške zbornice Španije, Francije, Nemčije in združeno pisarno vseh 
odv. zbornic Združenega kraljestva. Celo odvetniška zbornica Poljske je 
odprla svoj urad v Bruslju in se aktivno vključila v procese lobiranja. Vsi 
ti se dnevno ukvarjajo s tem, da skušajo zvedeti, kaj se dogaja v zakono-
dajnih procesih glede norm, pomembnih za odvetnike, in kako vplivati na 
nastajanje teh norm, da bodo za odvetnike bolj sprejemljive oziroma čim 
manj neugodne. 

Te delegacije si kolegialno pomagajo, Spanci in Francozi so celo v isti 
stavbi, kjer se jim bo v nekaj tednih pridružila CCBE, tako da bo nasta-
la prava majhna odvetniška lobistična kolonija v Bruslju na Aveniji de la 
Juyeuse Entree št. 1. 

Odvetniška zbornica Slovenije si, po moji oceni, zlepa ne bo mogla 
privoščiti ustanovitev svoje delegacije ali kakršnekoli pisarne v Bruslju, 
tudi če bi jo delili z drugimi. Morali se bomo enostavno zadovoljiti s tem, 
da bo CCBE zaščitila naše interese. Lahko se poskusimo tudi tesneje po-
vezati s kolegi iz ene od močnejših odvetniških zbornic, črpati njihove in-
formacije in jim dajati povratne informacije o tem, kaj si mislimo o po-
sameznih vprašanjih in kaj menimo, da bi bilo potrebno promovirati pri 
lobiranju. 

Naše sodelovanje bo na nek način uspešno tudi, če bomo že skrbno in 
ažurno, ter vsebinsko domiselno odgovarjali na vse vprašalnike, ki jih EU 
pošilja direktno ali preko držav članic. Povedali so mi, da se vprašalniki 
s povratnimi informacijami dejansko tudi analizirajo. 



Marko Starman 

Evropski nalog za 
prijetje in predajo -

vloga evropskega 
zagovornika 

Postopna vzpostavitev enotnega prostora svobode varnosti in pravice je 
prišla do prve pomembne zakonodajne oblike s sprejemom Okvirnega skle-
pa EU o evropskem nalogu za prijetje in predajo med državami članicami 
EU. Dokument je bil v pripravi kar nekaj let, saj je osnovno politično izho-
dišče bilo določeno že na Evropskem svetu v Tampereju leta 1999. Pospe-
šitev tega postopka je tudi neposredna posledica terorističnih dejanj v ZDA 
11. septembra leta 2001. Tako je Svet 13. junija 2002 sprejel Okvirni sklep, 
ki ukinja izročanje osumljencev in obsojencev med državami članicami EU 
in jih nadomešča s sistemom predaje. 

Države članice EU so bile dolžne Okvirni sklep vključiti v svoj 
pravni red 1.1. 2004. Ostale države pristopnice - vključno s Slovenijo 
- pa so to dolžne storiti z dnem polnopravnega članstva. To obveznost 
bi Republika Slovenija izpolnila z zakonom o evropskem nalogu za pri-
jetje in predajo, ki je bil predložen Državnemu zboru in bo obravna-
van po nujnem postopku še v mesecu marcu. 

Predlagani zakon predvideva po-
stopek odreditve naloga, posto-
pek predaje zahtevane osebe, po-

sebej pa je še urejen prevoz ter zaseg in 
izročitev predmetov in premoženja. 

Postopek izročitve ureja ZKP v 
XXXI. poglavju. Sistem, ki ga predvi-
deva predlog zakona, je drugačen. Ka-
kršnokoli posredovanje izvršilne veje 
oblasti je izključeno, tako da sta tako 
odreditev naloga kot izvršitev prejete-
ga naloga v celoti sodna zadeva. 

Odreditev naloga 

Odreditev naloga poteka po so-
dnem postopku, ko sodišče zahteva, da 
se mu preda oseba, ki je v Republiki 
Sloveniji v kazenskem postopku ali pa 
bi morala tu pri nas prestajati zaporno 
kazen. Nalog torej lahko odredi sodi-
šče, ki vodi zoper obdolženca kazenski 
postopek in je zoper njega odredilo pri-
por zaradi kaznivega dejanja, za kate-
rega se preganja po uradni dolžnosti in 
je po kazenskem zakoniku predpisana 
kazen najmanj leto zapora. Nalog lah-
ko odredi preiskovalni sodnik ali sodi-
šče, pred katerim teče kazenski posto-
pek, torej okrožno sodišče. Nalog lah-
ko odredi tudi sodišče, ki je pristojno 
za izvrševanje kazenskih sankcij, če je 

bila oseba obsojena na kazen zapora 
najmanj štirih mesecev. 

Tako izdani nalog pošlje sodišče 
neposredno pravosodnemu organu dr-
žave, kjer se zahtevana oseba nahaja; 
najpogosteje bo sodišče nalog poslalo 
prek Interpola ali pa odredilo policiji, 
da na podlagi naloga razpiše medna-
rodno tiralico. 

V tej fazi postopka, ko se oseba 
išče, so njene pravice omejene na za-
ščito osebnih podatkov po našem zako-
nu in skladno s konvencijo Sveta Evro-
pe o varstvu osebnih podatkov iz leta 
1981, ki jo je ratificirala tudi Republi-
ka Slovenija, predvsem ko gre za avto-
matsko obdelavo osebnih podatkov v 
Schengenskem informacijskem siste-
mu (SIS). 

Nalog, ki ga odredi sodišče, mora 
vsebovati podatke, ki bodo določeni v 
obliki obrazca, katerega na podlagi 
okvirnega sklepa predpiše minister za 
pravosodje. To bo standarden obrazec, 
ki bo enoten in bo veljal po vsej Evro-
pi. 

Evropska sodišča so dolžna sodelo-
vati. To praktično pomeni, da morajo 
zaslišati osebe v kazenski zadevi, ki jo 
vodi pravosodni organ v drugi državi, 
ali dopustiti, da se zaradi zaslišanja ob-
dolženec začasno premesti v drugo dr-
žavo. 

Zaslišanje ali začasna 
premestitev 

Predlog zakona predvideva med te-
kom postopka predaje tudi možnost, da 
sodišče, ki je odredilo nalog, zahteva 
od sodišča, ki predajo vodi, da zasliši 
osumljenca v kazenski zadevi, ki je 
predmet predajnega postopka. V tem 
primeru nudi pravosodni organ medna-
rodno pravno pomoč v obliki zasliša-
nja osebe, ki je v predajnem postopku. 
Na tem zaslišanju je lahko (po predlo-
gu zakona) navzoč tudi preiskovalni 
sodnik sodišča, ki vodi kazensko zade-
vo. 

Ker se smiselno uporabljajo določ-
be ZKP, ni predvideno, da bi predse-
dnik senata sodeloval na zaslišanju v 
tujini. Če to ni prepovedano po zako-
nodaji države, kjer se zaslišanje opravi, 
sta tam lahko prisotna tudi državni to-
žilec, ki preganja osebo, in njen zago-
vornik. Alternativa zaslišanju pred tu-
jim sodiščem, je začasna premestitev 
na zaslišanje v kazenski zadevi, ki je 
predmet predajnega postopka, pred do-
mače sodišče. Katera od opcij bo prišla 
v poštev v tej fazi, je stvar odločitve tu-
jega sodišča. 

Predlog zakona predvideva pose-
ben pisen sporazum med domačim in 
tujim sodiščem glede konkretnega za-
slišanja ali premestitve, ki ga naše so-
dišče sklene na podlagi sodne odred-
be.Ta sporazum je zavezujoč za držav-
ne organe, kot je npr. policija, ki bo 
prevzela zahtevano osebo na meji. 

Zoper to odredbo ni posebne pri-
tožbe. Menim, da bi bila ustavna pri-
tožba možna kot pravno sredstvo, če so 
obdolžencu zaradi odredbe sodišča kr-
šene ustavne pravice. 

Položaj predane osebe v RS 

Načeloma se sme predano osebo 
preganjati ali jo napotiti na prestajanje 
kazni zapora le za tisto kaznivo deja-
nje, zaradi katerega je bila predana. 
Gre za t. i. načelo specialnosti, ki je 
klasično načelo, ki ga priznavajo vsi 
izročitveni postopki. V ZKP je to nače-
lo zapisano v 536. členu. Načelo speci-
alnosti izhaja iz načela suverenosti. 

Država, ki je osebo izročila, si pri-
drži pravico, da se osebe ne sme prega-
njati ali zoper njo izvršiti kazni za dru-
ga kazniva dejanja, storjena pred izro-
čivijo, brez njenega soglasja. Gre za 
garancijo po mednarodnem pravu, da 
pravila o izročanju ne bi bila zlorablje-
na. Tudi to področje se spreminja na 
podlagi principa vzajemnega zaupanja, 
skupnega interesa po učinkovitem ka-



ženskem pregonu in vedno intenziv-
nejše univerzalnosti kazenske odgo-
vornosti z odpravljanjem političnih ka-
znivih dejanj. 

Že starejše konvencijsko pravo 
predvideva izjeme od tega načela. 
Okvirni sklep izjeme nadgrajuje z mo-
žnostjo, da se oseba v različnih fazah 
postopka odpove ugodnosti načela spe-
cialnosti. S tem odpade skrb države 
izročiteljice glede varovanja izročene 
osebe in s tem tudi pravnopolitiči inte-
res države. 

Načelo specialnosti se varuje tudi v 
okviru predajnega postopka s tem, da 
so po Okvirnem sklepu opredeljene 
izjeme od tega načela in tudi možnost, 
ki je do sedaj nismo poznali - da se 
namreč oseba, ki je bila predana, pro-
stovoljno odreče ugodnostim, ki jih to 
načelo nudi. Zato je bilo potrebno v 
domači zakonodaji predvideti posto-
pek, po katerem se ugotovi, da se je 
predana oseba prostovoljno odpoveda-
la tem pravicam. Odpoved temu nače-
lu pride v poštev pred sodiščem, ki vo-
di postopek zoper predano osebo in to 
v drugi zadevi, kot je kazenska zadeva, 
zaradi katere je bila predana. 

Oseba je deležna ugodnosti načela 
specialnosti le, če se jo preganja za ka-
zniva dejanja, zaradi katerih je predpi-
sana kazen zapora, če se tej ugodnosti 
ni odpovedala že v predajnem postop-
ku pred pravosodnim organom druge 
države članice, oziroma če je država 
članica, ki je osebo predala, soglašala s 
tem, da se preganja tudi za druga ka-
zniva dejanja, in še, če je ta oseba ime-
la možnost oditi z ozemlja Republike 
Slovenije, pa tega ni storila niti v 45 
dneh, potem ko je bila že dokončno iz-
puščena v zadevi, zaradi katere je bila 
predana. 

Dokončna izpustitev bi po našem 
pravu pomenila, da je oseba kazen že 
prestala, da je bila pravnomočno opro-
ščena obtožbe, ali je bila obtožba zoper 
njo pravnomočno zavrnjena, ali je bil 
kazenski postopek zoper njo pravno-
močno ustavljen, ali je bila izrečena 
pogojna obsodba. 

Okvirni sklep ločuje odpoved ugo-
dnosti načela specialnosti predane ose-
be od tiste, ki je v postopku predaje. 
Ko je oseba predana, je odpoved dopu-
stna le pred sodiščem v konkretni ka-
zenski zadevi in velja le za to zadevo. 
Predlog zakona je to tudi predvidel na 
koncu poglavja, ki ureja odreditev na-
loga. Predana oseba mora biti pred so-
diščem posebej poučena o ugodnosti 
načela specialnosti in posledicah odpo-
vedi in o tem, da ima pravico do pomo-

či zagovornika. Odpoved mora biti 
izrecna in zapisana v zapisnik. 

Postopek za predajo zahtevane 
osebe 

Postopek za predajo zahtevane ose-
be je prav tako sodni postopek, v kate-
rem se ugotavljajo pogoji za izvršitev 
naloga, ki mu sledi izvršitev naloga, ki 
ga je odredil pravosodni organ posa-
mezne države članice. 

Predajni postopek se od izročitve-
nega razlikuje po treh kakovostnih 
značilnostih: 
• Sodišče ne ugotavlja utemeljenosti 

suma storitve kaznivega dejanja. 
Zaupa v oceno tujega pravosodne-
ga organa. 

• Sodišče ne preverja, ali je kaznivo 
dejanje, kaznivo tudi po domačem 
kazenskem zakonu, če gre za vrste 
kaznivih dejanj, ki jih našteva 
Okvirni sklep. Zaupa v pravno kva-
lifikacijo tujega pravosodnega or-
gana. 

• Predaja državljanov Republike 
Slovenije ni prepovedana. 
Razloge za zavrnitev predaje deli 

Okvirni sklep na obvezne - katere mo-
ra vsaka država članica vključiti v svoj 
pravni red - in fakultativne, torej tiste, 
ki jih predvidi ali ne. Glede fakultativ-
nih razlogov pa lahko zakonodajalec 
izbere, ali jih predpiše kot obvezne za 
sodišče ali prepusti sodišču, da oceni v 
konkretnem primeru, ali predajo dopu-
sti. S predlogom zakona so uzakonjeni 
vsi razlogi za zavrnitev predaje, ki jih 
predvideva Okvirni sklep. 

Predaja slovenskega državljana, 
tujca s pravico do stalnega bivanja 
in državljana EU s stalnim prebiva-
liščem v Sloveniji je posebej urejena. 

V vsakem primeru je v predlogu 
zakona predvideno, da oseba, če tako 
želi, prestaja kazen v Republiki Slove-
niji po izpeljanem postopku priznanja 
tuje sodne odločbe. 

Postopek izvršitve evropskega 
naloga za prijetje in predajo 

Po predlogu zakona je za izvedbo 
postopka pristojen preiskovalni sodnik 
sodišča, na območju katerega se oseba 
najde. Predvidena je obvezna obramba, 
zato mora biti oseba ob prvem stiku 
poučena o tej pravici. 

Na podlagi naloga, ki izpolnjuje 
formalne pogoje, preiskovalni sodnik 
vabi ali odredi privedbo zahtevane ose-
be. Nalog oz. kopijo naloga lahko dobi 
policija neposredno in sme prijeti ose-
bo, če je nevarno, da bi pobegnila. V 

šestih urah jo mora privesti k preisko-
valnemu sodniku. Predviden je pose-
ben narok, na katerem se odloča o pre-
daji. 

Nadaljevanje postopka je odvisno 
od tega, ali oseba soglaša s predajo. Če 
soglaša, mora biti postopek zaključen v 
10 dneh. Predvidena je enostopna pri-
tožbena pot. Zunajobravnavni senat 
mora odločiti v 24 urah. Če oseba ne 
soglaša, sme sodišče zahtevati dodatna 
pojasnila in zagotovila neposredno od 
tujega pravosodnega organa. V tem 
primeru izda sklep - na predlog prei-
skovalnega sodnika - zunajobravnavni 
senat, o pritožbi odloča višje sodišče. 

Odpoved načelu specialnosti 

Ne glede na to, kakšen je postopek, 
se sme oseba odpovedati načelu speci-
alnosti. Odpoved v tej fazi postopka 
pomeni, da ga lahko država, ki ga pre-
ganja, kaznuje ali dalje preda za kate-
rokoli kaznivo dejanje, storjeno pred 
predajo. Tovrstna odpoved je daleko-
sežnejša od odpovedi, o kateri smo že 
govorili. 

Predlog zakona predvideva nepre-
klicno odpoved, zato je v tem primeru 
(tako kot v celotnem predajnem po-
stopku) obramba obvezna. 

Pripor 

Ureditev pripora se razlikuje od 
ureditve t. i. ekstradicijskega pripora 
po ZKP le v tem, da je predlagatelj lah-
ko tudi pravosodni organ in da ga je so-
dišče dolžno obvestiti o uvedbi pripora 
ali drugega ukrepa o omejitvi prostosti. 
Trajanje pripora je omejeno na devet 
mesecev, podaljšanje prek tega roka pa 
ni dopustno. Predajni postopki bi nam-
reč le izjemoma smeli trajati dlje od 60 
dni. 

Zaslišanje o kazenski zadevi 

Tudi naša sodišča so dolžna nuditi 
pravno pomoč tujim sodiščem med 
predajnim postopkom. Preiskovalni 
sodnik ali zasliši osebo, ki je v postop-
ku predaje, ali z odredbo dovoli njeno 
začasno premestitev na zaslišanje pred 
sodišče, ki zahteva predajo. Tudi v tem 
primeru je predviden sporazum, ki bo 
urejal modalitete zaslišanja ali preme-
stitve. Na zaslišanju sme postavljati 
vprašanja, če tako dovoli preiskoval-
nim sodnikom, tudi oseba (tožilec ali 
sodnik), ki jo določi tuji pravosodni or-
gan. 



Predaja 

Predajo izvede policija. Predaja mo-
ra biti dejansko izvedena v 10 dneh po 
pravnomočnosti sklepa o predaji. Pre-
dlog zakona predvideva tudi možnost, 
da se predaja odloži, če obstajajo okoli-
ščine, ki so izven nadzora držav članic. 
V tem primeru pristojni organi določijo 
nov datum predaje, ki mora prav tako 
biti izvedena v naslednjih 10 dneh. 

Dopustna je tudi izjemna začasna 
preložitev predaje iz resnih humanitar-
nih razlogov in to predvsem, če bi bilo 
ogroženo življenje in zdravje zahteva-
ne osebe. Ko ti razlogi minejo, prei-
skovalni sodnik obvesti odreditveni 
pravosodni organ o novem datumu 
predaje, ki mora biti izvedena v nasle-
dnjih 10 dneh. Če je prekoračen tudi ta 
rok in do predaje ne pride, je treba zah-
tevano osebo izpustiti. 

Namen Okvirnega sklepa in tudi 
zakona je, da se postopek fizične pre-
daje ne zavlačuje, temu služijo tudi 
kratki roki in končna sankcija - izpu-
stitev osebe. 

Prevoz 
Prevoz osebe prek ozemlja Repu-

blike Slovenije iz ene države članice v 
drugo zaradi predaje je posebej urejen 
v predlogu zakona. Situacijo je bilo po-
trebno posebej urediti, ker v ZKP ni 
posebnih rešitev glede prevoza sloven-
skih državljanov. Tako kot v predaj-
nem postopku ima tudi v primeru pre-
voza državljan Republike Slovenije ali 
tujec z dovoljenjem za stalno prebiva-
nje v Republiki Sloveniji pravico, da 
prestaja kazen v Republiki Sloveniji. 

Predlog zakona ureja popolnoma 
novo situacijo, ki je nastala z uved-
bo predajnega postopka med drža-
vami članicami EU. Vsa zaprosila 
za izročitev, za kazniva dejanja stor-
jena po 7. avgustu 2002, bodo po 1. 
maju 2004 morala biti obravnavana 
po novem režimu. 

Sistem je primerjalnopravno še 
nedodelan. S predlogom zakona je 
predlagatelj poskušal ta dinamični 
mehanizem opredeliti in hkrati za-
gotoviti zaščito pravic posameznika 
v tem postopku. 

Glavni garant varstva pravic je 
zagovornik z vsemi možnostmi, ki 
obsegajo tudi ustavnosodno kon-
trolo v postopku ustavne pritožbe 
in morebitno vključitev Evropske-
ga sodišča za človekove pravice z 
vložitvijo pritožbe zaradi kršitve 
določb EKČP. 

Betž Potparič 

Elektronski dostop do zemljiške knjige 

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1; Ur. 1. RS, št. 58/03), ki je začel velja-
ti 16. septembra 2003, je dokončno prekinil s klasičnim "ročnim" vodenjem 
zemljiške knjige, kakršnega je uvedel za slovensko ozemlje že cesarski pa-
tent iz leta 1747. Ob vsestranskem uvajanju informatizacije v naše okolje, po 
dolgoletnih prizadevanjih in delu na informatizaciji zemljiške knjige (gre za 
pristojnost Centra za informatiko pri VS RS) je novi zakon v 175. členu do-
ločil, da se glavna knjiga zemljiške knjige vodi kot centralna informatizirana 
baza, vpisi v informatizirano glavno knjigo pa v celoti nadomeščajo vpise v 
dosedanje ročno vodene zemljiškoknjižne vložke. 

Drugo pravilo, prilagojeno značilnostim informatizirane glavne knjige, je 
pravilo o načinu zagotavljanja javnosti zemljiške knjige v 197. členu. Nače-
lo javnosti glavne knjige v skladu s 195. členom obsega pregledovanje, pre-
pisovanje vpisanih podatkov v glavni knjigi ali zahtevo, da zemljiškoknjižno 
sodišče izda overjeni izpisek iz zemljiške knjige. Novost ZZK-1 je, da se na-
čelo javnosti razteza tudi na zbirko listin, saj publicitetni učinki vpisov na-
stopijo že z javno objavo začetka postopka, zato morajo biti javno dostopni 
tudi zemljiškoknjižni predlog in listine, ki so podlaga za vpis. 

Ker ob sprejemanju ZZK-1 niso 
bili izpolnjeni vsi tehnični in 
drugi pogoji za informatizacijo 

celotnega poslovanja zemljiške knjige, 
je zakonodajalec prepustil ministru, 
pristojnemu za pravosodje, da ob nasto-
pu teh pogojev izda podzakonske pred-
pise, s katerim se bo informatizacija 
zemljiške knjige nadgradila in se bosta 
obstoječemu informatiziranemu vode-
nju glavne knjige, zemljiške knjige pri-
družila zlasti informatizacija vodenja 
zbirke listin in elektronski dostop do in-
formatizirane glavne knjige. 

Prvi korak k nadaljnji informatiza-
ciji zemljiške knjige je uresničen z izda-
jo Pravilnika o elektronskem dosto-
pu do informatizirane glavne knjige, 
objavljenem v Ur. 1. RS, št. 16/04. 

Pravilnik bo začel veljati devetde-
seti dan po objavi, to je 20. maja 
2004. 

Dostop in izdaja izpiskov 
Zakonska podlaga za izdajo pravil-

nika je 198. člen ZZK-1, ki je določil, 
da minister, pristojen za pravosodje, 
glede na izpolnjene tehnične in druge 
pogoje predpiše, da se zagotovi dostop 
do informatizirane glavne knjige v 
elektronski obliki in da s tarifo določi 
nadomestila za takšno uporabo infor-
matizirane glavne knjige. Zakon je po-
oblastil ministra, da lahko pooblasti za 
izdajo rednih izpiskov tudi druge držav-
ne organe in notarje. V petem odstavku 
198. člena pa je izrecno določeno, za 
katere subjekte je uporaba informatizi-
rane glavne knjige brezplačna. To so 
državni organi, organi lokalnih skupno-
sti in osebe javnega prava, ki opravljajo 
upravne naloge pojavnem pooblastilu. 

Pravilnik določa, da lahko tudi dru-

gi državni organi, če izpolnjujejo tehni-
čne pogoje, zagotovijo elektronski vpo-
gled v informatizirano glavno knjigo. 
Po informacijah Centra za informatiko 
pri VS RS, izpolnjujejo te pogoje vse 
upravne enote, tako da lahko pričakuje-
mo, da bomo po uveljavitvi pravilnika 
lahko vpogledovali v zemljiškoknjižne 
podatke glavne knjige na katerikoli 
upravni enoti v Sloveniji. S tem se zem-
ljiška knjiga še krajevno približuje upo-
rabnikom, saj je okrajnih sodišč v Slo-
veniji 44, upravnih enot pa 58. 

Poleg vpogleda pa daje pravilnik 
upravnim enotam in notarjem tudi 
pooblastilo za izdajanje rednih izpi-
skov. 

Za izstavitev rednega izpiska pri 
upravni enoti ali notarju se bo plačal 
znesek v višini sodne takse, ki se zahte-
va v skladu z zakonom o sodnih taksah 
za izpisek iz zemljiške knjige. 

Vpogled prek Interneta 
z vmesnikom - za nadomestilo 

Vpogled prek oddaljenega elektron-
skega dostopa se bo omogočil prek inter-
netnega dostopa z uporabo posebnega 
vmesnika, dostopnega na portalu VS RS. 
• Pravilnik določa, da mora uporab-

nik imeti strojno in programsko 
opremo, ki ustreza naslednjim para-
metrom: spletni brskalnik, Adobe 
Acrobat Reader, ustrezen modem 
(priporočeno ISDN) in elektronski 
poštni predal, odprt na strežniku na 
območju RS. 

• Uporabnik bo moral vtipkati podat-
ke o pristojnem zemljiškoknjižnem 
sodišču in o katastrski občini ter šte-
vilki zemljiškoknjižnega vložka 
oziroma identifikacijskem znaku 
nepremičnine (npr. parcelna števil-



ka) in zatem bo takoj prejel zahteva-
ne podatke iz posameznega zemlji-
škoknjižnega vložka na svoj elek-
tronski naslov. 
Za vsakokratno poizvedovanje prek 

oddaljenega elektronskega dostopa se 
bo plačalo nadomestilo v višini 16 
točk. Uporabi se vrednost sodne takse, 
torej se bo za vsak tak vpogled plačal 
znesek v višini 304,00 SIT. 

Za vsak oddaljeni elektronski do-
stop bo mogoče preveriti, kdaj in na ka-
teri naslov je bila informacija poslana. 
Tako bo vsak uporabnik, če bo to potre-
boval, dokazal, da je tega in tega dne 
vpogledal v določene podatke zemlji-
ške knjige. 

