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Uvodnik

"Vrana vrani oči ne izkljuje"
(drugič)
Ministrica za pravosodje Zdenka Cerar je v 2. letošnji številki naše revije, prav na tem mestu, nanizala nekaj misli o svojih pogledih na delo odvetništva. Mnogim od njenih ugotovitev gre zgolj pritrditi, vendar pa je zaskrbljujoča napoved, da ministrstvo intenzivno proučuje normativne možnosti za
vzpostavitev zunanjega nadzora mehanizma odvetniške zbornice, ki odloča o disciplinskih kršitvah kolegov.
Po mnenju ministrice zlasti disciplinske komisije
prve stopnje ne zbujajo s svojo neučinkovitostjo vtisa neodvisnosti in nepristranskosti pri odločanju.
Moram priznati, da me takšna ugotovitev pristojne ministrice preseneča, še bolj pa žalosti, saj je gospa ministrica navedene trditve izrekla brez kakršnekoli stvarne podlage.
Nikakršnih podatkov ni, da disciplinska komisija
prve stopnje, disciplinska komisija druge stopnje kot
tudi disciplinsko sodišče ne bi delovale učinkovito
ter v skladu s pozitivnimi predpisi.
Celo več, prepričan sem, da tako disciplinski tožilec, njegovi namestniki in tudi vsi senati disciplinske komisije prve stopnje ter prav tako disciplinsko
sodišče delujejo korektno, hitro ter učinkovito.
Po mojem mnenju je zaskrbljujoča že ideja, da
želi ministrstvo za pravosodje uvesti nekakšen zunanji nadzor nad delom disciplinskih organov odvetniške zbornice.
Vsakršno zgledovanje po notarski zbornici oziroma notariatu je popolnoma zgrešeno, saj na eni strani notarji izvršujejo javno službo, na drugi strani pa
jim je država s svojimi predpisi zagotovila monopol,
zato pa je razumljivo, da želi imeti tudi kontrolo nad
njihovim delom.
Odvetništvo je v skladu s 137. členom ustave RS
kot del pravosodja samostojna in neodvisna služba.
Neodvisnost pa pomeni tudi, da odvetniki sami odločamo o svojih disciplinskih zadevah.
Interes javnosti je varovan s tem, ko o najtežjih
kršitvah, ki lahko vodijo do izreka najtežje disciplinske kazni, odloča senat, sestavljen iz dveh odvetnikov in dveh sodnikov Vrhovnega sodišča RS.
O tem vprašanju je Upravni odbor Odvetniške
zbornice Slovenije polemiziral s Varuhom človekovih pravic, ko je le-ta zahteval vpogled v disciplinske spise OZS. Upravni odbor je tak vpogled odklonil, ker meni, da za to ni pravne osnove, strinja pa
se, da ima varuh pravico do vpogleda v spise disciplinskega sodišča. Takemu stališču je pritrdil tudi
profesor dr. Lojze Ude, ki je izdelal pravno ekspertizo.

Sam "udarni" naslov svojega zapisa je ministrica
prepisala iz letnega poročila Varuha človekovih pravic. Toda gospa ministrica je ob tem prezrla, da se
je Varuh človekovih pravic za ta naslov na seji pristojnega odbora Državnega zbora na protest Odvetniške zbornice Slovenije opravičil.
Povsem pa je nekorektna pavšalna trditev, ki jo
je zapisala gospa ministrica v svojem uvodniku, da
so med člani odvetniške zbornice tudi takšni, ki so
"pozabili na obstoj kodeksa", čeprav je star skoraj
4 0 let.
Če pristojna ministrica meni, da odvetniki pri svojem delu kršimo kodeks odvetniške poklicne etike,
zakon o odvetništvu, statut Odvetniške zbornice Slovenije, potem od nje pričakujemo, da bo podala
ustrezno prijavo odvetniški zbornici, ki bo - kot sem
že poudaril - samostojno in neodvisno ugotavljala,
ali je do takšnih kršitev prišlo ali ne.
Vendar ne po načelu "vrana vrani oči ne izkljuje", temveč po načelu strokovnosti ter pravilne presoje vseh relevantnih dejstev.
Vsakršno drugačno reševanje - izven pristojnih
institucij Odvetniške zbornice Slovenije - pomeni kršitev neodvisnosti in samostojnosti odvetnikov, v
konkretnih zadevah pa neposreden ali posreden pritisk.
Prepričan sem, da bo zmagal razum ter da bo tudi izvršilna oblast ugotovila, da je zgolj neodvisno
in samostojno odvetništvo garant pravne države.
Miha Kozinc

Pospešeni pravdni
postopek
Sprememba

delovne prakse

odvetnikov?

mag. Nina Betetto

Okrožno sodišče v Ljubljani bo na pravdnem oddelku predvidoma 1. januarja 2005 pričelo z izvajanjem eksperimentalnega programa, ki temelji
na ugotovitvah in priporočilih, ki jih je izdelala projektna skupina 1 v okviru projekta "Pospešeni pravdni postopek - analiza učinkovitosti pravdnega
postopka".
Namen raziskave je bil potrditi ali zavreči hipoteze o vzrokih za dolgotrajnost pravdnih postopkov na tem sodišču, nato pa na podlagi ugotovljenega identificirati možne spremembe v dveh smereh - izboljšanja delovne
prakse sodnikov in odvetnikov ter morebitnih sugestij za spremembo zakonodaje. Za reprezentativnost dobljenih podatkov je