V primeru, da želi nekdo podatek iz 
zemljiškoknjižnega vložka, v katerem 
ima vpisano svojo pravico (npr. lastnin-
sko pravico, hipoteko, služnost ...), pa 
pravilnik omogoča brezplačen dostop 
pod pogojem, da razpolaga uporabnik tu-
di s spletnim digitalnim potrdilom in 
da je v zemljiški knjigi že vpisan njegov 
EMŠO ali druga enolična identifikacij-
ska številka. 

Preko oddaljenega elektronskega 
dostopa bodo uporabniki lahko naro-
čali tudi overjeni izpisek iz zemljiške 
knjige, ki jim ga bo zemljiškoknjižno 
sodišče poslalo po pošti. 

Vsa nadomestila povezana z elek-
tronskim dostopom do glavne knjige se 
bodo plačevala po sistemu za posredo-
vanje plačil ob vsakokratni uporabi. 

Izdaja pravilnika je bila težko 
pričakovana za vse tiste, ki pri svo-
jem poslovanju potrebujejo dnevno 
sveže podatke iz zemljiške knjige in 
jim "pešpot" na sodišče jemlje veli-
ko dragocenega časa. Objava pra-
vilnika pa po mnenju nekaterih ni 
prinesla pričakovanih rezultatov, 
saj ne bo mogoče v zemljiško knji-
go vpogledovati neposredno prek 
interneta, poleg tega pa je večina 
kritik usmerjena na odplačnost od-
daljenega elektronskega dostopa. 

Poudariti je vendar treba, da je 
izdaja pravilnika prilagojena trenut-
nim tehničnim zmožnostim, ki jo 
nudi informatizacija zemljiške knji-
ge. Zato je bilo v prvem koraku nuj-
no potrebno vzpostaviti sistem, pri 
katerem bo varnost podatkovne ba-
ze popolna in ki omogoča kontroli-
ran dostop do podatkov. 

Ko bo pravilnik začel veljati in 
bo oddaljeni elektronski dostop za-
živel, se bo njegovo delovanje v 
praksi lahko analiziralo in se bo si-
stem s spremembo pravilnika tako 
vsebinsko kot tehnično lahko nad-
gradil. 

|ože lic 

Izvršba ničnega notarskega zapisa 

Dejstva o primeru: 
Upnik in dolžnik sta sklenila pogodbo o zavarovanju terjatve z zastavo ne-

premičnin, ki je bila zapisana v notarskem zapisu. Dolžnik je prejel posojilo, 
za katerega je jamčil tretji, ki je zastavil svojo nepremičnino. Dolžnik posoji-
la ni plačal in upnik je normalno vložil izvršilni predlog, s katerim je predla-
gal izvršbo s prisilno prodajo nepremičnin zastavitelja. 

Upnik je ravnal v skladu z pogodbo, saj je bil dolžnik v zamudi s plačilom. 
V notarskem zapisu pa je bilo navedeno, da zapade v plačilo celotna glavnica, 
če dolžnik zamudi s plačilom enega od obrokov. 

Nadalje sledi pripis: "Obrestna mera zamudnih obresti v primeru zamude 
s plačilom posameznega obroka znaša 0,3 % na dan od zapadle vrednosti po-
sojila oziroma neodplačanega preostanka vrednosti posojila po obrestno 
obrestnem računu in dnevni kapitalizaciji." 

Glavnica posojila je znašala 8,280.000,00 sit. Ker ni bilo ničesar plačane-
ga in se je izvršilni postopek zavlekel, so se po dobrih štirih letih, konkretno 
1.774 dneh, izračunale zamudne obresti. Zamudne obresti po navedenem izra-
čunu 0,3 % dnevno po obrestno obrestnem računu in dnevni kapitalizaciji zna-
šajo po 1.774 dneh 1,139.323.499,99 sit. Zamudne obresti so znašale skupaj 
137 vsot glavnice posojila. 

Pustimo ob strani dejstvo, daje sodi-
šče dovolilo izvršbo. Ko je dolžnik 
ugovarjal obrestim kot oderuškim 

in nedopustnosti izvršbe, je sodišče ugo-
vor dolžnika zavrnilo. Oprlo se je na no-
tarski zapis. 
Problem, ki se mi zastavlja, pa je: 
• Kako ravnati v primeru, če se še po-

javi notarski zapis z nično vsebino in 
bo vložena izvršba? 

• Ali je notarski zapis ničen, ali je 
izvršba dopustna in kakšen bo posto-
pek? 
Notarski zapis je javna listina in izvr-

šilni naslov. O tem ni dvoma. Vseeno pa 
notarski zapis ni nekaj, kar bi obstajalo 
izven pravnega sistema in po katerem bi 
samo notarsko sodelovanje legitimiralo 
kakršnokoli vsebino. 

Po 86/1 člena OZ je nična pogodba, 
ki nasprotuje ustavi, prisilnim predpisom 
ali moralnim načelom, če namen kršene-
ga pravila ne odkazuje na kakšno drugo 
sankcijo, ali če zakon v posameznem pri-
meru ne predpisuje kaj drugega. Važna 
je tako vsebina pogodbe. Notarski zapis 
je tudi pogodba, ki je seveda zapisana v 
predpisani obliki pred notarjem in ima 
zato še večjo dokazno vrednost in velja-
vo. Vsebina notarskega zapisa ni polju-
bna, ampak mora biti v skladu s pravnim 
redom, zlasti s prisilnimi predpisi. 

Kljub temu notarski zapis ne more po-
kriti ničnosti in nični obvezi podeliti legi-
timnost. Notarski zapis je po načinu skle-
nitve zelo podoben sodni poravnavi. So-
dna poravnava je sporazum strank, ki je 
sklenjen pred sodnikom. Sodna poravna-
va ima glede razmer med strankami enak 
pomen kot pravnomočna sodba, kar izha-
ja iz 306. in 308. člena ZPP. Sodna porav-

nava se lahko izpodbija s tožbo, kar dolo-
čata 392. in 393. člen ZPP. Kaj je pravno-
močna sodba, je škoda besedi. To je izvr-
šilni naslov, zoper katerega pa je vseeno 
možno vložiti zahtevo za varstvo zakoni-
tosti ali predlagati obnovo postopka. 

Notarski zapis zato ne more biti ve-
čen in nespremenljiv dokument, katerega 
je treba brezpogojno izvršiti - ne glede na 
njegovo vsebino. Če izvršilno sodišče 
prejme ničen notarski zapis, bi moralo 
upoštevati 92. člen OZ, po katerem sodi-
šče po uradni dolžnosti pazi na ničnost in 
se lahko nanjo sklicuje vsaka zainteresi-
rana stranka. Ne sme se pozabiti tudi na 
93. člen OZ, ki pravi, da pravica do uve-
ljavljanja ničnosti ne ugasne. Sodišče 
mora upoštevati 3. odstavek 3. člena 
ZPP, po katerem sodišče ne prizna razpo-
laganja strank, ki nasprotujejo prisilnim 
predpisom in moralnim pravilom. To do-
ločbo ZPP pa je treba obvezno uporabiti 
tudi v izvršilnem postopku, saj to dopu-
šča 15. člen ZIZ. Nimamo opravka s smi-
selno uporabo, ki se upošteva le, kolikor 
to dopušča specifika izvršbe, ampak za 
temeljno pravilo, da sodišče ne more šči-
titi in dati pravnega varstva nezakonitim 
in nedopustnim ravnanjem strank. 

Institut ničnosti je prisilni predpis, ki 
ga mora sodišče upoštevati. Notarski za-
pis nikakor ne more imeti vsebinsko 
enake veljave za pravno razmerje med 
strankami kot pravnomočna sodba ali 
sodna poravnava. Po 224/1 členu ZPP 
javna listina dokazuje resničnost tistega, 
kar se v njej potrjuje ali določa, vendar je 
po 3. odstavku istega člena dovoljeno 
dokazovati, da so v javni listini dejstva 
neresnično ugotovljena ali je sama listi-
na nepravilno sestavljena. 



Vzemimo primer, da sodišče dovo-
li izvršbo na podlagi ničnega notarske-
ga zapisa. 

Upnik mora vložiti ugovor, s katerim 
bo dokazoval ničnost notarskega zapisa 
in s tem njegove obveznosti in posledi-
čno nedopustnost izvršbe. Možno je, da 
sodišče dolžnikov ugovor zavrne in višje 
sodišče potrdi zavrnilni sklep I. stopnje. 
Upnik bo moral vložiti tožbo na ugotovi-
tev nedopustnosti izvršbe, tako kot dolo-
ča sedanji 59. člen ZIZ, ki je bil spreme-
njen z Zakonom o spremembah in dopol-
nitvah ZIZ (Ur. 1. RS, št. 75/02). Dolžnik 
bo s tožbo zahteval ugotovitev nedopu-
stnosti izvršbe in ugotovitev, daje njego-
va obveznost nična, da se s tem izogne 
morebitnim novim izvršbam. Problem 
nastane v tem, da vložitev tožbe po seda-
njem 59/2 člena ZIZ ne zadrži izvršbe ni-
ti izpolnitve dolžnikove obveznosti, če s 
tem zakonom ni drugače določeno. 

Dolžniku ostane predlog na odložitev 
izvršbe po 71. členu ZIZ. Ob tem pa nale-
timo na nedoslednost v besedilu te določ-
be ZIZ.Točke 1 do 471/1 člena ZIZ ome-
njajo kot razloge za odložitev izvršbe 
vložitev izrednega pravnega sredstva, 
predloga za vrnitev v prejšnje stanje, tož-
be na razveljavitev arbitražne odločbe in 
tožbe na razveljavitev poravnave. 

ZIZ ne omenja izrecno tožbe na ugo-
tovitev ničnosti notarskega zapisa ali 
njegove razveljavitve - zato obstaja mo-
žnost, da se bo sodišče oprlo na golo be-
sedilo 71. člena ZIZ in predlog na odlo-
žitev izvršbe zavrnilo, češ da take mo-
žnosti 71. člen ZIZ ne omenja. 

Mislim, daje kljub temu odložitev 
izvršbe v gornjem primeru utemelje-
na. Če je dopustna tožba na razveljavitev 
arbitražne odločbe in na razveljavitev 
sodne poravnave, potem se v ta sklop 
odložitev izvršb uvršča tudi tožba na 
ugotovitev ničnosti notarskega zapisa. 

Ostane nam še ocena zadnje mož-
nosti, kako ravnati v situaciji, v kateri 
je položaj obraten. 

Notarski zapis je pravilen, vendar bi 
sodišče ocenilo, da je notarski zapis ničen 
in ne bi dovolilo izvršbe. Predlog za izvrš-
bo bi zavrglo kot nedopustnega. Upnik bi 
se pritožil in pritožba bi bila zavrnjena. Do-
pustna je zahteva za varstvo zakonitosti. 
Upnik bi lahko vložil tožbo. S tožbo bi zah-
teval, da obstaja njegova pravica v skladu s 
181/1 členom ZPP. Sklepi v izvršilnem po-
stopku nimajo veljave pravnomočno razso-
jene zadeve kot sodbe v pravdnem postop-
ku. V konkretnem primeru bi izvršilno so-
dišče samo odločilo o dopustnosti izvršbe, 
pravdno sodišče pa je pristojno, da odloča 
o obstoju ali neobstoju pravice pravnega 
razmerja ali pristnosti oziroma nepristnosti 
listine. Upnik bi moral poleg ugotovitvene-
ga postaviti tudi dajatveni zahtevek, da bi 
lahko vložil izvršbo. 

Odvetnik in imuniteta 
nasprotne stranke v postopku1 

Primer: Bricmont proti Belgiji2 

1. Dejansko stanje 
Georges Bricmont je bil v letih 1969 

do 1977 odvetnik (avocat) princa 
Charlesa, nekdanjega regenta Kraljevi-
ne Belgije. Zaupano mu je bilo tudi 
opravljanje določenih nalog, ki so se na-
našale na upravljanje prinčevega premo-
ženja. Njegova žena Luise Bricmont mu 
je pri delu pomagala. Princ Charles je zo-
per njiju vložil kazensko tožbo, v kateri 
ju je obtožil oropanja premoženja. Na pr-
vi stopnji sta bila oba oproščena, marca 
1983 pa ju je Bruseljsko sodišče obsodi-
lo (njega na 5-lefno zaporno kazen in 
denarno kazen 2000 BF, njo pa na po-
gojno zaporno kazen 3 let in denarno ka-
zen 2000 BF). 

Za 23. 10. 1979 je bilo razpisano so-
očenje med g. Bricmontom in princem, 
ki pa se ga slednji zaradi slabega zdrav-
stvenega stanja ni udeležil. Leta 1980 sta 
g. in ga. Bricmond predlagala predloži-
tev dokazov dveh prič, vendar se sodne-
mu senatu (chambre de conseilu) ni zde-
lo potrebno, da bi ju poklical. Tudi slika, 
prinčevo darilo vlagateljema - pritožni-
koma, ki naj bi pristno dokazovala obda-
ritev, ni bila predložena. 

Komisija je menila, da je prišlo do 
kršitve čl. 6./1 EKČP, ker sta bila predla-
gatelja v postopku v slabšem položaju 
kot princ, in (čl. 6/3d) ker sodišče ni za-
slišalo predlagane priče. 

2. Pravna vprašanja:3 

Sodišče je obravnavalo predhodni 
ugovor neizčrpanosti domačih prav-
nih sredstev, ki jih preišče samo v pri-
merih. ko jih država pritožnika že pred 
tem učinkovito vloži na Komisijo.4 To 
se običajno opravi v začetni fazi preiz-
kušanja dopustnosti vloge. Kot je opazil 
delegat Komisije, iz poročila jasno izha-

ja, da ti pogoji v pričujočem primeru ni-
so bili izpolnjeni. Pritožnika sta uve-
ljavljala zatrjevane kršitve 1. in 3. b in 
d. odstavka 6. čl. EKČP zaradi po-
manjkljivosti sodne preiskave. Položaj 
princa v postopku, dejstva, da niso zasli-
šali predlaganih prič, da niso bili pregle-
dani računi in da ni bila predložena slika 
"Vihar nad Cannesom", kar naj bi med 
pritožnikoma in princem ustvarilo rav-
novesje v korist slednjega in prekršilo 
njuno pravico do poštenega obravnava-
nja primera (fair trial). 

3. Zaključki sodišča 
3.1. Odklonitev zaslišanja prič 5 

Tako kot Komisija je tudi Sodišče 
menilo, da ni potrebno preverjati, ali je 
odklonitev zaslišanja g. Grunterja in g. 
Casseja nasprotovala 1. in 3. (d) odstav-
ku 6. člena. Prvi je umrl v času med 
obravnavo pred chambre du conseil in 
sojenjem pred drugostopenjskim sodi-
ščem, zaslišanja g. Casseja pa vlagatelja 
nista zahtevala. 

Komisija je sprejela stališče, da je 
odklonitev zaslišanja g. Merkta prekršila 
zavarovano pravico iz 3. (d)odstavka 6. 
člena, ker za odklonitev ni bilo nobenih 
razlogov. 

Domača sodišča običajno sama odlo-
čijo, ali je pričo potrebno oziroma pripo-
ročljivo poklicati. V izjemnih okolišči-
nah bi lahko Sodišče odločilo, da je od-
klonitev zaslišanja določene osebe kot 
priče v neskladju s 6. členom, vendar v 
obravnavanem primeru nima dovolj po-
dlage, da bi lahko oblikovalo stališče, da 
take okoliščine obstajajo. Iz tega izhaja, 
da Sodišče ne more ugotoviti kršitve 3. 
(d) odstavka 6. člena v povezavi s 1. 
odstavkom. 

3.2. Odklonitev pregleda računov 6 

Sodišče je spoznalo, da bi bil zaradi 
narave primera zaželen pregled računov. 
Vendar je, podobno kot že Komisija, me-
nilo, da sta že sama vlagatelja trdila, da je 
bila večina transakcij opravljenih brez do-
stopnih bančnih poročil prek podjetij, v 
katerih so upoštevali pravila o varovanju 
tajnosti. Belgijska sodišča so tako lahko 

' Naslov je povzet iz IV. poglavja XII. Pravica do 
poštenega sojenja - ESCP, pravica obrambe, 
obširneje o tem glej: Zupančič B. M. in ostali 
(2000): Ustavno kazensko procesno pravo, 3., 
spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 
1035-1039. 
2 Sodba ESČP, z dne 7. 7. 1989, Series A št. 158. 
J Gre za institut enakega varstva pravic v smislu 
22. čl. Ustave RS. V zvezi s tem glej odločbo 
ustavnega sodišča RS št. Up - 39/95, z dne 16.1. 
1997, kjer je natančneje opredeljen pomen 22. 
čl. Ustave. O tem obširneje v opombah Zupančič 
B. M. in ostali UKPP, str. 1035. 

4 Paragraf 73, pri čemer je treba pripomniti, da 
je prav v tem delu bila slovenska napaka, da JE 
v zadevi Majerič proti Sloveniji izgubilo prvo za-
devo na ESCP. 
5 glej ibidem. Paragraf88., 89. 
6 Glej Paragraf 91. 



verjela, da taka revizija ne bi služila nobe-
nemu koristnemu namenu.Vlagatelja se 
tako ne moreta pritoževati, ker revizija ni 
bila odrejena, saj je sploh nista nikoli ja-
sno zahtevala. Zaradi tega v tem pogledu 
ni prišlo do kršitve 3.(b) odstavka 6. 
člena v povezavi s 1. odstavkom. 
3.3. Dejstvo, da slika ni bila 
predložena7 

Iz vlagateljeve predložitve izhaja, da 

naj bi jima zavrnitev predložitve umetni-
ne "Vihar nad Canesom" /Orage sur 
Cannes/, ki jo je naslikal princ, onemo-
gočila ustrezno pripravo obrambe, ker se 
nista mogla sklicevati na sliki napisano 
posvetilo, s čimer bi lahko podprla svoje 
argumente. 

Sodišče je menilo, da vlagatelja nista 
nikoli podrobneje označila besedila. Zato 
ne moreta trditi, da sta bila žrtvi krši-
tev 3. (b) odstavka 6. člena v povezavi 
s 1. odstavkom. 

Pripravil: mag. B. K. 7 Glej Paragraf 92. in 93. 

"Odvetništvo ni 
služba javne oblasti"1 

Primer: Reyners proti Belgiji2, sodba Sodišča ES z dne 21. 6. 1974 

1. Podatki o primeru 

1.1. Dejansko stanje 

Tožnik v tem primeru je bil g. Rey-
ners, ki je želel odpreti odvetniško pisar-
no v Belgiji. Oblasti so mu to onemogo-
čile, ker g. Reyners ni bil belgijski držav-
ljan. Rodil se je namreč staršem z nizo-
zemskim državljanstvom. Rodil pa se je 
v Belgiji (Bruslju) in obdržal nizozem-
sko državljanstvo. Pridobil je tudi naslov 
doktorja prava v Belgiji. Izjemo od pra-
vila, da je lahko odvetnik le državljan 
Belgije, lahko odobri le kralj Belgije. G. 
Reynersu so zavrnili kar nekaj prošenj, 
da bi oblasti naredile izjemo. Nato je vlo-
žil tožbo pred Conseil d'Etat, ki je preki-
nilo postopek in postavilo Evropskemu 
sodišču predhodna vprašanja. G. Reyners 
seje skliceval na 52., 54., 55. in 57. člen 
Pogodbe o ustanovitvi ES. 

1.2. Postopek 
Sodišče ugotavlja, da bi bilo potreb-

no v predhodnem obdobju sprejeti direk-
tive, ki bi urejale pravico do ustanovitve 
sedeža in uzakonile načelo enakega tre-
tmaja. To dejstvo pa ne pomeni, da bi iz-
teku predhodnega obdobja omenjene do-
ločbe, na katere se sklicuje tožnik, izgu-
bile veljavo in ne bi zato bile neposredno 
uporabne. Po izteku predhodnega obdo-
bja so namreč te direktive, ki niso bile 

sprejete, postale odvečne. Vsega pomena 
seveda niso izgubile, saj bi njihov namen 
bil ta, da bi olajšale prosto ustanovitev 
sedeža. 

Predhodno vprašanje: 
- ali je po izteku predhodnega obdobja 

52. člen Pogodbe o ustanovitvi ES 
neposredno uporaben, kljub temu, da 
niso bile sprejete direktive, ki jih pre-
dvidevata 54(2). in 57(1). člen Po-
godbe o ustanovitvi ES, je zato pri-
merno. Conseil d'Etat je tudi želel od 
Evropskega sodišča pojasnilo, kaj 
pomeni, da se določbe o prosti usta-
novitvi sedeža ne uporabljajo, če gre 
za pravni subjekt, ki bi izvajal dejav-
nost sicer v domeni javnih oblasti 
(55. člen). Vprašanje je bilo postav-
ljeno še podrobneje, namreč, ali je 
opravljanje odvetništva izvzeto iz do-
ločb o prosti ustanovitvi sedeža. 
Luksemburška Vlada in Ordre natio-

nal des avocats de Belgique sta menila, 
da mora biti opravljanje odvetniškega 
poklica izvzeto iz določb Pogodbe o 
ustanovitvi ES, ker gre za opravljanje 
javne službe pravosodnega ministrstva. 

1.3. Izrek sodbe 

Za odvetništvo ali za službo daja-
nja pravne pomoči in podobne (npr. 
zastopanje strank) ni mogoče trditi, 
da gre za službo javne oblasti v smi-
slu 55. člena Pogodbe o ustanovitvi 
ES, kljub temu, da obstaja dolžnost 
opravljanje te službe za vsako stran-
ko, in kljub temu, da morda obstaja na 
določenem področju monopol. 

Pripravil: mag. B. K. 

' Primer je objavljen v učbeniku prof. dr. Mirka 
llešiča iz programa Tempus: "Pravo evropske 
skupnosti" -. primeri iz prakse SES, Praktikum 
2. del, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, 
Maribor 1997, str. 68. 
2 Originalna oznaka: Čase Nr. C-2I74I1974I 
ECR63I. 

Hrvaška izkušnja 

Sodelovanje 
odvetnikov z 

družbami 
Odškodnina ... 

Vprejšnji številki naše revije 
(Odvetnik, št. 21) smo povzeli, 
da se je UO OZS kar temeljito 

ukvarjal s problemom, navedenim v 
naslovu. 

V tem času sem (v začetku leto-
šnjega leta) zasledil Obvestilo hrva-
ških odvetnikov v njihovi reviji 
Odvjetnik (št. 11-12/2003), s katerim 
poslovni tajnik HOK Pjer Skrivaneli 
obvešča članstvo in bralstvo, kako so 
hrvaški kolegi po dolgotrajnih priza-
devanjih (delno) rešili identično pro-
blematiko. 

Navedeno Obvestilo se glasi: 

V Narodnih novinah, št. 52/203 je 
objavljen Pravilnik o razvrščanju po-
slovnih subjektov po nacionalni klasi-
fikaciji dejavnosti - NKD 2002. 

Prvič, po upornem vztrajanju HOK je 
v dejavnosti 74 "ostale poslovne dejav-
nosti", v razredu 74. 11. "pravni posli", 
normiran novi podrazred z naslovom: 

74., 11., 1. Odvetniška opravila, 
ki kot podrazred vključuje: 

• pravno zastopanje interesov ene 
stranke proti interesom druge stran-
ke, pred sodiščem ali pred drugimi 
pravnimi organi, s strani oseb, ki 
so člani odvetniškega združenja, 
ali pod njihovim nadzorom: 
- svetovanje in zastopanje v civil-

nih pravdnih postopkih, 
- svetovanje in zastopanje v ka-

zenskih sporih, 
- svetovanje in zastopanje v de-

lovnih sporih, 
• pravno svetovanje in priprava prav-

nih dokumentov: 
- pogodba o ustanovitvi, pogodba 

o partnerstvu in podobni doku-
menti v zvezi z ustanavljanjem 
poslovnih subjektov, 

- patentov in avtorskih pravic, 
- priprava darilnih pogodb, opo-

rok, pogodb v zvezi s skrbni-
štvom, itd. 

V podrazred 74. 11. 2. "ostali prav-
ni posli" so uvrščeni posli, notarjev, 
mirovnih sodnikov, arbitrov, revizor-
jev in izvedencev. 

Ta Pravilnik je začel veljati 27. 3. 
2003. 

Pripravil: mag. Bojan Kukec 



Andrej Razdrlh 

Še enkrat: 

"O legitimnosti protestnega 
odhoda odvetnikov s sodne 

obravnave" 

V zvezi z odhodom štirih zagovornikov z obravnave na Okrajnem sodišču 
v Ljubljani v zadevi Šuštar in soobdolženi je bilo prelitega že precej črnila, 
odmevi so bili, razen v dveh primerih, za odvetnike v glavnem negativni. 

Podobno kritično razmišlja tudi mag. Andraž Teršek v svojem (v naslo-
vu) citiranem članku, ki sicer skuša svojo ostro kritiko ravnanja zagovornikov 
mestoma relativizirati, vendar se mi zdi zgolj iz razloga, ker je članek objavil 
v odvetniški reviji (glej Odvetnik, št. 4/2003). 

Menim, da je v skladu s starodavnim reklom "audiatur et altera pars" prav, 
da tudi eden od udeležencev "protestnega odhoda" pojasni okoliščine in na-
men, ki so vodile štiri kolege, da so brez dovoljenja sodišča zapustili sodno 
dvorano, pri čemer mi ne gre za polemiko z nobenim kritikom našega ravna-
nja, tudi z mag. Terškom ne. Njegov članek mi je pomenil zgolj vzpodbudo za 
pisanje. 

Kritiki našega ravnanja v glavnem 
trdijo, da je samovoljen odhod za-
govornikov iz sodne dvorane pro-

cesno nedopusten, zlasti pred izčrpanjem 
vseh pravnih sredstev, je v nasprotju s ko-
deksom odvetniške etike in predstavlja 
"zanikanje elementarnih postulatov prav-
ne države ter prenos postopka na ulico" 
(Dr. Bavcon, Pravna praksa, št 35/2003). 

Najprej želim opozoriti, da Zakon o ka-
zenskem postopku (U. 1. RS, št. 63/94, 
70/94, 72/98) predvideva situacijo, ko 
odvetnik zapusti obravnavo brez dovo-
ljenja razpravljajočega sodnika in sicer 
je določena v 2. odstavku 442. člena. Sank-
cija za tak odhod je, da se glavna obravna-
va opravi v nenavzočnosti zagovornika. 

Analiza 439. in 442. člena ZKP poka-
že, da se glavna obravnava lahko opravi 
tako brez obdolženca (če so za to podani 
zakonski pogoji, daje bil že zaslišan in da 
njegova navzočnost ni nujno potrebna) kot 
tudi brez zagovornika (če obramba ni 
obvezna) - in ker je bila natančno taka si-
tuacija v "obravnavanem" primeru, bi so-
dišče lahko povsem zakonito nadaljevalo z 
obravnavo. Po našem odhodu iz razpravne 
dvorane je razpravljajoča sodnica tudi na-
meravala zaslišati preostalo pričo, vendar 
je nato odločitev spremenila in - na pred-
log okrožnega državnega tožilca - obrav-
navo preložila. 

Obravnava je potekala glede na pravno 
kvalifikacijo očitanih kaznivih dejanj v 
okviru skrajšanega postopka (t. i. sumarni 
postopek) pred Okrajnim sodiščem v Lju-

bljani. Za skrajšani postopek je značilno, da 
je namenjen presojanju manj nevarnih ka-
znivih dejanj in je v primerjavi z rednim ka-
zenskim postopkom bolj poenostavljen in 
hiter, ker vsebuje manj procesnih varovalk. 

Po mnenju tudi sedanje kazenskoprav-
ne teorije glede na to, daje postopek skraj-
šan, kazenskopravne posledice manj po-
segajo v obdolženčeve pravice in zakon ne 
zahteva, da bi moral biti pri sojenju v pri-
meru njegove odsotnosti navzoč njegov 
zagovornik (Dežman, Erbežnik: Kazen-
sko procesno pravo RS, G V Založba 2003, 
str. 919 in dr.). 

Protestni odhod zagovornikov z 
obravnave je predstavljal - v odsotnosti 
kakršnihkoli drugih pravnih sredstev, ki bi 
bila na razpolago - našo reakcijo na ravna-
nje razpravljajoče sodnice, pri čemer je 
vrh njenega (po našem mnenju) spornega 
procesnega vodstva pomenilo zavrženje 
treh podrobno obrazloženih zahtev za 
izločitev sodnice z njeno sarkastično ute-
meljitvijo, da niso obrazložene. 

Zagovorniki smo istočasno vložili 
nadzorstvene pritožbe na vse tri inštance in 
prejeli od vseh (pričakovane) odgovore v 
smislu, "da je nadzorstvena pritožba v 
skladu s 1. odst. 72. čl. Zakona o sodiščih 
lahko samo pritožba zaradi zavlačevanja 
postopka", kar dokazuje neobstoj vsakršne 
možnosti obdolženca in obrambe, da bi 
vsaj opozorila predpostavljeni organ na 
druge nepravilnosti (poleg zavlačevanja) 
v postopku na prvi stopnji še pred izrekom 
sodbe. 

Zakon o kazenskem postopku sicer 
omogoča v 191. členu nekakšno "nadzor-
stveno" pritožbo, in sicer iz dveh razlogov: 
zaradi zavlačevanje postopka ter tudi zara-
di "drugih nepravilnosti", vendar mož-
nost take pritožbe omejuje zgolj na prei-
skavo. 

Menim, da bi v korist obdolženca in 
obrambe bilo v zvezi s tem potrebno upoš-
tevati tudi določilo 429. člena ZKP, ki pra-
vi, da se v postopku pred okrajnim sodi-
ščem uporabljajo določbe od 430. do 444. 
člena tega zakona, za vprašanja, ki niso 
urejena v teh določbah, pa smiselno druge 
določbe tega zakona. 

Torej bi se smiselna uporaba drugih 
določb tega zakona raztezala tudi na nave-
deni 191. člen, kar bi bilo prav, saj bi bila 
tako tudi v nadaljnjem postopku (ne samo 
med preiskavo) omogočena vložitev učin-
kovite nadzorstvene pritožbe. 

V nasprotnem primeru obdolženec de-
jansko do konca postopka na prvi stopnji 
nima možnosti, da bi opozoril na "druge 
nepravilnosti", ki se dogajajo med glavno 
obravnavo. Z možnostjo nadzorstvene pri-
tožbe zaradi drugih nepravilnosti v po-
stopku v smislu 191. člena tudi med pote-
kom glavne obravnave, bi se lahko razreši-
le napetosti, ki nastajajo spričo nasprotujo-
čih interesov med strankami v postopku. 

Naj opozorim, da zagovorniki zaradi 
"samovoljnega odhoda" nismo bili kazno-
vani, ker bi sodišče smatralo, da je bilo z 
našim ravnanjem razžaljeno (contempt of 
court), ali ker naj bi s takim protestom 
pravzaprav, kot piše mag. Teršek zelo po-
etično, "z ostrino noža zarezali globoko v 
avtoriteto in integriteto sodne veje obla-
sti", ampak smo dobili denarno kazen 
zgolj zaradi (domnevne) zlorabe procesnih 
pravic, ki "jepovezana z očitnim namenom 
zavlačevanja postopka", kot je navedeno v 
obrazložitvi sodnega sklepa. 

Kaznovani smo bili torej zaradi zavla-
čevanja postopka, ki ga, kot rečeno, ni bi-
lo, saj ni bilo razlogov za preložitev obrav-
nave, niti ni bil tak naš namen. 

Naj na koncu ponovno podčrtam: 
moj (in naš) namen ni bil niti zavlačeva-
ti postopek niti uprizoriti "napad na av-
toriteto sodišča", ker se vsi zavedamo 
pomembnosti te avtoritete v družbi in 
državi, pač pa je šlo po eni strani za 
spontani akt civilne nepokorščine zoper 
samovoljno in arbitrarno ravnanje dr-
žavnega organa, zoper katerega v da-
nem trenutku nismo imeli nobenega 
pravnega sredstva in po drugi strani za 
akt, ki je (čeprav se zdi paradoksalno) 
iskreno skušal preprečiti sesutje prav-
nosti postopka (in s tem pravne države) 
s strani razpravljajoče sodnice. 



Staša Ternik 

Dileme o ustreznosti ureditve oglaševanja 
odvetniških storitev pri nas 

Slovenska pravna ureditev področja oglaševanja od- ve jamči svobodo izražanja - in tako na eni strani za-
vetniških storitev ne odstopa bistveno od trendov, ki ve- gotavlja pravico odvetnikov do oglaševanja in na dru-
ljajo v posameznih državah članicah Evropske unije. Mej- gi strani pravico potencialnih strank do informirano-
nik v razvoju oglaševanja odvetniške dejavnosti, ki je sti. 
sprožil val razmišljanj o upravičenosti prepovedi oglaše- Od takrat ameriške odvetniške pisarne oglašujejo svo-
vanja odvetniških storitev, predstavlja primer Bates v. j e storitve na vse mogoče načine. Po vzoru ZDA se je pu-
State Bar of Arizona1, ki sega v leto 1977 in v ZDA. bliciteta odvetnika nato razširila po vseh državah "com-

Takrat je namreč nek odvetnik v Arizoni objavil mon law"2. Tendence o sprostitvi stroge prepovedi ogla-
na celi strani časopisa oglas, da njegova tarifa za spo- ševanja so zajele tudi države Evropske unije in Slovenijo 
razumne razveze zakonske zveze znaša 165 dolarjev, kot njeno bodočo polnopravno članico. Pravzaprav ostaja 
Zbornice prostih poklicev so se pritožile zoper tak na- to pri nas vendarle še samo ideja, ki buri duha raznim 
čin oglaševanja, Vrhovno sodišče pa je pritožbo zavr- pravnim strokovnjakom in jim daje možnost, da se ob njej 
nilo, ker prvi amandma (iz leta 1971) ameriške usta- krešejo različna mnenja. 

Sedanja ureditev oglaševanja odvetniških 
storitev pri nas 

Slovenski pravni viri, ki urejajo oglaševanje odvetniških 
storitev - zakon o odvetništvu, statut Odvetniške zbornice 
Slovenije in kodeks odvetniške poklicne etike Odvetniške 
zbornice Slovenije - oglaševanje odvetnikom prepoveduje-
jo. 

Zakon o odvetništvu3 določa, da odvetnik ne sme rekla-
mirati svoje dejavnosti.4 Ne določa pa, kaj sodi v pojem re-
klame. Tako zakon o odvetništvu ne odgovarja na dilemo, 
koliko, če sploh, sme odvetnik nastopati v medijih, potem je 
tu še vprašanje sponzorstva in vseh ostalih načinov, prek ka-
terih odvetnik lahko zbuja pozornost in bi lahko bilo vpra-
šljivo, ali na tak način oglašuje svoje storitve oz. se samore-
klamira. Ali se določeno nastopanje v medijih tretira kot ne-
dovoljena reklama, je verjetno odvisno od samega namena, 
zakaj se odvetnik v njih pojavlja. Zakon o odvetništvu dolo-
ča, kaj je nezdružljivo z opravljanjem odvetniškega poklica 
- med drugim je nezdružljivo opravljanje druge dejavnosti 
kot poklic, razen na znanstvenem, pedagoškem, umetniškem 
ali publicističnem področju.5 Predvidena je denarna kazen, s 
katero se kaznuje odvetnik, ki reklamira svojo dejavnost v 
smislu drugega odstavka 21. člena zakona o odvetništvu.6 

Predpisana denarna kazen znaša najmanj 500.000 tolarjev 
Statut Odvetniške zbornice Slovenije7 prav tako vsebuje 

določbe v zvezi z reklamiranjem odvetniških storitev. Od-
vetniška zbornica Slovenije je zaradi načela harmonizacije 
že ob togih posameznih določilih statuta z dne 3. 12. 1999 
sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Odvetni-
ške zbornice Slovenije, ki velja od 16. 2. 2000 dalje, z njim 
pa so vnesena nova pravila oz. dejanja, ki pomenijo kršitev 
dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica. Tako je spre-
menil 77. člen statuta, ki določa dejanja, ki pomenijo odve-

tnikovo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega pokli-
ca ter jih razdelil na lažje in hujše kršitve.8 Med dejanja, ki 
pomenijo lažjo odvetnikovo kršitev dolžnosti pri opravljanju 
odvetniškega poklica, spada tudi reklamiranje odvetniške 
dejavnosti. S 77.a členom statuta pa je določeno, katera de-
janja pomenijo lažjo odvetnikovo kršitev dolžnosti; ločuje 
med reklamiranjem ter iskanjem in privabljanjem strank na 
odvetniku neprimeren način. To slednje pa bi tudi lahko po-
vezali z reklamiranjem odvetnikove dejavnosti v širšem smi-
slu. 

Več določil o oglaševanju odvetniških storitev vsebuje 
kodeks odvetniške poklicne etike Odvetniške zbornice Slo-
venije9 (v nadaljevanju: kodeks), ki prav tako prepoveduje 
reklamiranje. Določa, da odvetniki tekmujejo med seboj le s 
kakovostjo svojega dela. Kodeks govori tudi o tem, kako naj 
potencialne stranke spoznajo, kakšna je kakovost dela posa-
meznega odvetnika.10 Z odvetništvom je nezdružljivo vsako 
komercialno udejstvovanje, združevanje odvetniške pisarne 
z neodvetniško dejavnostjo in vsako drugo nastopanje, ki bi 
utegnilo škodovati odvetnikovemu ugledu osebno ali ugledu 
odvetništva nasploh.11 Kodeks določa tudi, da naj se odvet-
nik izogiba nepotrebnim nastopom v sredstvih javnega 
obveščanja. Če v njih že mora nastopati, naj se izogiba pou-
darku svojih sposobnosti in zaslug, reklamerstvu in nelojal-
nosti do drugih odvetnikov. Novinarja je dolžan obvestiti, 
kaj je po tem kodeksu prepovedano reklamiranje.12 V ko-
deksu je nadalje določeno, da je nedopustna nelojalnost, za 
kar šteje vsako privabljanje strank s ponudbami ali posredni-
ki, obljubami uspeha, ponujanjem cenejšega zastopanja, 
obljubljanja provizij ali nagrad za pridobivanje strank in so-
delovanje z zakotnimi pisači.13 Odvetnik sme o sebi in svo-
jem delu posredovati le tiste podatke, ki so stvarni, resnični 
in se nanašajo na poklic.14 Drugi odstavek 23. točke kode-
ksa pa povzema zakonsko ureditev, tako da je izrecno pre-

1 Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977). 
2 Primožič, Karlo. O odvetniških družbah, reklamiranju, odgovornosti 
odvetnikov in sodnikov in o "pravičnem procesu", Odvetnik, št. 5,1999, str. 
27. 
3 Ur. 1. RS, št. 18193, št. 24/96 in št. 24/2001. 
4 Drugi odstavek 21. člena. 
5 Prvi odstavek 21. člena. 
6 Člen 71.b. 
7 Ur. I. RS, št. 15/94,10/95, 55/96, 4/00 13/02, 90/03. 

8 Prodanovič, Peter, Slovensko odvetništvo in celostna podoba odvetnika, 
2002, str. 36-37. 
9 Dostopen na: http://www.odv-zb.si/kodek.html. 
10 Točka 22 kodeksa. 
11 Določba 12. točke kodeksa, drugi odstavek. 
12 Točka 25 kodeksa. 
13 Točka 24 kodeksa. 
14 Prvi odstavek 23. točke kodeksa. 

http://www.odv-zb.si/kodek.html


povedal reklamiranje odvetnikove dejavnosti. Določa, da se 
kot reklamiranje šteje zlasti: 
- hvala kakovosti lastnega dela, 
- navajanje uspešnih obramb, dobljenih pravdnih in drugih 

zadev, sodelovanje v odmevnih zadevah, števila strank 
in njihove pomembnosti, težavnosti rešenih zadev in po-
dobno, 

- omalovaževanje dela in uspehov drugih odvetnikov, 
- sklicevanje na svojo prejšnjo dejavnost, funkcije, polo-

žaj, 
- sklicevanje na strokovnost na posameznem pravnem po-

dročju ali specializaciji, če mu le-ta ni priznana v skladu 
z zakonom, 

- sklicevanje na vplivne zadeve in poznanstva, 
- dajanje neresničnih ali zavajajočih informacij o svojem 

delu, 
- sklicevanje na sodelovanje s pomembnimi tujimi odve-

tniki in odvetniškimi družbami, 
- dajanje reklamnih daril, 
- angažiranje tretjih oseb, da za odvetnika delajo reklamo, 
- uporaba drugih reklamnih sredstev (pošiljanje zgibank o 

svoji pisarni, izobešanje reklamnih tabel in postavljanje 
reklamnih obvestil), 

- uporaba svetlobnih reklam in podobno. 

Velike razsežnosti ureditve oglaševanja 
odvetniških storitev pri nas 

Pogoste so polemike o ustreznosti ureditve oglaševanja 
odvetniških storitev pri nas, saj določila slovenskih pravnih 
virov niso najustreznejša in porajajo probleme - začenši z 
določbo kodeksa, ki prepoveduje reklamiranje odvetnikove 
dejavnosti,15 ki se ne zdi primerna. Ne samo, da ne določa 
natančno, kaj naj bi v celoti razumeli pod pojmom prepove-
dano reklamiranje oziroma kaj naj bi si pod pojmom rekla-
miranje predstavljali (to določa z besedicama "zlasti" in 
"podobno"), sporna je tudi sama vsebina tega določila. Pri 
tem mislim predvsem na drugo alineo drugega odstavka, s 
katero kodeks prepoveduje navajanje referenc. 

Zaradi prepovedi navajanja referenc si lahko potencialna 
odvetnikova stranka ustvari o njem napačno sliko in mnenje 
o usposobljenosti in znanjih glede določenega pravnega po-
dročja oz. si slike o tem, kateri odvetnik je glede njenega 
vprašanja najbolj usposobljen, sploh ne more ustvariti. To se 
že odraža v vsakodnevni praksi, ko se ljudje, ki potrebujejo 
odvetnika, obračajo na tiste, ki bi karkoli vedeli v zvezi s 
pravom, z vprašanji o tem, kateri odvetnik je za reševanje 
njihovih pravnih težav najprimernejši. 

Prav tako se zdi določilo kodeksa, da je prepovedano 
sklicevanje na sodelovanje s pomembnimi tujimi odvetniki 
in odvetniškimi družbami, nesmiselno. Le-te bi prej koristi-
le stranki, kot pa škodovale. Poleg tega smo v obdobju, ko 
Slovenija postaja polnopravna članica EU, kjer bodo takšna 
sodelovanja med odvetniki zaželena in nujna, kar določa tu-
di Kodeks odvetniške poklicne etike za odvetnike v EU (v 
nadaljevanju: kodeks EU). Po mnenju Tekavca16 je zastare-
la oz. obsoletna določba slovenskega kodeksa o prepovedi 
svetlobnih reklam, saj se po njegovem mnenju teh poslužu-
jejo le še prodajalci kozmetike. Kodeks sicer določa dva pri-
mera, kdaj ne gre za reklamiranje odvetnikove dejavnosti: 
- če odvetnik objavi v sredstvih javnega obveščanja obve-

stilo o začetku in kraju poslovanja in o preselitvi, vendar 
največ v 30. dneh po otvoritvi pisarne in po njeni prese-
litvi ter 

- če ima odvetnik na spletni strani podatke o svoji pisarni 
(delovni čas, naslov, področje dejavnosti, priznano spe-
cializacijo in podobno), če so ti podatki resnični in če se 
nanašajo na njegovo dejavnost. 
Odvetnikom ni dovoljeno, da bi oglaševali svoje storit-

ve, zelo podobna dejavnost, kot je odvetniška, pa je lahko 
oglaševana s strani podjetij, ki se z njo ukvarjajo, o čemer 
govorim tudi v nadaljevanju članka. Nadalje, v dilemi o 
etičnosti in neetičnosti so tisti, ki so sestavljali pravila o 
oglaševanju odvetniških storitev, oglaševanje preprosto 
prepovedali, pri tem pa dejanja, ki pomenijo prepovedano 
oglaševanje odvetniških storitev, našteli le primeroma. Mi-
slim, da pri tem ni izpolnjena znana kazenskopravna zahte-
va "nulla poena sine lege praevia". Poleg tega je sama vse-
bina določil, ki določajo, kaj se šteje kot reklamiranje odve-
tnikovih storitev, nedomišljena in na določenih mestih za-
starela. Vprašamo se lahko celo o skladnosti določb o pre-
povedi oglaševanja odvetniških storitev z ustavo RS. Svo-
boda izražanja je temeljna pravica v demokratični državi, 
brez te pravice ni mogoče govoriti o demokraciji.17 Slove-
nija kot demokratična republika18 pa v svoji ustavi zagotav-
lja pravico do svobode izražanja.19 Ta ustavna pravica zaje-
ma tudi širjenje informacij iz povsem komercialnih razlo-
gov, kar reklama nedvomno je.20 

Med pravnimi teoretiki se v zvezi z 39. členom ustave RS 
in vprašanjem oglaševanja odvetniških storitev krešejo raz-
lična mnenja. Nekateri namreč menijo, da ob taki ustavni do-
ločbi ni mogoče omejevati odvetnikovega javnega nastopa-
nja in oglaševanja njegovih storitev, še zlasti, ker gre za 
opravljanje službe, k i je po 137. členu ustave RS samostojna 
in neodvisna. Ustava namreč zagotavlja svobodo misli, go-
vora, javnega nastopanja, tiska, drugih oblik javnega obve-
ščanja in izražanja. Čemu potem služijo svoboščine in pravi-
ce, če jih ne upoštevamo? Tekavc,21 na primer, govori celo o 
neustavnosti prepovedi reklamiranja, ki jo določajo sloven-
ski pravni viri. Po njegovem mnenju razlog za neustavnost 
prepovedi reklamiranja izhaja iz neutemeljenosti zakonoda-
jalčevega posega v svobodo izražanja, zagotovljeno z ustavo 
RS iz 39. člena. Pravica oglaševanja je izraz ustavne pravice 
do javnega obveščanja in izražanja. Zakonodajalec sme gle-
de na določbo 3. odstavka 15. člena ustave RS poseči v na-
vedeno pravico le, če to zahtevajo pravice drugih ali če tako 
določa sama ustava. Ustava RS pa ne določa prepovedi rekla-
miranja za odvetnike, zato bi zakonodajalec smel poseči v to 
pravico le, če bi tako zahteval močnejši interes drugih. 

Po drugi strani teoretiki iščejo utemeljitev in dopustnost 
prepovedi oglaševanja odvetniških storitev v ustavi RS, tako 
tudi Plauštajner.22 39. člen ustave RS opredeljuje svobodo 
izražanja le na splošno - specifične izpeljanke pa najdemo v 
drugih virih. Po Plauštajnerjevem mnenju zajema pravica iz 
39. člena ustave RS tudi dolžnosti in odgovornosti, zato je 
lahko hkrati tudi predmet omejitev, ki morajo biti pravno 
predpisane. In ta ustavna pravica je omejena ravno glede 
oglaševanja odvetniških storitev - natančneje, omejena je z 

15 Drugi odstavek 23. točke kodeksa. 
16 Tekavc, Janez, Odvetniško: prepoved reklamiranja odvetnikov, Pravna 
praksa, št. 40, 2002, str. 32. 

17 Šinkovec, Janez, Meje odvetnikovega nastopanja v javnosti, Odvetnik, 
št. 4, 1999, priloga str. IX. 
18 To je zagotovljeno z ustavo RS, 2. člen. 
19 Člen 39 ustave RS določa, da je zagotovljena svoboda izražanja, misli, 
govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in 
izražanja. Vsakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja. 
Vsakdo ima pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v za-
konu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon. 
20 Komentar Ustave RS, str. 421. 
21 Tekavc, Janez, Odvetništvo: Prepoved reklamiranja odvetnikov, Pravna 
praksa, št. 40. 2002, str. 29. 
22 Plauštajner, Konrad. Odvetništvo: reklama - neizbežni sopotnik odvetni-
kov, Pravna praksa, št. 6, 2003, str. 34. 



določbo 2. odstavka 21. člena zakona o odvetništvu ter tudi 
s kodeksom kot virom nižje pravne veljave. 

Analiziranje slovenske ureditve oglaševanja odvetniških 
storitev nas pripelje do ugotovitve, da je sama problematika 
še globlja in da se začne že pri najosnovnejšem vprašanju: 
Kaj sploh je oglaševanje odvetniških storitev? Nenazadnje, 
prepoved reklamiranja odvetniških storitev velja le za tiste 
odvetnike, ki so člani Odvetniške zbornice Slovenije - to pa 
so po 41. členu zakona o odvetništvu vsi odvetniki, ki oprav-
ljajo odvetniški poklic v Republiki Sloveniji. Vsi ostali 
odvetniki pa bi se torej lahko reklamirali. Oglaševanje tako 
po črki zakona tudi ni prepovedano drugim podjetjem, ki se 
ukvarjajo s pravnim svetovanjem in ostalimi pravnimi storit-
vami, ki so se za opravljanje teh pravnih storitev povsem le-
galno registrirala. Gre predvsem za tako imenovana "od-
škodninska podjetja", ki v zadnjem času zelo množično 
oglašujejo svoje storitve. 

Problem namreč tiči v tem, da s takšnimi "odškodninski-
mi" podjetji sodeluje veliko članov Odvetniške zbornice 
Slovenije, torej odvetnikov, ki na ta način posredno prepo-
vedano oglašujejo svoje storitve. Podanih je bilo že nekaj di-
sciplinskih prijav na Odvetniško zbornico Slovenije ter pri-
jav tudi Sodniku za prekrške. Kako bi proti njim v zvezi s kr-
šitvijo določil o prepovedi oglaševanja odvetniških storitev 
ukrepal sodnik za prekrške, ni jasno. Direktor enega takšnih 
"odškodninskih podjetij" pravi, da ima vsako podjetje pravi-
co do odvetnika, tudi odškodninska podjetja, in da če bi pri-
šlo do prepovedi sodelovanja z odvetniki pod pretvezo ogla-
ševanja, bodo ta odškodninska podjetja sprožila ustavni 
spor.23 Sicer pa naj bi proti odvetnikom, ki sodelujejo s po-
sredniki, teklo več disciplinskih postopkov.24 Odvetnik 
namreč ne sme angažirati posrednikov, da bi zanj delali re-
klamo, vendar je v realnosti ravno ta način oglaševanja po-
gost. Nekateri odvetniki celo tistim, ki poskrbijo za stalni 
dotok zadev, kot mafiji plačujejo mesečni obolus.25 

Kaj prinaša Evropska unija? 

Ali se bo z vstopom Slovenije v EU pri nas na tem po-
dročju kaj spremenilo - odgovor na to vprašanje dobimo, če 
preučimo ureditev oglaševanja odvetniških storitev na ravni 
Skupnosti. V okviru pozitivnega prava Skupnosti na to po-
dročje le posredno posegajo nekatere direktive - in sicer v 
zvezi z določili o konfliktu profesionalnih in etičnih pravil, 
ki ga pravna teorija označuje z izrazom dvojna deontologija. 

V EU prihaja ob čezmejnem sodelovanju odvetnikov do 
zapletenih etičnih problemov - možne so situacije, ko bi 
moral odvetnik spoštovati pravila odvetniškega ravnanja 
dveh ali celo več držav. Znano je, da so pravila poklicnega 
vedenja v posameznih državah različna, lahko tudi kontra-
diktorna, to seveda velja tudi za pravila o oglaševanju odvet-
niških storitev. Zaradi nekonsistentnosti teh pravil lahko pri-
de do konflikta in odvetnik se znajde v situaciji, ko bo mo-
ral kršiti profesionalna in etična pravila domače ali gostujo-
če države, največkrat vsebovana v kodeksih etike, ali pa bo 
prizadet v svojih tržnih pozicijah do tistih odvetnikov, ki jih 
takšne etične restrikcije ne prizadenejo. 

Services Direktive26 o pravici pravnikov do opravljanja 
storitev, Establishment Directive27 o pravici do trajnega 

opravljanja odvetniškega poklica v drugi državi članici, kot 
je država, kjer je bil pridobljen poklicni naziv in E-Commer-
ce Directive28 o elektronskem poslovanju poskušajo rešiti ta 
konflikt. 

Tako lahko rečemo, da pozitivno pravo Evropske skup-
nosti na pravila o oglaševanju odvetniških storitev posamez-
nih nacionalnih držav vpliva, če se odvetnik pojavi v situa-
ciji, ko pride med posameznimi predpisi o oglaševanju 
odvetniške dejavnosti do konflikta. Sicer viri EU, tako pri-
marni kot tudi sekundarni, oglaševanja odvetniških storitev 
ne urejajo, to je prepuščeno ureditvi vsake posamezne drža-
ve članice. Se pa posamezne institucije Evropske unije za to 
področje zanimajo - njihova stališča glede oglaševanja 
odvetniških storitev so javnosti poznana. 

Tako je tudi Evropski parlament v eno svojih resolucij 
postavil zahtevo, da mora biti delo odvetnikov visoko mo-
ralno, strokovno in etično,29 kar pa je seveda v nasprotju s 
sprostitvijo pravil o oglaševanju odvetniških storitev. Tudi 
Evropsko sodišče za človekove pravice zagovarja omejitve 
oglaševanja.30 Sodišče Evropske skupnosti je v svojih zade-
vah obravnavalo omenjeno problematiko - mnenja o tem iz-
hajajo iz sodb v zadevah van Binsbergen31, Gulling32, Geb-
hard33 in Thieffry34. So pa tu tudi drugi "dokumenti", na pri-
mer "Recommendation of the Committee of Ministers to 
member states on the freedom of exercise of the profession 
of lawyer"35 ter istoimenski memorandum36, sprejeta s stra-
ni Sveta Evrope (Council of Europe), ki kot medvladna or-
ganizacija posega tudi na to področje. Vendar to ni več del 
prava Evropske skupnosti. To velja tudi za Kodeks EU ter 
njegovo predhodnico, Deklaracijo iz Perugie o načelih po-
klicnega vedenja odvetniških zbornic in združenj v Evropski 
skupnosti iz leta 1977, ki povezujeta vse države EU na po-
dročju oglaševanja odvetniških storitev. 

Kodeks EU je sprejet s strani CCBE, to je Svet odvetni-
ških zbornic in združenj v EU - uradno priznana organizaci-
ja v okviru EU, ki združuje tako odvetnike kot njim sorodne 
poklice v EU in evropskem gospodarskem prostoru. Med 
drugimi imajo vse države članice EU v CCBE status polno-
pravne članice, Slovenija pa ima status opazovalke. Kodeks 
EU je izraz prizadevanj CCBE za harmonizacijo deontolo-
ških pravil in pravil poklicne etike vseh posameznih držav. 
Sprejetje Kodeksa EU s strani CCBE samo po sebi nima 
obvezujočega učinka. 

Kodeks EU mora nacionalna država šele privzeti v pri-
stojnost svoje sodne oblasti, v svojo jurisdikcijo, da je zave-

23 Podbreinik, Slavko, Kdo kupuje vodo iz pipe. Večer, 3. 10. 2003, str. 9. 
24 Cerar, Gregor, Grešni odvetniki. Mladina, 15. 10. 2003. 
http.il/www.mladina.siltednik/200341/članek/uvo-munipulator-gregor_ce-

rar/ 
25 Plauštajner, Konrad, Etični izzivi slovenskemu odvetništvu, Pravna pra-
ksa, št. 12, 1998, priloga str. 111. 
26 Directive 77/249/EEC of22. 3.1977 to facilitate the effective exercise by 
lawyers of freedom to provide services, Official Journal L 078, 26/03/1977 
P. 0017 - 0018. 

27 Directive 98/5/EC of the European parliament and of the Council of 16. 
2.1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent ba-
sis in a Member State other than that in which the qualification was obtai-
ned, Official Journal L 077,14/03/1998 P. 0036 - 0043. 
28 Directive 2000/31/EC of the European parliament and of the Council of 
8. 6. 2000 on certain legal aspects of information society services, in parti-
cular electronic commerce, in the internal Market (Directive on electronic 
commerce); Official Journal L 178, 17/07/2003 P. 0001 - 0016. 
29 Plauštajner, Konrad, Odvetništvo: reklama-neizbežni sopotnik odvetni-
kov, Pravna praksa, št. 6, 2003, str. 36. 
30 Primer Nikula v. Finska No. 31611/96 z dne 22. 3. 2002. 
31 Primer C-33/74, Johannes H.M. van Binsbergen v. Bestuur van de Be-
drijfsverniging voor de Metaalnijverheid, (1974) ECR 1299. 
32 Zadeva 292/86, Gulling v. Conseils des Ordres des Barreaux et de Save-
ne (1988), ECR 111. 
33 Zadeva C-55/94, Reinhard Gebhard v. Consoglio dell'ordine degli Avvo-
cati e Procuratori di Milano, (1995) ECR. 
34 Zadeva 71/76, Thieffry v. Conseil de Vordre desAvocats a la Cour de Pa-
ris (1977) ECR 765 
35 Dostopen na: www.cm.coe.int/talrec/2000l2000r21.htm. 
36 Explanatory memorandum on Recommendation Ree (2000)21 on 
Freedom of exercise of the profession of lawyer, dostopen na: 
www.cm.coe.int/ta/rec/2000IExnRec(00)21 .htm. 
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zujoč. So pa določila o oglaševanju odvetniških storitev ko-
I deksa EU zelo skopa, podajajo le splošne usmeritve, vse 

ostalo je prepuščeno nacionalnim ureditvam. 
Določilo Kodeksa EU, ki se nanaša na osebno publicite-

to odvetnika, pravi, da se odvetnik ne sme reklamirati in 
iskati osebne publicitete, kadar to ni dovoljeno. V drugih 
primerih se lahko reklamira le na način ter v mejah, kot to 
dovoljujejo pravila. Odvetniku je dovoljeno osebno reklami-
ranje v vseh vrstah občil, kot so tisk, radio, televizija, elek-
tronska komercialna sporočila in drugo, pod pogoji, ki jih 
narekuje ta določba kodeksa EU. 

Oglaševanje v odvetništvu - da ali ne? 
Enoznačnega odgovora ni! 

Enoznačnega odgovora na vprašanje, ali v odvetništvu 
dovoliti oglaševanje ali ne, ni mogoče podati, kaj šele zavze-
ti neko absolutno stališče, saj obstajajo številni argumenti, ki 
govorijo v prid oglaševanju, in mnogi, ki oglaševanje odvet-
niških storitev štejejo kot nekaj neetičnega, nemoralnega. 
Kako se soočiti s tem vprašanjem, da bi nanj vendarle lahko 
dali odgovor oziroma zavzeli neko stališče? Menim, da je 
nujno najprej postaviti temeljno ločnico. 

Zakaj dovoliti oglaševanje? 
Na eni strani videti odvetnika kot poslovnega subjekta 

tržno - potrošniške družbe, ki mora plačevati davke, naje-
mnine, stroške poslovanja in je podvržen tržni ekonomiji in 
preživetju na trgu - bistvo lojalnega tržnega odnosa pa je, da 
imajo ponudniki pravico, da predstavijo svoj produkt, storit-
ve, povpraševalci pa, da se z njimi seznanijo. Predvsem 
odvetnik, ki pričenja z opravljanjem dejavnosti, je v zelo po-
dobni situaciji kot nekdo, ki je odprl podjetje, vendar mu za 
razliko od drugih dejavnosti ni omogočena predstavitev in 
promocija. V prid oglaševanju odvetništva se navaja tudi 
pospeševanje konkurence, vpliv na znižanje cen in narašča-
nje kakovosti storitev.37 Še zlasti mlajši, neuveljavljeni 
odvetniki bi ponujali cenejše storitve in zato je na mestu 
vprašanje, če je to res v nasprotju z etiko! Oglaševanje od-
vetniških storitev bi bilo nujno tudi zaradi tega, ker bi obve-
ščalo potrošnike o storitvah. To, da so kuloarska šepetanja 
zaradi prepovedi navajanja resničnih referenc ob zdaj ve-
ljavni ureditvi v prednosti, je s stališča etike nedopustno.38 S 
tega zornega kota bi bilo potrebno podpreti tezo, da mora 
oglaševanje odvetnikom biti dovoljeno. 

Argumenti "proti" oglaševanju odvetniških 
storitev 

Na drugi strani pa odvetništvo kot častivreden poklic 
izvira že iz antičnih časov, ko so se oblikovala prva pravna 
vprašanja.39 Družbena funkcija odvetništva se v svojih te-
meljih skozi zgodovino ni spreminjala.40 Tako je odvetnika 
vendarle treba videti kot subjekta, zavezanega k spoštovanju 
etike in morale. Argument, ki se redno pojavlja v tovrstnih 
razpravah, bi po mnenju mag. Tekavca41 lahko bil, da j e ka-
kršnokoli oglaševanje v nasprotju s samim bistvom odvet-
ništva. Odgovor na vprašanje, ali je odvetništvo poklic, ki je 
po svojem bistvu nezdružljiv z oglaševanjem, se skriva v od-
govoru na vprašanje, ali je odvetništvo res tako drugačno od 

ostalih poklicev, katerih pomemben del je posebno razmerje 
med strankami. Prepoved oglaševanja pa ne izhaja niti iz po-
sebnosti zaupnega razmerja s stranko niti iz same narave 
pravniškega poklica. Oglaševanje bi naj zmanjševalo dosto-
janstvo poklica, po mnenju Jenulla42 lahko reklamiranje vo-
di celo v izprijenost poklica s tem, da sili v neprimernost in 
nespodobno tekmovalnost, kar povečuje možnosti tankove-
stnih ter vodi k lažnivim in zavajajočim izjavam. Oglaševa-
nje odvetniških storitev tudi vzpodbuja samo uporabo le-teh. 
V primeru dopustnosti prostega oglaševanja odvetniških sto-
ritev bi se odvetniki tega množično posluževali in nastala bi 
nasičenost reklamiranja.43 

Vidimo, da je odvetništvo poklic, ki se ga po načelih hu-
manosti, kulturnosti, spoštovanja dostojanstva človeka ter 
spoštovanja resnice in pravice, težko primerja z drugimi po-
klici v tržni ekonomiji in ne more biti tretirano na enak na-
čin kot, denimo, pohištvena industrija. Oglaševanje odvetni-
ških storitev bi iz tega zornega kota po mojem mnenju mo-
ralo ostati samo delno dovoljeno, predvsem v smislu zaščite 
etične in moralne integritete tega častnega poklica. 

Rešitev? 
Sama se zato nagibam k dopustitvi oglaševanja do te me-

re, ko je o odvetniku mogoče najti informacije z lastno ini-
ciativo. Sam obseg informacij v tem primeru naj ne bi bil 
omejen, razen z zahtevo po resničnosti teh informacij. Ne 
zdi pa se mi smiselno dopuščati oglaševanja, ki nas poišče 
samo, brez možnosti našega vpliva. Tu mislim na vse vrste 
radijskih in televizijskih spotov, objave v časopisju, objave 
na internetu v smislu preseganja objave na lastni spletni stra-
ni in podobno. 

To je tista temeljna ločnica med dopustnim in nedopu-
stnim oglaševanjem, ki bi po mojem mnenju in glede na ana-
lizo predstavljala najustreznejšo rešitev. 

S takšno omejitvijo oglaševanja odvetniških storitev bi da-
li možnost, da se nekdo, ki odvetnika išče, lahko seznani s po-
nudbo in specifičnimi kvalitetami posamezne odvetniške pisar-
ne, hkrati pa bi obdržali integriteto odvetniškega poklica kot 
poklica, kjer je oglaševanje zaradi etičnih načel nedovoljeno. 

Etika in etični moment sta torej v današnjem času pri 
odvetniškem poklicu še vedno prisotna, kljub usmeritvam v 
družbi, kjer vse teži k odpravi kakršnihkoli omejitev in za-
držkov na vseh področjih. Torej se vse odvija v nekakšnem 
etičnem krogu, če si lahko dovolim uporabiti ta izraz. Tudi 
iz tega razloga je odvetniški poklic skozi stoletja razvil ko-
deks svoje poklicne etike. Slovenci, kot rečeno, imamo svoj 
odvetniški kodeks že skoraj 40 let, in že v prvi kodeks, ki je 
nastal pod vplivom avtorja hrvaškega kodeksa etike, dr. Iva 
Politea in pod vplivom takratne pravnopolitične orientaci-
je,44 so bila vključena pravila o oglaševanju odvetniških sto-
ritev. Spremembe, ki so na tem področju vendarle bile v zad-
njem času vnesene v slovenski odvetniški kodeks, pa so pri-
ča temu, da se miselnost glede oglaševanja odvetništva v 
Sloveniji spreminja - po eni strani se pravila odpirajo ten-
dencam po odpravi prepovedi oglaševanja odvetniških stori-
tev, čeprav se na drugi strani pravila poostrujejo. Nenaza-
dnje, ali sta morala in etika res tako močan dejavnik, ki lah-
ko posežeta celo v z ustavo zagotovljeno pravico do svobo-
de izražanja, ter lahko sežeta tudi na zakonodajno področje, 
s čimer mislim na prepoved oglaševanja odvetniških storitev 
v zakonu o odvetništvu? Očitno da, saj bi sicer bilo verjetno 
to vprašanje tudi pri nas urejeno drugače. 

37 Jenull, Hinko, Odvetnik in javnost. Odvetnik, št. 4,1999, priloga str. V. 
i,s Tekavc, Janez, Odvetništvo: Prepoved reklamiranja odvetnikov, Pravna 
Praksa, št. 40, 2002, str. 29. 
39 Leksikon Antika, Cankarjeva založba, 1998, str. 44. 
40 Pauštajner, Konrad, Odvetništvo in etika. Podjetje in Delo, št. 5-6,1995, 
str. 862. 

Tekavc, Janez, Odvetništvo: Prepoved reklamiranja odvetnikov. Pravna 
praksa, št. 40, 2002, str. 28. 

42 J enull, Hinko. Odvetnik in javnost, Odvetnik, št. 4, 1999, priloga str. V. 
43 Plauštajner, Konrad, Odvetništvo: reklama-neizbežni sopotnik odvetni-
kov, Pravna praksa, št. 6, 2003, str. 33. 
44 Kreč, Sašo, O prepovedi samoreklame, Odvetnik, št. 4,1999, priloga str. 
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dr. Konrad Plauštajner 

Na Dunaju 
se predvsem pleše ... 

Zanimiva stališča odborov CCBE 

Dunaj sredi tedna pred pustno soboto. Hotelski boy je bil malce začu-
den, ko sem mu na njegovo vprašanje pojasnil, da sem prišel le na pravni-
ško konferenco in ne na znameniti Opernball. Ta med približno 300 veliki-
mi plesnimi prireditvami bivšega cesarskega mesta predstavlja višek vsa-
koletne plesne sezone. Glede na to, kdo in predvsem kako (razkazovanje 
razkošja in uvele kože) se ga udeležuje, bi mu bolj pristajalo, če bi se ime-
noval Operettenball. 

Zagotovo ima Dunaj tudi svojo pravno tradicijo, kar je v teh dneh izka-
zoval z organizacijo "Evropske predsedniške konference" (32 European 
President's Conference), na katerih se vsako leto zbere vsa evropska prav-
niška smetana z gosti s celega sveta. Sam sem bil le udeleženec pravniške-
ga dogodka druge kategorije - zasedanja odborov CCBE. Običajen dogo-
dek brez sprejemov in nagovorov, a z delovno vsebino, ki je bila tokrat še 
posebej povezana s vprašanji bodoče vloge odvetništva v Evropi. 

Predvsem bi se lahko reklo "Ame-
ričani niso pred vrati, ampak že v 
hiši", ker skupaj s pomočjo An-

gležev pridno ustanavljajo odvetniške 
firme, kjerkoli se jim to splača. Če ne 
gre drugače tudi s pomočjo domačih 
pravnikov. Zato bo zelo pomembno za 
evropske odvetnike, kako se bodo kon-
čala pogajanja GATS o ureditvi stori-
tev na globalni ravni. Američani zahte-
vajo, da lahko njihove odvetniške fir-
me poslujejo kjerkoli, se ukvarjajo s či-
merkoli in pri tem upoštevajo le ameri-
ško jurisdikcijo in svoja pravila poklic-
nega delovanja. Obratno bi evropski 
odvetnik moral najprej v ZDA kot 
pravnik delati pet let, zatem narediti 
odvetniški izpit in šele potem bi lahko 
opravljal odvetniški poklic - vendar 
samo v tisti federalni državi ZDA, v 
kateri je te kvalifikacije tudi pridobil. 

CCBE in Evropska komisija, ki v 
imenu EU vodi pogajanja, se s takšni-
mi težnjami ne strinjata in poleg ena-
kopravnosti zahtevata, da se opredeli 
definicija "opravljanja pravnih stori-
tev", ker bi Američani radi vanjo stla-
čili vse, kar jim ustreza. CCBE tudi 
išče idejne zaveznike za nadaljevanje 
pogajanj in skuša na svojo stran priteg-
niti tudi odvetniške zbornice iz Azije, 
zlasti japonsko. Težko je napovedati, s 
kakšnim končnim izidom se bodo kon-
čala pogajanja GATS. Jasno je samo 
eno: Evropa bo morala pokazati več 
odločnosti do ZDA in ne bo smela pri-
stati na podrejeno vlogo. Drugače ne 

bo nič iz tiste pravljice, da bo že leta 
2010 najmočnejša gospodarska sila na 
planetu. 

Ampak Američani so tudi že pri 
sosedih in se trudijo ustvariti vtis, da 
jim pomagajo le urejati hišo. Za kaj 
gre? 

CCBE kot organizacija, ki pred EU 
predstavlja prek 550.000 evropskih 
odvetnikov, ima tudi svoje zgodovin-
ske naloge. Mednje zagotovo spada 
pomoč pri razvoju pravnih sistemov in 
zlasti odvetništva v t. i. tranzicijskih 
državah Centralne in Vzhodne Evrope. 
Če so med te pred leti še spadale npr. 
Češka, Poljska ali Madžarska, imajo ta 
status sedaj države, kot so Belorusija, 
Gruzija, Armenija, Moldavija, Rusija, 
Albanija, Makedonija, Bosna in Črna 
gora. V vseh teh je odvetništvo šele na 
začetku svojega razvoja ali se ubada z 
velikimi problemi, kot je to v Makedo-
niji. Ti imajo včasih tudi politično ko-
notacijo, ker tisti, ki je končal pravo na 
fakulteti v Prištini ne more postati član 
Odvetniške zbornice Makedonije. V 
Rusiji so sedaj štiri odvetniške zborni-
ce, ki so bile ustanovljene šele lani po 
sprejetju prvega zakona o odvetništvu. 

In ko se tako "stara teta" Evropa v 
podobi CCBE odpravi na obisk k svo-
jim vzhodnim otrokom, da bi jim pred-
vsem svetovala, ker ima denarja bolj 
malo, opazi tam nekega čudnega strica, 
ki se imenuje Sam, in ki ne samo, da 
kadi cigaro ter brunda "O.K., Amerika 
is ful fajn", ampak ima tudi polne žepe 

denarja. Ugotovi, da ta Američan poo-
seblja CEELI (Central European and 
Eurasian Law Initiative), ki želi v teh 
državah pomagati ustanoviti "vladavi-
no prava" in podpirati njihove pravne 
reforme. Zato ima razpredeno mrežo 
kar 23 predstavništev in je do sedaj za 
različne projekte porabila že 180 mili-
jonov dolarjev, kar ji omogoča njen 
prek 20 milijonov dolarjev visok letni 
proračun. Tisti, ki mu niso naklonjeni, 
trdijo, da CEELI tako pomaga širiti 
ameriški trgovski imperij in je bila za-
to tudi ustanovljena, da o vplivu na mi-
selnost vodilnih pravniških kadrov, ki 
so ali bodo šolani v ZDA, sploh ne go-
vorimo. 

CCBE na stvar ne gleda tako čr-
no in igra na karto, da se te države 
že iz geografskih kot tudi zgodovin-
skih razlogov ne morejo odreči Ev-
ropi. 

Ker EU še vedno ni vsaj malo odve-
zala mošnjička, je CCBE že potegnila 
drugo karto in se odločila za sodelova-
nje s CEELI. Konkreten rezultat tak-
šnega sodelovanja je priprava zakona o 
odvetništvu za Armenijo, kjer sta s svo-
jo pomočjo sodelovali tudi češka in slo-
venska delegacija v CCBE. Ali ima 
CCBE s to drugo karto v rokah asa ali 
samo pikovo sedmico, bo pokazal čas. 

Na Dunaju zelo rado piha in tudi 
tokrat je vladal mrzel veter. Vendar ta 
ne bi mogel ohladiti razgretih glav in 
vroče debate, ki se je vnela v Stalnem 
odboru (Comité Permanent) o tem, do 
kam lahko politika EU vpliva na po-
klicno delo odvetnikov. Problem se 
vleče iz leta v leto, ker se želi zaradi 
kratkoročnih političnih ciljev pred-
vsem z raznimi direktivami posegati v 
temelje odvetniškega poklica in s tem 
tudi v fundamentalne pravice strank, ki 
so bile do nedavnega samoumevne. 

Predvsem gre za posege v načelo 
odvetnikove poklicne tajnosti. 

Začelo se je z 2. direktivo o prepre-
čevanju pranja denarja in se želi nada-
ljevati z novimi obveznostmi odvetni-
kov tudi pri pripravi 3. direktive. 

Vendar, če je CCBE pri pripravi 3. 
direktive o preprečevanju pranja denar-
ja uspelo obseg obveznosti odvetnikov 
zadržati na dosedanji ravni, razen pri 
prometu nepremičnin, se želi okrniti na-
čelo poklicne tajnosti na drugih podro-
čjih. Zagovorniki takšnih posegov - na 
ravni Evropske komisije sta to komisar-
ja Bolkenstein in Monti - se sklicujejo 
na finančne in druge nepravilnosti v 
korporacijah Enron in Parmalat, kjer 
naj bi negativno vlogo odigrali "in-hou-



se" pravniki in tudi odvetniki. Zato naj 
bi v bodoče odvetniki, ki bi bili sode-
lavci ali zastopniki takšnih podjetij, 
dolžni tožilstvu razkriti tiste specialne 
podatke ali informacije, ki so pomem-
bni za kazenski pregon. Zaenkrat so 
takšne zahteve le še ideje ali poudarki iz 
govorov omenjenih komisarjev in dru-
gih visokih funkcionarjev EU. Vendar 
se lahko kaj hitro najde scenarij, kako ta 
poseg v odvetniško poklicno tajnost tu-
di legalizirati in zatem tudi udejaniti. 

Enotno stališče vseh članic 
CCBE je, da je treba takšne tenden-
ce opredeliti ne samo kot povsem ne-
dopusten poseg v temeljne postulate 
odvetniškega poklica, ampak tudi 
kot ogrožanje načel pravne države. 

Če neki odvetnik aktivno sodeluje 
pri malverzacijah podjetja, naj ustrez-
no kazensko odgovarja. Nekaj povsem 
drugega je zaznava neke nepravilnosti, 
ki jo odvetnik dobi pri svojem delu s 
stranko. Takšna informacija mora osta-
ti pod zaščito odvetnikove poklicne 
tajnosti. Kako naj sicer odvetnik uspe-
šno zastopa stranko, če mu ta ne izda 
tudi negativnih dejstev o zadevi? In ne 
nazadnje, kdo bo še potreboval odve-
tnika, če bo vedel, da bo moral odve-
tnik o določenih dejstvih na poziv to-
žilca razkriti ta dejstva, če ne bo želel, 
da bo tudi sam kazensko preganjan! 

Če bi se takšne težnje ali zahteve 
pojavile v posameznih državah člani-
cah CCBE, so nacionalne odvetniške 
zbornice o tem dolžne nemudoma po-
ročati CCBE, ki bo ukrepala naprej. 

Gledano z gospodarskega vidika 
je odvetništvo kot svoboden poklic 
del storitvenih dejavnosti, ki so v EU 
v stalnem porastu in zato velikega 
pomena za njeno ekonomijo. 

Storitvene dejavnosti ustvarijo 70 
odst. bruto družbenega produkta 
(GDP) EU, vendar od tega samo 20 
odst. v obliki čezmejnih storitev. Zato 
želi EU liberalizirati opravljanje teh 
dejavnosti na skupnem trgu, vendar pri 
tem upoštevati tudi interese vseh tistih 
svobodnih poklicev, za katere ne more-
jo veljati pravila proste konkurence. 

Po mnenju Evropske komisije ("Re-
port on Compentition in Professional 
Services") je treba za vse svobodne po-
klice (odvetnike, notarje, računovodje 
in svetovalce, arhitekte, inženirje in le-
karnarje) uveljaviti restriktivna pravila 
delovanja, ker je to v javnem interesu in 
v interesu potrošnikov. Pri tem ne gre 
samo za določitev t. i. "vstopnih pokli-
cnih zahtev" (entry requirements and li-
censing restrictions), ampak tudi za 

vprašanje cen, možnosti ali nezmožno-
sti oglaševanja in medsebojnih organi-
zacijskih povezav (npr. odvetniki med 
seboj in z drugimi poklici). 

Na področju odvetniških storitev 
je v EU v veljavi več sistemov, kot so 
fiksne cene, minimalne in maksimal-
ne cene ter priporočljive cene. 

V Franciji so sistem fiksne odvetni-
ške tarife ukinili, medtem ko so Avstri-
ja, Nizozemska, Portugalska in Španija 
uvedle sistem priporočljivih cen. Ta si-
stem naj bi potrošniku omogočal pri-
dobitev informacije o možnih povpreč-
nih stroških neke storitve in hkrati do-
puščal, da se cena storitve zniža na 
podlagi dogovora. 

Na oktobrski konferenci v Bruslju, 
ki se je ukvarjala z ureditvijo zakono-
daje o poklicnih storitvah, se je komisar 
Monti zavzel za sistem fiksnih cen, ki 
bi jih stanovske organizacije določile 
same ob soglasju pristojnega ministr-
stva. Prav glede fiksnih cen je največ 
razhajanj. Nepravniki trdijo, da onemo-
gočajo konkurenco na trgu, odvetniške 
zbornice pa opozarjajo da samo fiksne 
cene zagotavljajo kvaliteto storitev. 
Odvetniki ne morejo tekmovati med se-
boj s prostim oblikovanjem cen, ampak 
se morajo kvalitetne razlike med njimi 
pokazati javnosti na drug način. 

Glede oglaševanja odvetniških 
storitev se odpirajo nova vprašanja. 

Povsem jasno je, da klasičnega 
oglaševanja v tem poklicu ne bo. Ven-
dar Evropska komisija utemeljeno opo-
zarja, da ima popolna prepoved oglaše-
vanja tudi negativne posledice za po-
trošnika. Nima namreč možnosti, da bi 
pridobil več informacij o tem, koga iz-
brati za pravnega zastopnika ali sveto-
valca. Če potrošnik nima informacij o 
tem, kako se mu mora nuditi pravna 
asistenca in koliko to lahko stane, se s 
tem omogoča odvetnikom, da poveču-
jejo svoje honorarje, ne da bi to vpliva-
lo na večjo kvaliteto njihovih storitev. 

Evropska komisija zato zatrjuje, da 
bi pošteno in objektivno oglaševanje 
lahko pomagalo potrošniku, da pridobi 
več koristnih informacij, preden se odlo-
či, h komu bo stopil po pravno pomoč. 

Če se bo zgodilo tako, kot je go-
voril komisar Monti na omenjeni 
konferenci v Bruslju, bo EU prepo-
vedala povezovanje odvetnikov z 
drugimi poklici (t. i. multi-discipli-
nary partnership - MDPs), kot so 
davčni in drugi svetovalci. 

Sedaj je to področje po državah ne-
enotno urejeno in prihaja v praksi do 
različnih pristopov: 

• Pred dvema letoma je Odvetniška 
zbornica Nizozemske zmagala 
pred sodiščem, ko ni dovolila (za-
deva NOVA) skupnega delovanja 
odvetnikov in svetovalne družbe. 

• V Belgiji je njihovo Vrhovno so-
dišče lani razveljavilo tiste določ-
be Flamske odvetniške zbornice, 
ki so prepovedovale združevanje 
odvetnikov z drugimi svetovalnimi 
poklici. Sodišče je v teh določbah 
videlo kršitev člena 81 Evropske 
pogodbe, ki ureja vprašanje kon-
kurence na skupnem trgu. 

• Tudi avstrijsko ustavno sodišče je 
lani razveljavilo odločitev Dunaj-
ske odvetniške zbornice, ki ni do-
volila združitve avstrijske odvetni-
ške firme z nemško revizijsko fir-
mo, in istočasno ugotovilo, da bi 
bilo treba zadevo odstopiti Sodišču 
Evropskih skupnosti. 
Zagovorniki takšnega povezovanja 

vidijo njegove prednosti v razvoju no-
vih storitev in v možnosti nudenja in-
tegralnega pravnega in npr. davčnega 
svetovanja. Vendar prevladuje stališče, 
da le ločenost odvetniških pisarni od 
drugih poklicev zagotavlja stranki 
osebno odvetnikovo odgovornost do 
stranke in preprečuje konflikte inte-
resov različnih poklicev. 

Posebej ne gre pozabiti, da so etič-
na pravila odvetniškega poklica dosti 
strožja od pravil, ki urejajo delovanje 
drugih svetovalnih poklicev in kateri, 
razen redkih izjem, kodeksa etike 
sploh nimajo. 

Zato z načelnega in praktičnega vi-
dika ni mogoče zanemarjati vprašanja, 
do kam je lahko odvetništvo kot svo-
bodni poklic prosto v svojih asociativ-
nih povezavah in hkrati do kam je lah-
ko prepuščeno odprti konkurenci na tr-
gu. Popolna eliminacija konkurence za 
ta poklic ne bi bila zdrava, zato se ne 
teži k temu, da bi se glede možnosti 
vstopa v odvetniške vrste zagovarjalo 
načelo numerus clausus. 

Vendar Evropa opaža na primeru 
notarjev, da neobstoj konkurence vodi 
k slabenju strokovne ravni tega poklica 
in v primere slabega dela, pri katerem 
je v ospredju le forma, ne pa tudi skrb 
za pravno varnost. 

Če pogledamo npr. Priporočila sve-
ta ministrov št. R (2001) 21 (Recom-
mendation of the Committe of Mini-
sters to Member States on the Freedom 
of Exercise of the Profession of lawyer 
and its Explanatory Memorandum), 
potem ni dvoma, da so že postavljena 
temeljna načela za delovanje evropskih 
odvetnikov tudi v prihodnosti. 



Predvsem se odvetništvu prizna-
va pomembnost pri zagotavljanju 
zaščite človekovih pravic in temelj-
nih svoboščin. To vlogo lahko odvet-
ništvo v evropski družbi opravi le, če 
bo svobodno in neodvisno. 

Brez učinkovite zaščite individual-
nih svoboščin in pravic tudi ne more bi-
ti pravne države. Posebno zaščito je tre-
ba nuditi načelu odvetnikove poklicne 
tajnosti. Koliko tukaj ob tistem, kar sem 
že povedal, ostajajo ministri članic le na 
deklaratorni ravni in koliko mislijo re-
sno, naj bralec presodi sam. Vendar je 
za položaj odvetnikov dobro, da je vsa-
ka izjema od tega načela možna le, če je 
skladna z načelom pravne države. 

Zagotovo je to višji standard za-
ščite načela poklicne tajnosti, kot če 
bi izjeme dopuščala le določitev v za-
konu. 

Vendar se bo od odvetnikov hkrati 
zahtevalo: 
• da bodo svoje delo opravljali na 

visoki strokovni in etični ravni, po 
kontroliranih tarifah in s polno od-
škodninsko odgovornostjo; 

• za doseganje te strokovnih in dru-
gih standardov odvetniškega dela 
bo podpirana kvaliteta dodiplom-
skega študija, možne bodo za-
ostritve vstopnih poklicnih pogo-
jev, vzpostavil se bo tudi sistem 
stalnega in obveznega izobraževa-
nja odvetnikov; 

• spoštovanje sodišča in korekten 
nastop pred njim morata postati vi-
soka standarda odvetniškega obna-
šanja in se ne smeta zlorabljati za 
dosego "halo" učinkov ali drugih 
osebnih odvetnikovih interesov. 
Nasproti klientu bo odvetnik za-

vezan: 
- pravilno in razumljivo predočiti 

njegove pravice in obveznosti, po-
dati realno oceno izida zadeve 
vključno s finančnimi posledicami, 

- prizadevati si, da se spor (first and 
foremost) reši s sporazumom, 

- izkoristiti vse pravne možnosti za 
zaščito klientovih pravic in intere-
sov, 

- preprečevati konflikte interesov v 
vsaki zadevi, ki jo rešuje, 

- ne prevzemati več dela, kot ga 
zmore. 
Uvaja se splošna pravica dostopa 

do odvetnika kot nova pravica obča-
nov ne glede na njihovo ekonomsko 
zmogljivost. Gre za pomembno pravi-
co znotraj evropske družbe, s katero se 
odvetništvu daje še posebno družbeno 
priznanje in pomembnost. 

Specializacija znotraj odvetni-
štva in predvsem čezmejno delova-
nje odvetnikov terjata nove oblike 
organiziranosti odvetniškega dela. 

EU podpira vse povezave znotraj 
odvetniškega poklica, ki bi krepile 
strokovnost in učinkovitost dela, večjo 
povezanost z občani, vendar pri tem ne 
sme priti do posegov v neodvisnost 
odvetnikov ali v njihovo dostojanstvo 
ter v temeljne interese poklica. Tudi iz 
tega razloga ni možno, da bi se odvet-
niki povezovali v delovne asociacije z 
drugimi poklici. Morebitni ekonomski 
efekti takšnega povezovanja ne morejo 
nadomestiti negativnih učinkov tak-
šnih povezovanj. 

Tisto, kar bo povečalo digniteto 
odvetniškega poklica in hkrati zaščitilo 
interes občanov, je disciplinska odgo-
vornost odvetnikov. 

EU pričakuje prav pri tem od odvet-
niških organizacij boljše delovanje, za-
to se je CCBE odzvala tako, da si bo 
prizadevala za stalno sodelovanje med 
odvetniškimi zbornicami v disciplin-
skih zadevah. To bo nenazadnje po-
trebno tudi zaradi čezmejnega delova-

nja odvetnikov, ko je lahko odvetnik v 
enem primeru različno disciplinsko 
obravnavan v domači in gostujoči drža-
vi (problem t. i. dvojne deontologije). 

Ustanovljena bo tudi posebna po-
datkovna baza o posameznih disci-
plinskih zadevah, prek katere si bodo 
posamezne odvetniške zbornice izme-
njavale podatke. 

Nenazadnje je precejšno pozor-
nost in komentarje vzbudila napove-
dana reforma sodišč Evropskih 
skupnosti. 

Delovanje teh sodišč CCBE budno 
spremlja in ima pri vsakem (Court of 
Justice, Court of First Instance, kot tu-
di pri European Court of Human 
Rights) akreditirano svojo delegacijo. 
Po mnenju CCBE bo reforma teh so-
dišč (t. i. judical architecture) uspela, 
če bo razširila možnost dostopa posa-
meznikom do njih (access to justice) in 
hkrati povečala učinkovitost sodne za-
ščite državljanov EU, brez katere ni 
mogoče doseči vladavine prava in ure-
sničitve temeljnih vrednot EU. 

Sedanji sodni sistem tega ne zago-
tavlja, saj lahko posameznik zahteva 



zaščito pred Sodiščem 1. stopnje samo 
glede ukrepov nekaterih institucij EU. 
Takšne zaščite pa ni - na primer - zo-
per ravnanja Europola ali agencij in te-
les, ki jih je ustanovila EU. Pristojnost 
sodišč ES je nadalje omejena ali celo 
izključena glede nekaterih področij ak-
tivnosti EU. 

To v povezavi s prevelikimi omejit-
vami iz člena 68 Evropske pogodbe 
ustvarja resno vprašanje (ne)obstoja 
kompatibilnosti sedanje stopnje pravne 
zaščite državljanov EU z Listino o te-
meljnih pravicah EU in Evropske kon-
vencije o človekovih pravicah. 

Ker imata samo obe sodišči v Lu-
xemburgu izključno pristojnost glede 
ugotavljanja neveljavnosti aktov EU, 
to hkrati pomeni, da posamezniki ni-
majo možnosti ukrepanja proti aktom 
institucij EU pred drugimi sodišči, zla-
sti ne pred domačimi, čeprav je prišlo 
do posegov v njihove temeljne pravice. 
Zato bo treba primerno spremeniti tudi 
člen 230 (4) Pogodbe o Evropski skup-
nosti (PES), ker njegova sedanja dikci-
ja ne daje zadostne zaščite pred kršit-
vami temeljnih pravic državljanov EU 
s strani institucij EU. Posamezniki naj 
bi imeli tudi več možnosti intervenira-
ti v sporih med državami članicami in 
institucijami EU, če bi bilo to pomem-
bno za njihove interese. 

In kaj (še) reči ob koncu? 
Če so se evropski pravniki in 

predvsem odvetniki na Dunaju med 
pustnim tednom posvečali predvsem 
aktualnim problemom stroke in raz-
voja odvetništva v EU, so si na pu-
stno soboto nadeli plesne oprave in 
zaplesali v taktih dunajskega valčka 
na tradicionalnem "Juristenballu". 
Vsako leto se ga udeleži prek 4.500 
več ali manj pravniško navdahnje-
nih ljubiteljev plesa. Čeprav ta ples 
ni tako prominenten kot Opernball, 
ker forma in toalete niso v prvem 
planu, niti ne gosti državniških glav 
in show zvezd, je vedno prijeten 
družaben dogodek, na katerem lah-
ko vidiš vso evropsko pravniško 
smetano, kako se trudi plesati čim-
bolj "po dunajsko". 

Plešita, plešita Dunaj in Evropa 
in z njima vsa Slovenija! Saj nas 
ples zavrti v vrtinec občutka hkratne 
zasanjanosti in zmožnosti delati ve-
like korake na levo in desno, naprej 
in nazaj. Prav občutek takšnih 
zmožnosti in vizijo uspeha potrebu-
jemo Slovenci, ko vstopamo v EU in 
kjer nas žal ne čakata omamna glas-
ba ter gala plesne dvorane. 

Mitja Stupan 

32. Evropska 
predsedniška konferenca 

Od 19. do 21. februarja 2004 je 
bila na Dunaju že 32. evropska 
predsedniška konferenca, ki so 

se je udeležili predsedniki odvetniških 
zbornic iz praktično vseh evropskih dr-
žav in številni ugledni gosti. V delov-
nem delu srečanja so bile obravnavane 
tri teme: 
• multinacionalne odvetniške družbe 

v EU; 
• dostopnost poklicnega delovanja 

odvetnikov iz tretjih držav v EU; 
• prekomejno praktično izobraževa-

nje odvetniških pripravnikov v EU. 
Uvodni referati o vseh temah so 

sloneli na podatkih ankete, ki jo je 
izvedla avstrijska odvetniška zbornica 
in na katero je odgovorilo 21 držav -
tako članic EU kot tudi drugih držav. 
Delo v treh skupinah je bilo uvedeno 
prvič, omogočilo pa je seveda obravna-
vo več tem in dalo tudi več priložnosti 
za živahne razprave. Kot je bilo pou-
darjeno, ni bil namen sprejemanje skle-
pov, temveč le pregled stanja, seveda s 
tem, da bi naj CCBE (združenje odvet-
niških zbornic pri EU) delovala na po-
enotenju. 

I. tema 

V približno polovici anketiranih dr-
žav so dopustne tudi kapitalske odvet-
niške družbe in ne samo osebne druž-
be, povsod pa so seveda dopustne ci-
vilne odvetniške družbe. 

Družbeniki so lahko praviloma sa-
mo odvetniki (le v Avstriji tudi bližnji 
sorodniki), vendar pa je ponekod, zla-
sti v Nemčiji, dopustno združevanje 
odvetniških družb z neodvetniško de-
javnostjo (davčni, finančni svetovalci). 

Odvetnik praviloma ne more biti 
družbenik v več odvetniških družbah, 
vendar pa lahko odvetnik izvršuje svoj 
poklic istočasno individualno in še kot 
družbenik odvetniških družb v drugi 
državi. 

Odvetniške družbe iz držav EU 
imajo lahko svoje sedeže tudi v drugih 
državah EU, družbe iz tretjih držav pa 
le v sedmih državah. 

Nasploh je obveljala ugotovitev, da 
je v EU možnost za delo odvetnika v 
drugi državi zelo liberalizirana, tudi v 
Švici in na Norveškem, ki nista članici 

EU, v drugih državah pa do tega še ni 
prišlo. 

II. tema 

Ugotovljeno je bilo daleč večje šte-
vilo držav, v katerih je dopustno, da 
odvetniško dejavnost opravljajo odvet-
niki iz tretjih držav, vendar s takšnimi 
ali drugačnimi omejitvami (dopustnost 
uporabe naziva odvetnik iz matične de-
žele, dopustnost zastopanja pred sodi-
šči, omejevanje področja dela le na 
svetovanja iz prava matične države 
itd.). 

Zanimivo je, da se večinoma ne 
zahtevajo preizkusi iz poznavanja do-
mačega prava in znanje jezika, vendar 
ponekod z omejitvijo, da lahko v tem 
primeru odvetnik iz druge države le 
svetuje na področju prava svoje države. 

III. tema 

Ugotovljeno je bilo, da se v približ-
no dveh tretjinah držav EU priznava 
pripravniška praksa, opravljena v drugi 
državi, vendar ponekod s časovnimi 
omejitvami (priznava se 6 mesecev ali 
1 leto). V polovici držav EU se kot pri-
pravniška praksa priznava tudi praksa 
pred institucijami EU. 

Zelo različna pa je ureditev glede 
tega, koliko let pripravniške prakse se 
zahteva kot pogoj za vpis v imenik 
odvetnikov. Največ - 5 let - se zahteva 
v Avstriji, od tega obvezno 3 leta pri 
odvetniku in 9 mesecev na sodišču; na 
Poljskem 3 in pol leta, v nekaterih dru-
gih državah 3 leta, ponekod pa priprav-
niška praksa (ne samo odvetniška) 
sploh ni pogoj za vpis v imenik odvet-
nikov. Povsod pa mora biti pripravnik 
v delovnem razmerju. 

Evropska odvetniška konferenca 
je namenjena tudi medsebojnemu 
spoznavanju predsednikov in drugih 
udeležencev in družabnemu delu. 
Na predvečer delovnega dne je bil 
sprejem pri županu Dunaja, zadnji 
dan pa je udeležence sprejel mini-
ster za pravosodje; vneti plesalci pa 
so se lahko zvečer zadnjega dne 
udeležili tudi znanega "Juristenbal-
la". 



Iz dela UO OZS 
Na treh sejah v preteklih mesecih je 

upravni odbor zbornice zavzel stališče 
o naslednjih pomembnejših zadevah: 

9. DECEMBRA 2003 

Skupščina OZS 
Redna letna skupščina se zaradi 

zmanjšanja stroškov preloži na april 
2004 - tako po koncu Odvetniške šole, 
3. aprila 2004 

Sodelovanje odvetnikov z družbami 

Odškodnina, Poravnava itd. 

UO je po obravnavi problematike 
na tem področju sprejel naslednje skle-
pe: 
• OZS objavi oglase, da je reklami-

ranje omenjenih družb za urejanje 
odškodninskih zadev zavajajoče; 

• javne zavode bo OZS obvestila o 
načinu delovanja teh družb in re-
klamiranjem njihove dejavnosti; 

• odvetniku Borutu Skerlju UO pred-
laga, da vloži tožbo na ničnost vpi-
sa družbe Poravnava d.o.o.; 

• OZS bo dala pobudo za spremembo 
zakona o standardni klasifikaciji. 

Zamudne obresti od pravnih 
stroškov 

O tem vprašanju je UO sprejel na-
slednje stališče: 
• Odvetnik je upravičen obdržati za-

mudne obresti od pravdnih stro-
škov, ki so bile stranki s strani sodi-
šča priznani, odvetniško storitev -
stroške pa je stranka odvetniku po-
ravnala šele po prejemu teh prisoje-
nih (dogovorjenih) pravdnih stro-
škov. 

Razlaga odvetniške tarife 
Prej veljavna tarifa (OT 2000) je v 

drugem odstavku 10. člena določala, 
da se zviša skupna cena storitve za vsa-
ko nadaljnje obravnavano kaznivo de-

janje, gospodarski prestopek ali prekr-
šek za 25 %, vendar največ za 100 %, 
za zagovarjanje istega obdolženca v 
kazenskem postopku, postopku zaradi 
gospodarskega prestopka, postopku 
zaradi prekrška, disciplinskem postop-
ku in podobnih postopkih. Iz citiranega 
besedila je izhajalo, da se ne priznava 
odvetniku dodatek 25 % za vsako po-
samezno dejanje v okviru nadaljevane-
ga kaznivega dejanja. Zato je v času 
veljavnosti navedene OT 2000 upravni 
odbor že sprejel stališče: 

• Dodatek v višini 25 % ne pripada 
za vsako posamezno dejanje zno-
traj nadaljevanega kaznivega deja-
nja. 
Od 12. 7. 2003 velja spremenjena 

odvetniška tarifa (v nadaljevanju OT 
2003). V tej spremenjeni OT je določe-

no v drugem odstavku 8. člena, da se 
za zagovarjanje obdolženca v kazen-
skem postopku zviša skupna vrednost 
storitve za vsako drugo in vsako na-
daljnje očitano dejanje za 25 %, vendar 
največ za 100 % tudi za posamezna de-
janja, ki so sestavni del nadaljevanega 
kaznivega dejanja. 

Brez podlage je stališče, da pripada 
odvetniku dodatek iz drugega odstavka 
10. člena OT 2000 oziroma iz drugega 
odstavka 8. člena OT 2003 samo za za-
govor. Po obeh citiranih določilih tari-
fe pripada ta dodatek na vse storitve 
odvetniške pomoči, ki jih je odvetnik 
opravil v zvezi z zagovorom obdolžen-
ca, kar nedvoumno izhaja iz besedila, 
ki pravi, da se "zviša skupna cena sto-
ritve" (OT 2000) oziroma, da se "zviša 
skupna vrednost storitve" (OT 2000). 
V skupno ceno storitve ali v skupno 
vrednost storitve nedvomno spadajo 
vse storitve odvetniške pomoči, ki jih 
je odvetnik opravil v zvezi z zagovo-
rom obdolženca v kazenskem psotop-
ku (ali temu podobnih postopkih) in, ki 
so tarifirane v posebnem delu odvetni-
ške tarife, ne pa samo za zagovor ob-
dolženca v predhodnem postopku ali 
na glavni obravnavi. 

Napisne table odvetniških pisarn 

UO je o vsebini teh napisnih tabel 
sprejel naslednje stališče: 
• Naziv "mediator" ne sodi na tablo, 

na kateri je navedena odvetniška 
dejavnost. 

Statistika 

Iz odvetniškega imenika - stanje 1. marca 2004 

971 odvetnikov, 105 kandidatov, 221 pripravnikov, 35 odvetniških družb 

Odvetnice/ki 
• vpisanih 971 - 342 odvetnic in 628 odvetnikov, 
• od začetka leta 2004 se je na novo vpisalo 26 odvetnikov, izbrisalo pa 9. 

Kandidatke/ti 
• vpisanih 1 0 5 - 5 6 kandidatk in 49 kandidatov 
• od začetka leta 2004 je bilo na novo vpisanih 10, izbrisanih pa 12 kandida-
tov. 

Pripravnice/ki 
• vpisanih 221 - 146 pripravnic in 75 pripravnikov, 
• od začetka leta 2004 je bilo na novo vpisanih 15, izbrisanih pa 9 
pripravnikov. 

Odvetniške družbe 
• na seji 13. januarja 2004 je UO OZS soglašal z ustanovitvijo še ene odvet-

niške družbe, 
• doslej je bilo dano soglasje za ustanovitev 35 odvetniških družb, 
• deluje pa 27 družb, v katerih je 83 odvetnic/kov - družbenikov. 



Imenovanje glavnega tajnika OZS 

UO je sklenil: 
• Za glavnega tajnika OZS se za do-

bo enega leta imenuje odvetnik Mi-
tja Stupan. 

13. JANUARJA 2004 

Obračunavanje DDV 
Odvetniška družba je zaprosila za 

stališče glede obračuna DDV. Za za-
stopanje v kazenski zadevi je Odvetni-
ška družba stranki izstavila dva računa 
(akontacijskega 10. 6. 1999 in obračun 
kompletnega dela in stroškov dne 22. 
2. 2002), ki sta bila s strani stranke pla-
čana in je bil po obeh računih davek na 
dodano vrednost odveden. Odvetniška 
družba je priglasila Okrožnemu sodi-
šču v Celju stroške po stroškovniku z 
dne 5. 2. 2002, Okrožno sodišče pa je s 
sklepom z dne 16. 4. 2002 odmerilo 
stroške v višini 170.814,00 sit in 
32.814,00 sit kilometrine in davek na 
dodatno vrednost. 

Odvetniška družba prosi za stali-
šče, ali je dolžna na temelju sklepa 
Okrožnega sodišča v Celju odvesti da-
vek na dodano vrednost od odvetniških 
storitev, tedaj od zneska 115.000,00 sit 
v znesku 23.000,00 sit, ali ne, oziroma 
stranki izročiti celoten znesek 
170.814,00 sit. 

Po stališču upravnega odbora je 
omenjeni sklep sodišča skladno z do-
ločbo 96. člena ZKP-UPB1 le sklep o 
povrnitvi stroškov obdolžencu, pri če-
mer bruto znesek resda prejme odve-
tnik, vendar ga je dolžan prenakazati 
svojemu klientu, in to v bruto znesku. 
Ker obdolženec nikoli ne more biti 
davčni zavezanec, se pravi, da DDV iz 
prejetega računa ni mogel upoštevati 
kot vhodni DDV, po sklepu prejme le 
toliko, kot je plačal, se pravi, da ni 
obogaten. V konkretnem primeru bi se 
lahko uporabila določba 11. člena Pra-
vilnika o izvajanju ZDDV, ki pravi, da 
se od odškodnin ne obračunava DDV. 

10. FEBRUARJA 2004 

Mesečna članarina 
UO bo predlagal skupščini OZS 

dvig mesečne članarine za 10 točk, ki 
bo porabljena za promocijo odvetni-
štva. 

Spremembe statuta OZS 

UO bo predlagal skupščini sprejem 
dopolnitev in sprememb statuta OZS, 
ki jih bodo poprej obravnavali območ-
ni zbori. Območni zbori naj zavzamejo 
stališče posebej o vprašanju, ali naj bo-
do skupščine OZS poslej delegatsko 
sestavljene. 

In memoriam 

Stane Prijatelj 
1951-2004 

V času, ko je sonce že napovedovalo pomlad in novo življenje, nas je 
po hudi bolezni, ko je komaj dopolnil 53 let, zapustil odvetnik Stane Pri-
jatelj. 

Rodil se je 7. januarja 1951 sredi dolenjskih gričev v Trebnjem. Bla-
ga dolenjska narava je oblikovala tudi njegov toleranten in plemenit, a po-
končen značaj. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani se je zaposlil 
na sodišču v Novem mestu. Zaradi moralno politične neprimernosti, kot 
se je temu takrat reklo, se mu ni uresničila želja postati sodnik, kot je bil 
njegov oče. Službena in življenjska pot ga je nato vodila v Ljubljano, kjer 
se je najprej zaposlil kot vodja pravne službe v Tobačni tovarni, leta 1986 
pa je prišel na delo v podjetje Slovenijales, kjer so se naše poti srečale 
tako strokovno kot prijateljsko. Od takrat naprej smo postali in ostali ne-
razdružljivi prijatelji. 

Zelja po samostojnosti in neodvisnosti ga je leta 1992 pripeljala v 
odvetništvo. Tu se je našel kot pravnik, saj so prišle do izraza njegove 
pristne človeške kvalitete. Znal je logično razmišljati, poslušati nasprotno 
stran in pomagati človeku, kar je danes žal premalokrat srečati v naših 
pravni(ški)h okoljih. Mislim, da je danes to še posebej aktualno. Pravo sa-
mo na sebi ni nič, ostaja zgolj formalni sistem pravil, če ni povezano in 
vpeto v splošno kulturo - ali drugače povedano, samo pozitivistična prav-
na znanost brez vrednot ni samo nič, ampak v rokah fanatikov lahko po-
stane uničujoče orožje. Preteklo stoletje totalitarnih režimov je dokaz za 
to. 

Pravo oziroma pravne norme pa ustvarjajo in udejanjajo pravniki. Za 
iskanje pravičnosti, ki naj bi bila temeljna naloga pravnika, pa ni dovolj 
le forma ali pravna tehnika. Potrebna sta pogum in pokončnost. To pa lah-
ko stori le človek, ki črpa moč iz svojega notranjega prepričanja. Toda -
ali danes v vsesplošni eroziji vrednot, ki ni zaobšla niti pravne sredine, to 
še kaj velja? Ali danes, med "trgovci z novci", kot bi rekel prof. Cigoj, 
kjer se za dosego uspeha ne izbira sredstev, kjer sta etika in morala be-
sedi za ropotarnico, kjer velja nekaj le trenutna materialna korist, to še kaj 
šteje? 

Smo še pripravljeni verjeti v moč poštenega poslovanja ali kar na splo-
šno v moč poštenja? 

In ob vsem tem razmisleku, polnem vprašanj - ostaja bistveno vpra-
šanje: zakaj sredi najboljših ustvarjalnih let smrt za zmeraj iztrga prijate-
lja, očeta, moža, iztrga tedaj, ko bi ga potrebovala družba, v kateri je 
ustvarjal, družina in otroci, za katere je živel, in prijatelji, ki smo se zna-
li skupaj tako radostno poveseliti, posedeti včasih tudi do jutranjih ur ob 
steklenicai rujnega iz njegovega vinograda, ki je bil zadnja leta kolegova 
velika ljubezen? Je odgovor na to le še (ob)up, (ne)smisel, če se spomni-
mo verzov iz Prešernove Glose? Stane je na to odgovoril tako, da je svo-
je odvetništvo, kljub bolezni, ki ga je vse bolj izčrpavala, opravljal vse do 
zadnjega. S svojo pozitivno energijo do življenja nam je lahko vsem za 
vzgled. Morda se je nehote zavedal tega, kar je veliki ruski pisatelj Do-
stojevski vzel za moto svojega romana Bratje Karamazovi besede iz Ja-
nezovega evangelija: 

Resnično, resnično vam povem: če pšenično zrno ne pade v zemljo in 
ne umre, ostane samo; ako pa umre, obrodi veliko sadu. 

Ali kot je te besede znal čudovito razumeti naš Ivan Cankar v svojih 
Podobah iz sanj: 

Nikoli nobena solza ni bila potočena zaman, nikoli nobena kaplja kr-
vi še ni bila prelita zaman ... zlato klasje, ki je bilo pokošeno in poveza-
no v snope, ni umrlo, temveč bo obrodilo tisočkratno življenje ... 

Dragi Stane, umrl si mlad, a tvoje življenje je obrodilo obilo sadu! 
Miha Velkavrh 



Uroš Hic 

Zbor odvetniških 
kandidatov - oživel 

Konstitutivna seja Zbora od-
vetniških kandidatov je bila 
izvedena 20. decembra 1994. 

S tem je bilo zadoščeno 3. pododdel-
ku III. poglavja statuta Odvetniške 
zbornice Slovenije, po katerem zbor 
odvetniških kandidatov sestavljajo 
vsi odvetniški kandidati, ki so vpisa-
ni v imenik odvetniških kandidatov. 
Od svoje ustanovitve dalje se je zbor 
odvetniških kandidatov sestal le še 
enkrat, sicer pa aktivnem delovanju 
v arhivu zbora ni pisnih sledi. 

Spremenjene razmere (trajanje 
kandidature se podaljšuje prek zakon-
sko določenega minimalnega roka za 
izpolnitev pogojev za vpis v imenik 
odvetnikov1) in stalno povečevanje 
števila odvetniških kandidatov (po sta-
nju 1. marca 2004 je v imeniku vpisa-
nih 56 kandidatk in 49 kandidatov) so 
vodile v sklic nove seje zbora. Po poo-
blastilu predsednika zbornice odvetni-
ka Mihe Kozinca je glavni tajnik zbor-
nice odvetnik Mitja Stupan sklical tre-
tjo sejo zbora odvetniških kandidatov, 
ki je bila dne 26. februarja 2004 v pro-
storih OZS. 

Po uvodnem nagovoru s strani 
predsednika in glavnega tajnika zbor-
nice so prisotni člani izvolili novo 
vodstvo: 
• za predsednika Uroš Iliča, odvet-

niškega kandidata v Ljubljani, 
• za člana izvršilnega odbora pa Ni-

no Zidar Klemenčič, odvetniško 
kandidatko v Celju in Benjamina 
Zagorca, odvetniškega kandidata 
v Ljubljani. 
Potrjena so bila tudi Pravila dela 

Zbora odvetniških kandidatov, sprejeta 
na konstitutivni seji dne 20. 12. 1994. 

Zaradi (pre)kratkega roka med 
prejemom vabil in sejo (pisec tega 
prispevka je vabilo prejel le 3 dni pred 
sejo) in močnega dvodnevnega sneže-
nja je bila seja slabo obiskana. Upati 
je seveda, da razlogov za neudeležbo 
kolegov ni več ter da se v tem delu 
odvetniški kandidati ne bodo zgledo-
vali po svojih principalih (tako skup-

ščine OZS kot tudi Dnevi slovenskih 
odvetnikov so namreč slabo obiskani). 
Pošteno pa gre priznati vsaj dejstvo, 
da se zaradi dolgoletnega mrtvila zbo-
ra članstvo morda ne zaveda vseh 
prednosti in možnosti rednega delova-
nja Zbora odvetniških kandidatov. 

Na pooblastilo tudi kandidatov 
pečat 

Kljub skromni udeležbi je v nada-
ljevanju seje potekala burna razprava, 
povezana s statusom odvetniškega 
kandidata. Izpostavljeno je bilo njego-
vo nezadostno razlikovanje od položa-
ja odvetniškega pripravnika, predvsem 
v smislu odnosov med principalom in 
kandidatom. 

Izražena je bila ideja, da bi v stan-
dardiziranem odvetniškem pooblastilu 
levo spodaj, pod besedilom "postav-
ljam si za namestnika:" principal lahko 
odtisnil pečat odvetniškega kandidata. 
Na tak način bi bila stranka seznanjena 
z dejstvom, da bo njeno zadevo obrav-
naval odvetniški kandidat, seveda pod 
skrbnim nadzorom in odgovornostjo 
odvetnika oz. odvetniške družbe. 

Kandidati brez volilne 
pravice 

Nadalje je bilo izpostavljeno tudi 
dejstvo, da statut odvetniškim kandida-
tom ne omogoča aktivne in pasivne vo-
lilne pravice, ne pri delu skupščine in 
ne pri delu območnega zbora odvetni-
kov, kljub temu, da se odvetniški kan-
didati na podlagi 2. člena statuta 
obvezni člani zbornice, na podlagi 45. 
člena statuta pa tudi obvezni člani 
območnega zbora odvetnikov. V obeh 
primerih lahko kandidati (tako kot pri-
pravniki) zgolj sodelujejo. 

Primerjalni pogled ureditve notari-
ata nam pokaže, da se notarski kandi-
dat2 pri opravljanju vseh poslov notar-
ja (razen sestavljanja notarskih zapi-
sov) pod zapisnike in druge listine 
podpisuje z imenom in (pečatnim) do-

stavkom "notarski kandidat"3. Statut 
Notarske zbornice Slovenije notarskim 
kandidatom sicer ne daje pravice gla-
sovanja pri delu skupščine4, vendar pa 
imajo notarski kandidati pravico voliti 
enega člana izvršnega odbora5, ki ome-
jitev pri glasovanju nima. 

Predstavnika kandidatov tudi v 
UO OZS 

Na naslednji seji zbora bodo obrav-
navani predlogi sprememb statuta, ki 
bi kandidatom omogočili izvoliti enega 
predstavnika v upravni odbor, na skup-
ščini pa enakovredno glasovati o zade-
vah, ki se tičejo statusa odvetniških 
kandidatov. Sprejeti predlogi bodo da-
ni kot pobuda upravnemu odboru za 
naslednje spremembe statuta. 

Štiri področja delovanja 

Na zboru je bil nadalje sprejet 
sklep, da bo pretežno delovanje zbora 
v prihodnosti razdeljeno na štiri po-
dročja, in sicer: 
• skrb za izobraževanje članov, 
• aktivno udeležbo pri dajanju pred-

logov in pobud v zvezi s statusom 
odvetniškega kandidata, 

• mednarodno povezovanje s sorod-
nimi organizacijami in 

• organiziranje družabnih srečanj. 
Poleg klasičnega izobraževanja, ki 

ga v zadnjih letih uspešno zagotavlja 
Odvetniška šola, je bilo izpostavljena 
tudi želja po učenju tuje pravne termi-
nologije, tečaju retorike ter razreševa-
nja moralnih dilem, s katerimi se od-
vetniški kandidati srečujejo pri svojem 
delu. Glede slednjega je bila izražena 
misel, da bi se organiziral pogovor z 
uglednimi stanovskimi kolegi, ki bi od-
govarjali na morebitna vprašanja ter 
sami predočili moralno etične dileme, s 
katerimi so se soočili v svoji odvetni-
ški praksi. 

Pri družabnih srečanjih ne bodo za-
nemarjene športne aktivnosti. Zbor bo 
za začetek oblikoval nogometno ekipo 
ter z njo izzval ekipo odvetnikov in 
morebitno ekipo odvetniških priprav-
nikov. Ravno s slednjimi namerava no-
vo vodstvo aktivnejše sodelovati tudi 
na področju mednarodnega sodelova-
nja, saj našemu stanu poznani instituci-

' Točka 5 prvega odstavka 25. člena ZOdv kot 
pogoj za odvetnika določa, da ima oseba štiri le-
ta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, 
od tega najmanj eno leto pri odvetniku. 

2 Primerjalna analiza zakonskih pogojev 100. 
člena ZN in 50. člena ZOdv pokaže, da je pet po-
gojev identičnih, za odvetniškega kandidata pa 
se dodatno zahteva tudi ugotovitev, da je vreden 
zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. 

3 Člen 102 ZN. 
4 Primerjaj četrti odstavek 9. člena statuta. 
5 Izvršilni organ notarske zbornice ima smiselno 
enake pristojnosti kot upravni odbor odvetniške 
zbornice. 



ji pripravništva in kandidature v Evro-
pi nista povsod poznani. 

Zaradi integralnega proračuna OZS 
zbor odvetniških kandidatov svojih 
sredstev - kljub obvezni vpisnini in 
članarini kandidatov (oboje v polovič-
ni višini glede na odvetniško) - nima; 
zato si bo vodstvo zbora prizadevalo 
doseči z UO OZS dogovor o subvenci-
oniranju naštetih aktivnosti. 

Člani so se tudi strinjali, da domet 
zbora ne bi bil omejen zgolj na stanov-
ske kolege, ki so vpisani v imenik 
odvetniških kandidatov, temveč bi 
zbor lahko združeval tudi mlajše od-
vetnike oziroma po duhu večno mlade 
odvetnike. 

Očitno so ambicije zbora zastavlje-
ne visoko. Morda previsoko za kratek 
(enoletni mandat sedanjega vodstva). 
Novo izvoljeno vodstvo se zato dobro 
zaveda, da bodo vse njihove aktivnosti 
brez pomena, kolikor se delo zbora v 
prihodnosti ne bo nadaljevalo. Na dolgi 
rok zato predstavlja najpomembnejšo 
nalogo sedanjega vodstva, da čim bolj 
učinkovito prenese zasnovano delova-
nje in projekte na bodoče vodstvo in se-
veda prebudi zanimanje članov za so-
delovanje v predstavljenih aktivnostih. 

Feniks je torej vstal iz pepela, kako 
visoko bo poletel in predvsem koliko 
časa bo letel, pa bo seveda pokazala 
šele prihodnost. 

Koliko pripravniških mest na posameznih sodiščih? 

Novelo Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI — Ur. 1. RS, št. 
55/03) je Državni zbor sprejel že 28. maja 2003, vendar so se marsikatere 
odločbe začele izvrševati kasneje. V celoti pa je zakon namreč zaživel šele 
pred kratkim. 

V 5. členu daje novela med drugim podlago za določitev števila mest za 
pripravnike, ki opravljajo sodniško pripravništvo v okviru izobraževanja, ki 
ga zagotavlja delodajalec - da se torej posebej določi število mest za uspo-
sabljanje odvetniških, notarskih, državnotožilskih in državnopravobranil-
skih pripravnikov. 

Na tej zakonski podlagi je minister za pravosodje 15. januarja 2004 iz-
dal Pravilnik o določitvi skupnega števila pripravniški mest na posameznih 
sodiščih za sodniške pripravnike, ki jim izobraževanje zagotavlja delodaja-
lec in za volonterske pripravnike (Ur. 1. RS, št. 5/04). 

Pravilnik v 1. členu določa število za sodniške pripravnike, ki jim izo-
braževanje zagotavlja delodajalec in za volonterske pripravnike, na posame-
znem višjem sodišču — in sicer na Višjem sodišču v Celju 26 mest, na Viš-
jem sodišču v Kopru 30 mest, na Višjem sodišču v Ljubljani 140 mest ter na 
Višjem sodišču v Mariboru 60 mest. 

V 2. členu pravilnika pa je določeno število mest za usposabljanje odvet-
niških, notarskih, državnotožilskih in državnopravobranilskih pripravnikov; 
in tako je za odvetniške pripravnike namenjenih: 
• na Višjem sodišču v Celju 5 mest, 
• na Višjem sodišču v Kopru 5 mest, 
• na Višjem sodišču v Ljubljani 20 mest ter 
• na Višjem sodišču v Mariboru 10 mest. 

Zagotovo bi lahko odvetniškim pripravnikom na nekaterih višjih sodi-
ščih namenili nekaj več pripravniških mest, a kljub temu je predstavnikom 
OZS v pripravah na spremembe ZPDI uspelo doseči zakonsko podlago za 
določitev števila mest za opravljanje sodniškega pripravništva tudi za odve-
tniške pripravnike. Upamo, da bo takšna novost skrajšala "čakalno dobo" 
tudi za prenekaterega odvetniškega pripravnika. (P. P.) 

Petja Plauštajner 

Zbor odvetniških 
pripravnikov - deluje 

Vokviru Odvetniške zbornice 
Slovenije deluje, v skladu z 
njenim statutom, tudi Zbor 

odvetniških pripravnikov (zbor). 
Članstvo v zboru pridobi vsak 
odvetniški pripravnik z vpisom v 
imenik odvetniških pripravnikov. 
Ob pisanju tega članka šteje zbor 
že 220 članov. 

Po pravilih dela Zbora odvetniških 
pripravnikov so njegove pristojnosti 
naslednje: 
• obravnava vprašanja, ki se tičejo 

dela in položaja odvetniških pri-
pravnikov, 

• daje predloge in pobude upravne-
mu odboru in skupščini OZS za 
urejanje teh vprašanj, 

• skrbi za izobraževanje članov in 

• za povezovanje s sorodnimi orga-
nizacijami doma in v tujini. 
Zbor ima svojega predsednika, dva 

podpredsednika ter še dva člana izvr-
šilnega odbora, vsi skupaj pa pred-
stavljajo tako petčlanski izvršilni od-
bor zbora. 

Zdaj predseduje zboru Petja Pla-
uštajner, podpredsednika sta Luka 
Podjed in Jernej Mravljak, člana izvr-
šilnega odbora pa sta Mateja Kos ter 
Darko Zidanski. 

Zbor je v začetku preteklega leta 
- po kratkem premoru - ponovno za-
čel delovati, predvsem zato, ker so bi-
le v tistem času zelo aktualne spre-
membe, ki so se obetale na "priprav-
niškem zakonodajnem nebu". Želeli 
smo, da pri pripravi sprememb zako-

na o pravniškem državnem izpitu 
(ZPDI) opozorimo tudi nase in na 
probleme, ob katere zadevamo kot 
odvetniški pripravniki v času oprav-
ljanja pripravništva in vse do oprav-
ljenega pravosodnega izpita. Aktiv-
nost odvetniških pripravnikov, ki so 
sodelovali s svojimi predlogi, je obro-
dila sadove1 in naš trud je bil popla-
čan. 

Vendar zbor v preteklem letu ni 
bil aktiven le s sodelovanjem pri pri-
pravah sprememb ZPDI, temveč smo 
navezali stike z zbornicami v tujini, 
k sodelovanju so nas povabili hrva-
ški kolegi. Te smo tudi obiskali in se 
podrobneje seznanili z opravljanjem 
pripravništva na Hrvaškem ter orga-
niziranostjo odvetniških pripravnikov 
pri Hrvaški odvetniški zbornici.2 V 
bodoče želimo vzpostavljene naveze 
še naprej vzdrževati ter upamo, da 

1 Petja Plaustajner: Prenova državnega prav-
niškega izpita, Odvetnik, leto V, št. 3 (20), okto-
ber 2003. 
2 P. P.: Hitreje do pripravništva-II, Odvetnik, le-
to V, št. 2 (19), julij 2003. 



nam bo uspelo navezati stike z različ-
nimi zbornicami po Evropi. 

V drugi polovici lanskega leta smo 
se v Zboru lotili majhne prenove pra-
vil dela zbora odvetniških pripravni-
kov predvsem z namenom, da bi 
vzpostavili sistem, s katerim bi do-
segli več zastavljenih ciljev v enole-
tnem mandatu, v pravila pa vnesli tu-
di nekatere "lepotne popravke". 

Odkar zbor ponovno deluje, smo 
se pripravniki srečali na več sejah 
zbora, na katerih obravnavamo spro-
tne probleme, ki se pojavljajo na po-
dročju pripravništva, obravnavamo 
strokovna vprašanja ter oblikujemo 
svoje predloge in stališča, ki jih po-
sredujemo pristojnim organom znotraj 
ali izven OZS. Takšna srečanja pri-
pravnikov so tudi koristna, saj pri-
pravniki v "neuradnem delu" seje 
zbora med seboj izmenjujemo izku-
šnje in mnenja ter navežemo stike s 
pripravniki iz različnih krajev po Slo-
veniji. Predstavnik pripravnikov je tu-
di redno vabljen na seje UO OZS. 
Tako je dana možnost, da pobude in 
predloge pripravnikov, sprejete na se-
jah zbora, obravnava UO, se tekoče 
seznanja s pripravniško problematiko 
ter nam pomaga pri reševanju raznih 
problemov. 

V letošnjem letu se predvsem 
veselimo sodelovanja z odvetni-
škimi kandidati, ki bodo na nas 
zagotovo lahko prenesli svoje pri-
pravniške izkušnje, zlasti glede 
priprav na pravosodni izpit. 

Vsekakor pa upamo, da nam 
bo skupno uspelo organizirati 
kakšno srečanje ter da se bodo 
pripravnikih takšnih aktivnosti 
udeležili v čim večjem številu. 

dr. Janez Kranjc 

Odvetniki 
v anekdotah - IV 

Odvetništvo navadno opredeljujemo kot svobodni pravniški poklic. Neka-
teri celo menijo, da je to edini res svobodni poklic, saj naj bi bil odvetnik 
prost pri izbiri zadev, strank, določitvi honorarja in celo sodnika, katerega 
izločitev naj bi lahko zahteval toliko časa, dokler ne bi dobil tistega, ki bi mu 
ustrezal. 

Odvetnik - najbolj svoboden 
človek ... 

Tej trditvi ni bil povsem naklonjen 
znani nemški praktik in pravni teoretik 
Max Hachenburg, ki je bil v času We-
imarske republike verjetno najbolj zna-
menit odvetnik na področju gospodar-
skega prava.1 Med drugim je bil znan 
tudi po svoji knjigi Spomini odvetnika.2 

V zvezi s svobodnostjo pravniškega 
poklica je nekoč duhovito dejal, da je 
odvetnik najbolj svoboden človek na 
svetu; odvisen ni od nikogar, razen od 
klientov, kolegov in od sodišč. 

Pomena odvetnikovega dela se je v 
polni meri zavedal znameniti italijanski 
odvetnik, profesor in politik Piero Ca-
lamandrei.3 

Tipalke pravičnosti... 

V svoji knjigi "Hvalnica sodnikov, 
ki jo je napisal odvetnik",4 je med dru-
gim ponazoril pomen odvetniškega 
dela z naslednjo zgodbo: 

Nekoč je, kot piše, opazoval pode-
želskega paglavca, kako je ta neki žužel-

ki odtrgal tipalke. Položil jo je na rob 
ceste ter z okrutnostjo, ki ni tako redka 
pri otrocih, opazoval, kako se pohablje-
ni insekt obnaša. Ker je izgubil tipalke, 
s pomočjo katerih se je orientiral in zbi-
ral vitalne informacije, se je hrošč opo-
tekal in izgubljeno obračal okrog svoje 
osi ter se ob vsakem dotiku travne bilke 
ali kakšne druge ovire nemočno prevalil 
na hrbet. "Ta podoba mi prihaja pred 
oči," piše Calamandrei, "ko premišljam 
o tem, kaj bi bilo iz postopkov, ko bi od-
pravili odvetnike, za kar si nekateri tako 
prizadevajo. Odvetniki so namreč na-
dvse občutljive tipalke pravičnosti." 

Kot izkušen odvetnik Calamandrei 
gotovo ni bil naiven in se je zavedal, ka-
ko je z občutkom za pravičnost pri posa-
meznih odvetnikih. Zato njegovih besed 
gotovo ne gre jemati kot posnetek dejan-
skega stanja. Calamandrei je hotel le po-
udariti, kako pomembno je za nemoten 
potek postopka, da ima stranka strokov-
no oporo v osebi odvetnika. To ne velja 
le za kazenski temveč tudi za civilni po-
stopek. Od posameznega odvetnika pa je 
potem odvisno, v kakšni meri bo stranki 

' Max Hachenburg se je rodil 10. oktobra 1860 
v Mannheimu. Odvetnik je postal že s 25 leti. 
Mesto Mannheim mu je, čeprav se ni ukvarjal s 
politiko, leta 1930 podelilo zlato medaljo častne-
ga meščana. Zaradi svojega judovskega porekla 
je moral pri 78 letih zapustiti Nemčijo. Najprej 
je nekaj časa živel v Angliji, nato pa v ZDA, kjer 
je leta 1951 tudi umrl. Pri svojem delu je Ha-
chenburg uspešno povezoval teorijo in prakso. 
Bil je eden vodilnih avtorjev na področju prava 
družb, hkrati pa je uspešno deloval kot odvetnik. 
Za njegovo znanstveno delo sta mu univerza v 
Heidelbergu in visoka šola za gospodarstvo v 
Mannheimu leta 1930 podelili naslov častnega 
doktorja. 
2 Gl. Max Hachenburg, Lebenserinnerungen ei-
nes Rechtsanwalts, Düsseldorf, Neue Brücke 
Verlag, 1927. Jörg Schadt je spomine dopolnil s 
Hachenburgovimi pismi iz emigracije ter jih leta 
1978 izdal pod naslovom Lebenserinnerungen 
eines Rechtsanwalts und Briefe aus der Emigra-
tion. 
J Rodil se je leta 1889 v Firencah, kjer je leta 
1956 tudi umrl. Bil je odvetnik in profesor. Pou-
čeval je na univerzah v Messini. Modeni. Seini in 
od leta 1924 v Firencah. V času fašizma je bil 
eden od redkih italijanskih profesorjev, ki se ni 
vpisal v fašistično stranko (PNF). Aktivno je so-

deloval v odporu proti fašizmu. Že leta 1922 je 
soustanovil revijo "Circolo di Cultura" in sode-
loval pri ilegalnem listu "Non mollare". Po voj-
ni je ustanovil literarno politično revijo "11 Pon-
te" .Leta 1945 je bil rektor Univerze v Firencah. 
Bil je izvoljen v ustavodajno skupščino in v 75-
člansko komisijo za redakcijo nove ustave. V tej 
komisiji je igral zelo pomembno in vidno vlogo. 
Kot politik se je zavzemal za uveljavljanje ustave 
in enotno Evropo. 

Calamandrei je bil eden od najvidnejših pred-
stavnikov šole modernega civilnega procesnega 
prava. Skupaj s Chiovendo in Carneluttijem je 
ustanovil revijo "Rivista di diritto processuale". 
Med njegovimi knjigami velja zlasti omeniti "La 
chiamata in garantia" (1913), "La cassazione 
civile" (1920), "Studi sul processo civile" 
(1930-57), "Elogio dei giudici scritto da un av-
vocato" (1935), "Inventario della časa di cam-
pagna" (1941), "Istituzione di diritto processua-
le civile (1941-44), "Scritti e discorsi politici" 
(delo je izšlo postumno leta 1966). 
4 Gl. Piero Calamandrei, Elogio dei giudici 
scritto da un avvocato. Delo je prvič izšlo leta 
1935 pri založbi Le Monnier v Firencah. Zadnji 
ponatis druge izdaje iz leta 1959 je izšel leta 
2001. 



v oporo in do kod bo segala njegova 
strokovnost. 

Toda dejansko stanje je ... 
polno zmot 

Da Calamandrei v resnici ni bil nai-
ven glede dejanskega stanja v pravoso-
dju, priča naslednja anekdota. 

Ko je leta 1913 postal odvetnik, seje 
po koncu razprave zapletel v pogovor s 
starejšim sodnikom, ki je bil tik pred 
upokojitvijo. Pogovarjala sta se o pro-
blemu sodnih zmot. Sodnik je njegovo 
zaskrbljenost pomiril z naslednjo ugoto-
vitvijo: "Po verjetnostnem računu ob-
staja možnost, da je polovica sodb krivi-
čnih, in da torej petdeset odstotkov ob-
sojenih po krivici sedi v zaporu. Po 
istem računu pa lahko tudi domnevamo, 
da je polovica tistih, ki niso bili obsoje-
ni in torej prosto hodijo naokrog, krivih 
in bi morali biti v zaporu. Zato se nima 
smisla razburjati zaradi posameznega 
primera. Na pojav sodnih zmot je treba 
gledati celovito. Tu se namreč sodne 
zmote v eno in drugo smer izničijo." 

Ta precej cinična razlaga, ki na na-
čelni ravni morda celo drži, vsekakor 
kaže na to, da je bil sodnik v resnici na-
veličan svojega dela in zrel za pokoj. 

O sodnih zmotah je pisal tudi zna-
meniti francoski odvetnik René Flori-
ot.5 Znan je bil zlasti kot zagovornik v 
kazenskih zadevah. 

Med številnimi postopki, v katerih je 
sodeloval, je vzbudil največjo pozornost 
postopek proti zdravniku Marcelu Petio-
tu. 

Marca 1944 so sosedje, potem ko se 
je že nekaj dni iz dimnika njegove hiše 
valil smrdeč dim, obvestili policijo in 
gasilce. Gasilci so našli v peči ostanke 
človeških trupel. Petiot je policistu, ki je 
raziskoval zadevo, dejal, da je pripadnik 
odpora in da je ubil nekaj izdajalcev 
Francije ter jih sežgal. Policist, ki je bil 
tudi sam na strani odpora, ga je pustil 
oditi. Policija je kljub temu nadaljevala 
preiskavo, Petiot pa je medtem izginil 
neznano kam. Ko so ugotovili, da ga je 
pred tem v resnici zaprla in mučila nem-
ška tajna policija gestapo, so preiskavo 
še bolj upočasnili. Kmalu pa se je poka-
zala povsem drugačna podoba. Petiot, ki 
je bil že pred vojno znan kot kleptoman 
in tudi sicer duševno moten, je med voj-
no stopil v stik z več ljudmi, ki so beža-
li pred nacisti. Obljubil jim je pomoč. 
Namesto v prostost pa jim je pomagal 

na drugi svet, potem ko jim je pobral de-
nar in dragocenosti, s katerimi so upali, 
da bodo začeli na tujem novo življenje. 

Na sojenju, ki se je začelo marca 
1946, je Petiot, ki je do konca igral vlo-
go heroja odpora, priznal umor 63 "sov-
ražnikov Francije". Floriot, ki je med 
postopkom izkoristil sleherno procesno 
možnost (med drugim je zahteval zame-
njavo dveh porotnikov, ki sta, kot so tr-
dili reporterji, Petiota imenovala demon 
in morilec),6 je opiral svojo obrambo na 
domnevni Petiotov patriotizem. Za svoj 
sklepni govor je bil deležen ovacij ob-
činstva v sodni dvorani. Sodišče pa nje-
govi retoriki ni sledilo. Petiota, ki ga ni 
kot svojega člana poznalo nobeno od-
porniško gibanje, je obsodilo na smrt. 

Drug znam primer, v katerem se je 
proslavil Floriot, je bil proces proti Hi-
tlerjevemu veleposlaniku v zasedenem 
Parizu Ottu Abetzu. 

V postopku, ki seje začel julija 1949 
pred pariškim vojaškim sodiščem, je bil 
Abetz obtožen vojnih hudodelstev in 
drugih hudih kaznivih dejanj. Zadeva se 
je zdela povsem evidentna in vsi so pri-
čakovali smrtno obsodbo. Floriot pa je 
svojo obrambo zasnoval na trditvi, da je 
bil Abetz, ki je kajpak moral slediti uka-
zom iz Berlina, v svojem bistvu franko-
fil, ki je preprečil "polonizacijo" Franci-
je. Prikazal ga je kot omikanega člove-
ka, ki je s spretnimi manevri preprečil še 
večje opustošenje Francije. Ta trditev ni 
ostala brez učinka. Abetz je bil obsojen 
le na dvajset let ječe.7 

Kdo ali kaj je odvetnik 

Floriot je bil med odvetniki zvezda v 
pravem pomenu besede. V zvezi z razli-
čnimi gledanji na delo odvetnika, je ne-
koč opisal svoj poklic z naslednjimi be-
sedami: 
• Za čedno mlado žensko, ki se ločuje, 

je odvetnik indiskreten vsiljivec. 
• Trgovcu se zdi preveč previden sve-

tovalec. 

• Za žrtev kaznivega dejanja je oseba, 
ki jo varuje. 

• Za storilca kaznivega dejanja pa je 
odvetnik oseba, na katero mora sta-
viti vse svoje upanje. 
Vsak odvetnik pa je po Floriotovem 

mnenju v resnici do neke mere mešani-
ca vsakega od naštetih značajev. 

Zunaj konkretnih postopkov se je 
Floriot zavzemal za odpravo smrtne ka-
zni. Znan je tudi kot pisatelj knjig s 
pravno vsebino. Abstraktnim umetni-
kom pa se gotovo ni posebej priljubil s 
svojo opredelitvijo abstraktnega slikar-
stva. Dejal je namreč, da abstraktna sli-
ka pogosto spravi osle v riganje, kokoši 
v omedlevico in opice v zehanje.8 

Do pravnikov neprizanesljivi 
umetniki 

Avstrijski pisatelj, prevajalec in kri-
tik Alfred Polgar9 je bil hudo kritičen 
do stanja v pravosodju. Svoj pogled na 
konkretno pravičnost je opisal z nasle-
dnjim dialogom: 

"Očka, kaj je pravičnost?" 
"Pravičnost, sinko, je nepravilen sa-

mostalnik, eden od najbolj nepravilnih, 
kar jih je. Lahko ga pregibljemo mehko 
ali trdo in v različnih sklonih ima razli-
čen pomen. Nauči se ga spreminjati, da 
ne boš imel težav z jezikom, ki ga govo-
ri današnji čas. Nauči se sklanjati pra-
vičnost." 

Neizprosen kritik nemškega sodstva 
je bil tudi znameniti satirik Kurt Tu-
cholsky, ki je bil po izobrazbi prav-
nik.'" Med drugim je zapisal, daje nem-

5 Gl. René Floriot. Les Erreurs judiciaires, Pa-
ris, Flammarion, 1968, 334 str. Gl. tudi njegov 
sodni roman La vérité tient à un fil, 1974, v ka-
terem skuša pokazati, kako pomembno je, da 
vsak prispeva k odkrivanju resnice v postopku, 
ker lahko sicer vsak postane žrtev sodne zmote. 
René Floriot se je rodil v Parizu leta 1902, umrl 
pa v Neuillyju leta 1978. 

6 V zapisniku obravnave najdemo tudi naslednji 
pogovor med Floriotom in sodnim izvedencem za 
psihiatrijo, kije trdil, da je Petiot duševno zdrav: 
Floriot: Comment? On a interné mon client dans 
un asile psychiatrique parce qu'il avait volé un 
livre à l'étalage d'une librairie? Aujourd'hui 
qu'il est accusé d'avoir assassiné 27 personnes, 
on le tient pour un homme normal et sain d'es-
prit??? A t-on cherché à savoir s'il n'y avait pas 
de problème dans sa famille? N'a t-on pas trouvé 
chez sa soeur des signes d'aliénation mentale? 
L'expert: ... les proches de Petiot jouissent d'un 
parfait équilibre mental, sa soeur comme les au-
tres. 
Floriot: ... navré, mais mon client n'a pas de so-
eur!! ..." 
7 Ze po petih letih je bi! Abetz pomiloščen. Umrl 
je leta 1958 v nikoli povsem pojasnjeni prometni 
nesreči. Njegovemu vozilu, ki mu ga je malo pred 
tem podaril nek Francoz, je namreč nenadoma 
odpovedalo krmilo. 

8 La peinture abstraite fait très souvent braire 
les ânes, se pâmer les poules et bâiller les sin-
ges: 
9 Alfred Polgar se je rodil leta 1873 na Dunaju, 
umrl pa leta 1955 v Ziirichu. Začel je kot sodni 
in parlamentarni poročevalec, kmalu pa je po-
stal ugleden kritik. Večinoma je deloval v Berli-
nu, od koder pa je mora! leta 1933 bežati, naj-
prej v Prago in nato v ZDA. Po vojni se je vrnil 
v Evropo in se naselil v Švici. Njegova najpo-
membnejša dela so: Der Quell des Übels und an-
dere Geschichten, 1908: Bewegung ist alles, 
1909: Hiob, 1912: Kleine Zeit, 1919: Max Pal-
enberg, 1921 : Gestern und heute, 1922; An den 
Rand geschrieben, 1926; Orchester von oben, 
1926; Ja und Nein, 1926-27; Ich bin Zeuge, 
1927; Schwarz auf Weiß, 1929; Hinterland, 
1929; Bei dieser Gelegenheit, 1930; Der unster-
bliche Kaspar, 1930; Die Defraudanten, 1931; 
Ansichten, 1933; In der Zwischenzeit, 1935; Se-
kundenzeiger, 1937; Handbuch des Kritikers, 
1938; Geschichten ohne Moral, 1943; Im 
Vorübergehen, 1947; Begegnung im Zwielicht, 
1951; Standpunkte, 1953; Im Lauf der Zeit, 
1954; Fensterplatz, 1959; Im Vorüberfahren, 
1960; Bei Lichte betrachtet, 1970; Die lila Wie-
se, 1977; Taschenspiegel, 1979; Sperrsitz, 1980 
itd. Značilen za njegov humor je npr. naslednji 
aforizem: Slava pomeni predvsem to, da nekdo 
umre pravi trenutek (Ruhm bedeutet vor allem, 
daß man zum richtigen Zeitpunkt stirbt). 

10 Nemški lirik, pisatelj in novinar Kurt Tu-
cholsky (1890-1935) je bil eden najpomembnej-
ših nemških satirikov in družbenih kritikov v pr-



ško kazensko sodstvo podobno pogod-
bam o dostavi, pri katerih gre vedno vse 
v breme naročnika. Kritičen pa je bil tu-
di do pravdarstva svojih sodržavljanov. 
Dejal je: 

"Nemec, če pade, ne vstane, marveč 
najprej pogleda, proti komu bi lahko 
uveljavljal odškodninski zahtevek.11 " 

Seveda pa ima na sodišču kljub nes-
pornemu pomenu odvetnikov glavno 
besedo še vedno sodnik. Med njim in 
odvetnikom je posebno razmerje, ki ga 
je težko opredeliti z enim samim pridev-
nikom. Gre za odnos sui generis, h kate-
rega razumevanju lahko doprinese tudi 
naslednja šala. Prihaja seveda iz dežele 
z največ pravniki: 

Med pravdo v majhnem mestecu na 
jugu države je odvetnik tožnika poklical 
kot prvo pričo starejšo, zgovorno in 
prostodušno gospo. Vprašal jo je, ali ga 
pozna. Gospa mu je brez odlašanja od-
govorila: 

"Seveda vas poznam, g. Willi-
ams. Poznam vas že od takrat, ko ste 
bili še deček. Odkrito povedano ste 
bili zame vedno veliko razočaranje, 
saj lažete, varate ženo, manipulirate 
ljudi in jih opravljate za njihovimi 
hrbti. Mislite, da ste prebrisani, pa 
ne razumete, da ne boste nikoli po-
stali kaj več kot zanikrn pisun." 
Odvetniku je zaprlo sapo. Ker ni ve-

del, kaj bi storil, je pričo vprašal, ali po-
zna odvetnika nasprotne stranke. 

Priča je bila tudi to pot odkrita: 
"Tudi gospoda Bradleya po-

znam že od njegovih otroških let. Je 
len licemerec, ki ima težave s pijačo. 
Ne more oblikovati normalnega 
odnosa s sočlovekom in njegova pi-
sarna je najslabša daleč naokrog. 
Da ne omenjam tega, da je varal že-
no s tremi različnimi ženskami. Da, 
dobro ga poznam. " 
V tem trenutku je sodnik oba odve-

tnika poklical k sebi. Cisto potiho jima 
je dejal: ^ 

"Če bo kdo od vaju pričo vpra-
šal, ali pozna tudi mene, ga bom dal 
zaradi nespoštovanja sodišča nemu-
doma zapreti. " 

vi tretjini preteklega stoletja. Leta 1929 je emi-
griral na Švedsko. Ko so prišli v Nemčiji na 
oblast nacisti, so med prvimi sežgali njegove 
knjige in mu odvzeli nemško državljanstvo. Leta 
1935 je Tucholsky obupan in bolan naredil sa-
momor. Znani sta zlasti njegova kabaretistična 
kratka lirika in proza v kateri prihaja do izraza 
značilni berlinski humor. Znan je npr. njegov 
stavek o dilemi, s katero se sooča nemški turist v 
tujini. Dejal je, da ne ve, ali se mora obnašati 
spodobno, ali pa so bili pred njim tam že drugi 
nemški turisti (Als deutscher Tourist im Ausland 
steht man vor der Frage, ob man sich anständig 
benehmen muss oder ob schon deutsche Touri-
sten dagewesen sind). 

" Wenn der Deutsche hinfällt, dann steht er 
nicht auf, sondern er schaut, wer schadenersat-
zpflichtig ist. 

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

Odvetniška zbornica v letih Î948 do 1952 
V teh letih je zbornica "izvajala plan dela", ki je predvideval sledeče na-

loge: 
1. Skrb za odvetniški kader, predvsem za mlajši naraščaj. 
2. Skrb za izboljšanje materijalne strani naših članov odvetnikov v pogle-

du lokalov pisarniških potrebščin, tarife, uvedbe potnih nalogov in dru-
go. 

3. Pospeševanje in vsebinsko, politično in ideološko poglabljanje študij-
skih sestankov. 

4. Povezava odvetnikov z organi naše ljudske oblasti. 
5. Obveščanje članov potom okrožnic. 
6. Organiziranje knjižnice in čitalnice in sploh organiziranje klubskega de-

la. 
7. Uvedba sistema specializacije za določene pravne panoge in zbiranje na-

čelno važnih odločb. 
8. Vskladenje dela izvršilnega odbora s pravilnikom in poslovnikom. 
9. Stalno in sistematično nadzorstvo nad delom in materijalnimi ter moral-

nimi pogoji dela odvetnikov. 
10. Izpopolnitev substitucijske službe za komisije izven kraja sedeža odve-

tnika. 
11. Prireditev tečajev. 

V letu 1951 je Izvršilni odbor Odvetniške zbornice v Ljubljani za 
odvetnike organiziral "vrsto študijskih sestankov dvakrat mesečno, ka-
tere je vodil predsednik dr. Vladimir Grossman. Ti sestanki so služili 
predvsem za ideološko-politično problematiko." Enkrat tedensko pa je 
dr. Vladimir Suklje vodil "študijske konference za strokovno in gospo-
darsko problematiko". Dne 12. maja tega leta je bila v Celju delovna 
konferenca, na kateri je dr. Rihard Pintar predaval "o kritiki in samo-
kritiki poslovanja odvetniškega kolektiva". 

V tem letu zbornični organi tudi ugotavljajo, "da ne dosega niti 
ena tretina odvetnikov z dohodki svoje pisarne eksistenčnega minimu-
ma. Ker večina odvetnikov ne dobiva industrijskih nakaznic, zaradi če-
sar morajo vse industrijske artikle kupovati na prostem trgu po viso-
kih cenah, to dejstvo še bolj dokazuje težko gospodarsko stanje posa-
meznih članov." 

V letu 1952 je bil poslan vsem odvetnikom prednačrt zakona o 
odvetništvu "na oddajo pripomb in je Izvršilni odbor Odvetniške zbor-
nice v Ljubljani v celoti odklonil sedanji prednačrt zakona kot nespre-
jemljiv" . 

Slovenski odvetniki so menili, da "je treba raztegniti pravice odve-
tniških zbornic v smeri socialistične in demokratične samouprave". Po-
stavili so zahtevo po odvetniški imuniteti, "da odvetnik lahko brez pri-
držka pove in iznese vse, kar smatra za potrebno za ostvaritev pravi-
ce stranke in njenega z zakonom zaščitenega interesa in da se odve-
tnika ne more klicati na odgovornost za besede in dejanja, katere sma-
tra za potrebne v okviru tega zakonskega predpisa". 

Izvršilni odbor je zavzel tudi negativno stališče napram predvideni 
Komisiji za odvetniške posle, ker "pomeni ta komisija pretežno ukini-
tev odvetniških zbornic". Izvršilni odbor je vstrajal pri zahtevi, da o 
vpisu odvetnika v odvetniško zbornico odloča odvetniška zbornica sa-
ma, "proti njeni odločbi pa ima prosilec pa tudi javni tožilec pravico 
pritožbe na Vrhovno sodišče republike, ki o pritožbi odloča v pose-
bnem senatu, v katerem sodeluje kot enakopravni član tudi odvetnik, 
ki ga za to izvoli skupščina odvetniške zbornice". 



Nezakoniti nadzor 
odvetnika s strani 

policije in tožilstva? 
1 . Vroče je bilo tudi na soočenju 

B. in P., kjer se je razhudil P. odvetnik 
S. Z., ki si je zaradi neprimernega 
obnašanja prislužil dva opomina pred-
sednika komisije M. Z. (Odv. op. p.). 
Z. je ocenjeval, da ne bi bilo slabo, ko 
bi se na sodišču znašla tudi komisija, ki 
maltretira kliente. Na koncu so Z. ne-
koliko okregali še nekateri člani komi-
sije, ker naj ne bi bil dovolj mušketir-
ski: (odv. op. p.) Z. bi moral s tretjim 
opominom zabrisati iz komisije. 

Rok Kajzer, sobotna priloga Dela, 
22. 11. 2003, str. 2 v rubriki Ta teden, 
z naslovom: "Naši mušketirji" 

2 . Take razmere se bodo še do-
datno poslabšale, če bodo odvetniki 
neučinkovitost pravosodja začeli izko-
riščati in bodo pred očmi javnosti z za-
devami spretno zavlačevali tako dolgo, 
dokler te ne bodo zastarale. V tem pri-
meru bo namreč videti, kot da pri nas 
lahko krade in goljufa vsak, ki ima pod 
palcem dovolj, da si plača sposobnega 
odvetnika, ki nato z zavlačevanjem po-
skrbi, da njegov klient na svobodi do-
čaka zastaranje svojega prestopka. 

Miha Kovač, Dnevnik, 29. 11. 
2003, str. 5 v kolumni - Levo zgoraj, z 
naslovom: "Pravica, ki spi". 

3 . Zgodovina slovenskega prav-
nega študija je še bistveno daljša od 
zgodovine same Univerze, saj so bila 
prva pravna predavanja na ljubljan-
skem jezuitskem kolegiju organizirana 
že leta 1712. Ljubljanski odvetnik Dr. 
Danilo Majaron pa velja za enega naj-
bolj zaslužnih ustanoviteljev ljubljan-
ske univerze ... 

Jasna Kontler - Salamon, Delo 1. 
12. 2003, str. 3 v članku: "Pravni te-
melji vseh današnjih študijev" 

4 . Po neuradnih ocenah odrine 
mestna oblast (vsi oddelki skupaj) sa-
mo za odvetnike - poleg omenjenih za-
stopa občino še vrsta drugih - vsako 
leto od 10 do 20 milijonov tolarjev. 
Število odvetnikov in stroškov se je za-
čelo povečevati leta 1997, ko je na 
podlagi Zakona o državnem pravobra-
nilstvu Javno pravobranilstvo preneha-
lo zastopati občino in je preneslo na 
MOL približno 6000 pravobranilskih 
spisov, od tega 3.600 na oddelek za 

gospodarjenje z nepremičninami. Me-
stna oblast je takrat sprejela odločitev, 
da naj namesto novih zaposlenih rešu-
jejo primere pooblaščeni odvetniki.To 
velja še zdaj. 

Dejan Vodovnik, Delo 3. 12. 
2003, str. 7, v članku: "Najemniki dol-
gujejo MOL več kot pol milijarde to-
larjev" . 

5 . Ameriške vojaške oblasti so 
odpustile odvetnike, ki bi morali skrbe-
ti za 800 ujetnikov v Guantanamu. Gre 
za nekdanje Alkaidovce in Talibane, ki 
so že več kot 2 leti zaprti v tem ameri-
škem oporišču na Kubi. Odvetniki so 
začeli javno protestirati proti razme-
ram, v katerih živijo njihovi varovanci. 
Po njihovem prepričanju kršijo ujetni-
kom vse človekove pravice, saj jim ne 
dovolijo niti posvetov z njimi. Nekaj 
odvetnikov je že prej napovedalo, da 
bodo odpovedali njihovo obrambo, saj 
so se znašli v položaju, ki je v nasprot-
ju z njihovo odvetniško moralo. 

Dnevnik, 4. 12. 2003, str. 6 v rubri-
ki: Vrtimo Globus: "Odvetniki odpu-
ščeni zaradi protestov". 

6. V skupini, ki je obravnavala 
odvetnike kot pooblaščence mladolet-
nih oškodovancev, so bili sprejeti skle-
pi, da je treba OZS podati predlog za 
sestavo posebne liste odvetnikov, us-
posobljenih za tako zastopanje. Odve-
tniki bi morali biti vključeni že v fazi 
predkazenskega postopka, nujna pa je 
njihova postavitev v civilnih zadevah, 
saj zaradi navzkrižja interesov s starši 
ni mogoče pričakovati, da bi lahko 
starši otrokom sami pomagali. Za za-
stopanje mladoletnih oškodovancev je 
predvidena polovična tarifa, kar pa ne 
ustreza odgovornosti dela in težavam, s 
katerimi se ti tako srečujejo. Gre za ob-
čutljivo področje, ki terja od prizadev-
nega odvetnika mnogo več dela, kot je 
to zakonsko predvideno. 

Vlasta Nussdorfer, Pravna praksa, 
št. 44/2003, v članku: "Nasilje: ni le 
družinska zadeva?" 

7 . Če se je R. izmaknil medijski 
pozornosti, pa so bili bolj zgovorni nje-
govi odvetniki, iz sodišča so prišli v 
polni, troedini zasedbi. "Preiskovalni 
sodnik je pač sledil zahtevi za preiska-

vo, zagovor je bil kvaliteten, moram 
reči, da je bilo v moji praksi zelo malo 
tako dobrih, sproščenih zagovorov. Po-
trdilo se je tisto, kar je g. R. ves čas go-
voril, da želi pred sodnike, da želi po-
vedati resnico, in odvetniki smo prepri-
čani, da bo resnica zmagala, in da v 
Sloveniji še obstaja pravna država." 

Jure Trampuš, Mladina, 8. 12. 
2003, str. 26, v članku '."Zaslišanje mi-
nistra in padec akademije" 

8. Analiza, ki jo je po naročilu 
Urada za preprečevanje korupcije pri-
pravil CRJM, je pokazala, da je 60 % 
anketiranih Slovencev prepričanih, da 
je korupcija v naši državi velik prob-
lem. Lani je takšen odgovor na isto 
vprašanje dalo za 20 % manj ljudi. An-
ketiranci so imeli največ osebnih izku-
šenj s korupcijo na področju javnih na-
ročil, denacionalizacije, carinskih po-
stopkov, policijskih postopkov in so-
dišč. Sledijo odvetniške pisarne, zdrav-
niki in občinski uradi. 

Jure Trampuš, Mladina, 8. 12. 
2003, str. 8, v povzetku tedenskih do-
godkov "8D" z naslovom: "Korupci-
ja" • 

9 . 1. premisa: minister R. na vse 
kriplje pomaga Hrvatom vstopati v Ev-
ropo. 

2. premisa: R. advokat (v zadevi di-
plomatska akademija D. S.) toži nezna-
ne storilce, ki s širitvijo školjčišča 
ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost 
Slovenije na morju Piranskega zaliva. 

Logični sklep: Neznani storilec bo 
odpustil svojega advokata. 

Delo, 13. 12. 2003, str. 32, v rubri-
ki: Pa še to, z naslovom: "Logična se-
stavljanka" 

1 0 . "Nihče ne pravi, da R. ni bil 
falot. Bil je, bil, da je malo takih. Mo-
rilec pa vseeno ni bil. Prepričan sem, 
da R. ni ubil miličnika P. To sem spoz-
nal že ob prvem srečanju z njim. Dol-
go sva se pogovarjala, govoril mi je o 
svojih težavah, zajokal je vmes. R. je 
govoril resnico sodišču, in meni," je 
vrsto let po sodbi povedal njegov, zdaj 
že pok. odvetnik Dr. J. N. 

Olga Cvetek, Več 16. 1. 2004, str. 
35, v članku: "Razbojnik, kije pisal pe-
smi" . 

1 1 . Odvetnik P. C., ki zagovarja 
I. P., obtoženega trojnega umora v Ro-
vinju avgusta predlani, je včeraj pred-
lagal izločitev okrožnega državnega 
tožilca M. B. in vodji ljubljanskega 
ODT S. Š. predlagal, da tožilca izloči, 
ker so podane okoliščine, ki vzbujajo 
dvom o njegovi nepristranskosti. Kot 
je včeraj razložil odv. Č., je P. B. že 
minuli december predlagal izločitev 



P. S. iz poligrafskega testiranja I. P., 
ker se je sestala s C. kar bi po B. pre-
pričanju lahko pripeljalo do krive izpo-
vedbe S. Ta je nato tudi odstopila od 
sodelovanja pri primeru P. Pri tem pa 
C. očita B., d a j e izrabil policijo, ki je 
njemu in S. sledila brez dovoljenja ge-
neralnega direktorja policije. C. je zo-
per B. podal tudi kazensko ovadbo, če 
bo ta zavržena pa bo odvetnik zoper B. 
nadaljeval pregon kot subsidiarni toži-
lec. 

Če ne bo ukrepov, P. C. napovedu-
je, da bo "primer internacionalizi-
ral"... 

Odv. C. je o nadzoru še dejal: "Če 
me je opazoval "naključni občan" (kot 
trdi vodstvo DT), potem ne vem, zakaj 
bi ta občan potreboval dovoljenje ge-
neralnega direktorja policije, da me 
lahko fotografira. Pa tudi, če bi bil taj-
ni opazovalec "naključni občan", je šlo 
po ugotovitvah medijev za nekoga iz 
vrst policije. Ta opazovalec pa mojih 
premikov v navedenem gostinskem lo-
kalu ni zapisoval, npr. za potrebe pisa-
nja svojega osebnega dnevnika, ampak 
je te zapiske (prek organov pregona) 
naklepoma posredoval ODT za potrebe 
konkretnega kazenskega postopka zo-
per mojega klienta, kar je ODT tudi ne-
zakonito uporabil v tem kazenskem 
postopku. Zato so podani vsi elementi 
nezakonitega opazovanja odvetnika, 
tako početje pa presega zgolj golo po-
seganje v moje osebnostne pravice in 
ima veliko širše razsežnosti. Gre za 
oviranje dela zagovornika, gre za pose-
ganje izvršilne veje oblasti v neodvi-
snost pravosodja". 

STA, Dnevnik, 17. 1. 2004, str. 40 
v članku: "P. odvetnik izločil vsaj tožil-
ca" ter 

Majda Vukelič, Delo, 17. 1. 2004, 
str. 1 in 4 v članku: "Sta policija in to-
žilstvo prekoračila pooblastila?" 

1 2 . Denacionalizacija je bila in je 
še vedno zlata jama za nekatere odvet-
nike, ki neverjetno bogatijo z denacio-
nalizacij skimi zgodbami tistih posa-
meznikov, ki jih zastopajo. Odkupuje-
jo njihovo vrnjeno premoženje ali pa z 
njim poplačajo storitve. 

Marjeta Šoštarič, Več, 19. 12. 
2003, str. 11 v članku: "Slovenija ne 
ve, kdo so njeni bogataši". 

1 3 . Poleg tega se je v letošnjem 
letu začela poudarjati kakovost sodnih 
kadrov, predvsem zaradi vsemogočih 
procesnih zapletov, ki jih povzročajo 
zelo dobri zagovorniki. Razen tega naj 
bi bila neatraktivna služba v pravo-
sodju, dobri kadri se raje odločajo za 
advokaturo. Na to kažejo tudi zapleti 

pri iskanju predsednika Okrajnega so-
dišča v Ljubljani. 

Matic Jesenšek, Žurnal 19. 12. 
2003, v rubriki Kronika z naslovom: 
"V znamenju procesnih zapletov" 

1 4 . Tožilstvo je Č. pomisleke in 
sume zavrnilo ter pojasnilo, da je poda-
tek o sestanku policiji sporočil občan, 
ki je bil takrat v lokalu in ki se mu je 
zdelo čudno, da sta se sestala zagovor-
nik in izvedenka. Po nekaterih podat-
kih pa naj bi bil ta naključni občan za-
poslen v vrstah policije. Č. se sprašuje, 
zakaj tožilec v zahtevi za izločitev 
izvedenke potemtakem sploh omenja, 
da "policija ni izvajala ukrepov po 49. 
členu Zakona o policiji, zato ne razpo-
laga z ustreznimi fotografskimi posnet-
ki sestanka", če pa je policijo obvestil 
občan. Mar to pomeni, da bo odslej že 
vsako srečanje v lokalu nevarno? Da 
bomo morali nadvse skrbno paziti, s 
kom se bomo dobivali? Da bodo loka-
li okrog sodišč, tožilstev, medijskih 
hiš, ministrstev ... samevali? Doslej so 
odvetniki ob kavah mirno kramljali, 
denimo, tudi s tožilci, pa jim ni nihče 
očital, da se dogovarjajo. Policisti, 
uslužbenci MNZ ali drugih državnih 
organov so se srečevali tudi z novinar-
ji, pa ta srečanja niso bila zlorabljena v 
smislu, češ da gre za curljanje informa-
cij. Kljub vsemu pa bi bilo vseeno za-
nimivo vedeti, o čem sta se v restavra-
ciji Flamenco tistega lepega ali grdega 
dne v resnici pogovarjala sijajni odvet-
nik Dr. P. Č. in prav tako bleščeča za-
sebna izvedenka Dr. P. S. 

Olga Cvetek, Več, 23. 1. 2004, str. 
17 

1 5 . Tokrat je M. H. povzdignil 
svoj glas v obrambo velikega P. Č., 
najslavnejšega slovenskega odvetnika. 
Kakšna krivica se mu je dogodila? Po-
licaji naj bi mu nepooblaščeno sledili 
in pri tem ugotovili, kako se je v ne-
kem lokalu srečal z neodvisno ekspert-
ko, ki bi v njegovi zadevi morala izda-
ti svoje nepristransko mnenje. Da mo-
ra največjega pravnega mačka, ki ga 
najemajo obtoženci najtežjih kaznivih 
dejanj, eden za drugim, zdaj braniti 
ombudsman? Kot da je g. H. pozabil, 
da je varuh človekovih pravic pred-
vsem branitelj pravic malih ljudi, ki se 
ne znajo sami ubranit pred državnim 
aparatom, ne pa medijski asistent 
odvetniške pisarne Č.!!! 

Bernard Nežmah, Mladina 26. 1. 
2004, str. 18 v rubriki Pamflet z naslo-
vom: "Brez Boga in Alaha" 

1 6 . Orion Ld se na svoji internet-
ni strani v angleščini predstavlja kot 
visoko usposobljeno podjetje na po-

dročju leasinga in dolgoročnega finan-
ciranja, čeprav ima le 7 zaposlenih. Pri 
tem je zanimivo, da kot "pravnike pod-
jetja" navaja kar 4 odvetnike odvetni-
ške družbe Č. Ko smo o tem spraševa-
li B. L., se je dokaj neprepričljivo izmi-
kal, da je na slovenski (trenutno nedo-
stopni) različici strani jasno napisano, 
da gre za pogodbene odvetnike. A. Č., 
eden od navedenih pravnikov, je za 
Delo povedal, da Orion zastopajo le na 
sodišču, "posamično od primera do 
primera". "Nikakor z njimi ne sodelu-
jemo poslovno. Ne vem, zakaj so rav-
no nas uvrstili na internetno stran," je 
povedal. 

Damjan Viršek, Delo 29. 1. 2004, 
str. 11 v članku: "Bleščeča spletna fa-
sada. Orion pod lupo tožilcev in polici-
je" 

1 7 . Po (tako ali tako že razveljav-
ljenem) 49. členu Zakona o policiji je, 
ob poprejšnji odobritvi generalnega di-
rektorja policije ali tožilca, tajno opa-
zovanje dopustno samo, če policija su-
mi, d a j e oseba storila kaznivo dejanje, 
ga izvaja ali pripravlja. V primeru Č. 
niti odobritve tajnega opazovanja niti 
suma storitve kaznivega dejanja ni bi-
lo. Skratka, policija in tožilstvo sta 
svoja pooblastila zlorabila. Njuna "žr-
tev" je bil znani odvetnik. Toliko bolj 
se ju lahko bojimo "navadni" ljudje ... 

Nenad Glücks, Žurnal 30. 1. 2004, 
str. 15 v kolumni: "Odvetnik pod nad-
zorom" 

1 8 . V prejšnji številki Ferala smo 
objavili besedilo o zagrebškem odvet-
niku E. Z., zoper katerega je HOK vlo-
žila obtožnico zato, ker je pokazal na 
neprofesionalno obnašanje svoje kole-
gice, razvpite splitske odvetnice D. K., 
ki je v nekem sporu na splitskem sodi-
šču (gospodarski oddelek "trgovački 
sud"), potem ko je izgubila od Z. klien-
ta, opustila vložiti pritožbo v zakon-
skem roku. Zatem je sodišču poslala 
pojasnilo, da je 8 dni bila bolna zaradi 
migrene in priložila potrdilo, ki ji ga je 
izdal kirurg, ne nevrolog, kot bi bilo 
logično. Proti Z. je torej Zbornica vlo-
žila obtožbo samo zato, ker je opozoril 
na to, da medicina ne pozna migrene, 
ki traja tako dolgo, in da bi potrdilo, če 
je že šlo za migreno, moral podpisati 
nevrolog, ne pa kirurg, ki je poleg tega 
bil tudi Hajdukov zdravnik, medtem ko 
je K. bila Hajdukova odvetnica. Zakaj 
o tem ponovno pišemo? Zato ker je Z. 
o tem primeru obvestil Haaško sodišče, 
pred katerim bi K. po lastni izjavi kma-
lu morala prejeti honorar kot članica 
odvetniške ekipe Z. O. V pismu, posla-
nem v Haag, Z. opozarja, da K. "ne za-



dovoljuje niti minimalnih standardov 
iz Kodeksa profesionalne etike zago-
vornikov pred Mednarodnim sodi-
ščem". S tem, kako Zbornica ščiti K. 
tudi tam, kjer to ne zasluži, krši vse po-
stulate korektnega postopanja, o čemer 
je odveč še govoriti. 

Feral Tribune, 6. 2. 2004, str. 14, 
v novici "Koš ta u Haagu" 

1 9 . Kalne vode naše zakonodaje 
omogočajo čudovito življenje in bajne 
zaslužke prebrisanim odvetnikom. 
Osredotočiti se morajo pač na po-
manjkljivosti v zakonih - luknje jim 
pravimo - in niso redki primeri, da se 
prav zaradi tega marsikatero nečedno 
početje konča brez zaslužene kazni. Da 
ne bo pomote! Nobenega nezakonitega 

početja ni v takšnih pravdah. Samo za-
koni so taki, da te kap. 

Niko Isajevič, Delo 7. 2. 2004, so-
botna priloga, str. 29 v pismu bralcev: 
"Cigaret iz Ljubljane ne bo več". 

Prebira in izbira: B .K . 

Revija "Odvetnik" v 
obdobju 2004-2009 

Ob koncu leta 2003 je minil petletni mandat odgovornemu uredni-
ku in uredniškemu odboru revije Odvetnik - zato je UO OZS na seji 
13. januarja 2004 sprejel naslednja sklepa: 

• za odgovornega urednika revije Odvetnik za obdobje 2004 - 2009 
se imenuje mag. Bojan Kukec; 

• v uredniški odbor revije se imenujejo: Boris Grosman, Jože lic, 
Hinko Jenull, dr. Konrad Plauštajner, dr. Karlo Primožič, Mitja 
Stupan; 

• potrdi se vsebinska zasnova revije Odvetnik. 

Vsebinska zasnova revije 
"Odvetnik" 

1 . Odvetnik je glasilo OZS, ki izhaja 
4-krat letno, po potrebi oziroma 
po odločitvi UO OZS na predlog 
uredniškega odbora pa tudi pogo-
steje. 

2 . Revija je namenjena obveščanju, 
in strokovnemu izpopolnjevanju 
odvetnikov, odvetniških kandida-
tov, odvetniških pripravnikov ter 
upokojenih odvetnikov v okviru 
OZS. Strokovni članki, prispevki, 
informativni članki, razprave, 
obvestila itd., bodo oblikovani ta-
ko, da so koristni in zanimivi za 
delo odvetnikov ter razvoj in utr-
ditev samostojnosti in neodvisno-
sti ter družbenega in socialnoeko-
nomskega položaja odvetništva 
na Slovenskem. Revija je name-
njena tudi širši strokovni javnosti, 
pri čemer si bo uredništvo priza-
devalo pritegniti čim širši krog 
sodelavcev (sodniki, tožilci, pro-
fesorji pravnih fakultet, študentje, 
itd.). 

3 . Strokovni del revije je namenjen 
objavljanju strokovnih člankov, 
razprav, komentarjev, ki obravna-
vajo nove predpise, razčiščujejo 
oz. predočajo pravne probleme v 

zvezi z uveljavljanjem predpisov 
v sodni praksi (judikaturo tako 
domačih kot mednarodnih so-
dišč), pojasnjujejo in analizirajo 
odločitve iz sodne prakse, dajejo 
pobude za nove zakonodajne 
odločitve, nudijo pogled na tuje 
ureditve posameznih pravnih in-
stitutov, postopkov, stališč tujih 
odvetniških zbornic; v vsaki šte-
vilki bo najmanj en strokovni čla-
nek (z objavljenim sinopsisom), 
ki šteje za strokovno recenzijo. 
Prav v ta namen je uredništvo se-
stavljeno mednarodno. 

4 . V vsaki številki "Odvetnika" bo 
objavljeno, poleg strokovnih član-
kov, tudi več prispevkov, ki naj 
pomagajo pri delu odvetnikov, 
predvsem glede aktualnih vpra-
šanj, ki se pojavljajo v sodni pra-
ksi. Zaželene bodo tudi pragma-
tične vsebine (npr. vzorci tožbe-
nih zahtevkov, sodnih vlog, siste-
ma pravnih sredstev, itd.), tako iz 
domačega kot tujega okolja. 
Periodično bodo objavljeni inter-
vjuji s pomembnimi osebami s 
področja odvetništva (doma in na 
tujem), pravosodja kakor tudi z 
dosedanjimi (npr. upokojenimi) 
odvetniki ter nagrajenci, po-

membnimi za odvetništvo na Slo-
venskem. 

5 . Revija bo popestrena s fotografi-
jami iz življenja in dela odvetni-
kov, pri čemer je potrebno vklju-
čiti tudi odvetnike, ki se ljubitelj-
sko ukvarjajo s fotografiranjem. 

6. Na posebno željo OZS bo ured-
ništvo sodelovalo tudi pri izdaji 
pravne periodike v knjižni obliki, 
pomembne za odvetništvo na Slo-
venskem, kakor tudi pri (večjih) 
vsebinskih vprašanjih glede ureja-
nja spletnih strani OZS. 

7 . Uredniški odbor si bo prizadeval 
za mednarodno povezovanje s so-
rodnimi odvetniškimi zbornicami, 
še posebej na področju izdajanja 
revij in glasil ter založniško in pu-
blicistično dejavnostjo. 

8. Uredniški odbor revije bo spod-
bujal sodelovanje z najširšim kro-
gom sodelavcev tako s področja 
pravne teorije kot prakse. Posebna 
skrb bo posvečena pridobivanju 
sodelavcev iz vrst odvetniških 
kandidatov, pripravnikov ter upo-
kojenih kolegov-ic. 

9 . Pred vsakoletno skupščino, bo 
uredništvo, na predlog odgovor-
nega urednika, pripravilo finančni 
načrt za izdajanje revije v nasled-
njem koledarskem letu, na koncu 
mandata, pa bo odgovorni urednik 
podal poročilo UO OZS o delova-
nju uredniškega odbora. 

10 . Uredništvo si bo posebej prizade-
valo, da tudi s pomočjo članov 
UO spodbudi poročanje o delova-
nju posameznih območnih zborov 
odvetnikov, in pripravo prispev-
kov o konkretnih vprašanjih, zna-
čilnih za posamezne predele Slo-
venije. 

1 1 . Vsa strokovna gradiva, ki jih 
obravnavajo organi zbornice, 
predvsem UO OZS in tudi skup-
ščina, se obvezno dostavljajo od-
govornemu uredniku zaradi pra-
vočasne ter kvalitetne informira-
nosti, povezane s snovanjem vse-
bine posameznih številk revije. 



Franc Testen 
UPNIKOV POLOŽAJ V PRISILNI 
PORAVNAVI 

Prisilna poravnava je pravni institut insolvenčnega prava. 
Eno temeljnih načel insolvenčnega prava je enakopravnost upni-
kov. Prispevek obravnava nekatere določbe, ki lahko močno po-
sežejo v to načelo in postavijo določene upnike oziroma skupine 
upnikov v bistveno slabši položaj v primerjavi z drugimi skupi-
nami upnikov. Takšna ureditev je posebej občutljiva zato, ker 
prisilna poravnava predstavlja način sanacije prezadolženega 
oziroma insolventnega dolžnika, ki se izvede tako, da sredstva 
za to prispevajo prezadolženčevi upniki - v veliki meri lahko tu-
di takšni, ki temu nasprotujejo. Postopek prisilne poravnave po-
zna nekatere institute, ki so na prvi pogled podobni institutom 
stečajnega prava - prijava terjatev, prekluzije zaradi zamude ro-
kov, prerekanje terjatev, ugotavljanje (verjetnosti) njihovega ob-
stoja, učinek na terjatve ipd. Vendar se ravno glede na temeljno 
razliko med prisilno poravnavo (sanacija in nadaljevanje poslo-
vanja) in stečajem (civilna "smrt" dolžnika) podobni instituti na 
obeh področjih bistveno razlikujejo, kar pri nekaterih upnikih 
povzroča negotovost glede prav(n)e vsebine teh institutov. Pris-
pevek opozarja na nekatere sporne določbe in na rešitve, ki sta 
jih že našli teorija in sodna praksa. 

Staša Ternik 
DILEME 0 USTREZNOSTI UREDITVE 
OGLAŠEVANJA ODVETNIŠKIH STORITEV 
PRI NAS 

Oglaševanje v odvetništvu je tema, ki je dandanes glede te-
ga poklica v Sloveniji zelo aktualna. Pojav "odškodninskih" 
podjetij, ki se ukvarjajo z odvetniškim zelo podobnimi storitva-
mi, ki jih množično oglašujejo (na tak način odvetniki, ki z nji-
mi sodelujejo, posredno oglašujejo svoje storitve), ni edini 
vzrok temu. Vprašanja o ustreznosti ureditve burijo duha tudi 
zato, ker se je ureditev še večkrat pokazala za neustrezno. Pa ne 
le zaradi tega, ker je ureditev na posameznih mestih arhaična in 
nepopolna, s čimer mislim na to, da je oglaševanje pri nas pre-
prosto prepovedano, pri tem pa so dejanja, ki pomenijo prepove-
dano oglaševanje odvetniških storitev, našteta le primeroma. 
Mnogi pa se sprašujejo, zakaj je v današnjem svetu, kjer je svo-
boda "vsega", tudi govora, javnega nastopanja in izražanja, 
vsesplošno cenjena in sprejeta, sploh smiselna prepoved oglaše-
vanja storitev v odvetništvu. Le-ta je zgodovinsko zasnovana na 
ideji o odvetništvu kot častivrednem poklicu, v katerem oglaše-
vanje zaradi moralnih in etičnih načel ni dopustno. Prvi maj 
2004 in z njim vstop v Evropsko unijo Sloveniji ne bo prinesel 
novosti, saj je znotraj EU to vprašanje še vedno prepuščeno na-
cionalnim ureditvam. Na ravni Skupnosti na področje oglaševa-
nja odvetniških storitev le posredno posegajo nekatere direktive 
- v zvezi z določili o dvojni deontologiji, medtem ko drugi akti, 
ki tudi urejajo to področje v "Evropi", niso več del prava Skup-
nosti. 

Franc Testen 
POSITION OF CREDITORS IN A FORCED 
SETTLEMENT 

The forced settlement is a legal institute of the insolvency 
law. One of the basic principles of the insolvency law is the 
equality of creditors. The article deals with selected provisions, 
which can strongly interfere with the principle in subject and 
put specific creditors or groups of creditors in a considerably 
weaker position in comparison with other groups of creditors. 
Such regulation is especially sensitive, since the forced settle-
ment represents a mode for the rehabilitation of a heavily indeb-
ted or insolvent debtor, and the settlement is carried out by con-
tributions of means by the creditors of the debtor - many of 
them opposing the decision to carry out a forced settlement. The 
proceeding of forced settlement includes several institutes, 
which are prima facie similar to the institutes of bankruptcy law 
- registration of claims, preclusion for missing the date iimits, 
arguing of claims, establishment of probability of their existen-
ce, the effect on claims etc. However, due to the fundamental 
difference between the forced settlement (rehabilitation and con-
tinuance of business) and bankruptcy (civil "death" of the deb-
tor), similar institutes in both fields essentially differ, leading to 
uncertainty with some creditors regarding their contents. The ar-
ticle underlines some controversial provisions and points out to 
solutions already provided by the theory and the court practice. 

Stasa Ternik 
DILEMMAS ON THE SUITABILITY OF THE 
REGULATIONS REGARDING ADVERTISING 
OF ATTORNEYS IN SLOVENIA 

The issue of the advertising of attorneys is a rather topical 
issue in Slovenia. The outbreak of various "indemnity" compa-
nies, acting in the field of the attorneys' profession and dealing 
with services, similar to attorneys (and extensively advertising 
those services), is not the only reason for the issue. Questions 
regarding the suitability of the advertising regulations are also 
actual, since it has been proven many times that the current sys-
tem is not adequate. Not only because of the partially anarchical 
and unclear regulation, where the advertising of attorneys is 
simply banned in Slovenia, while the actions of unlawful adver-
tising are listed only comparatively. Many people openly won-
der why in today's world, where free "everything" (including 
freedom of speech, acting and expressing) is so appreciated, 
attorneys should even be banned from advertising. This prohibi-
tion has been historically conceived on the idea of the attorney-
ship as an honorable profession, where advertising is not appro-
priate due to moral and ethical norms. The first of May 2004 
and the accession of Slovenia to the European Union shall not 
bring any novelties, since that subject is within the European 
Union left to the national legislators. On the Community level, 
certain Directives affect the subject of attorneys' advertising in 
regards to the provisions on the "double deontology", while 
other acts, regulating that subject within the EU are no longer 
part of the Community law. 


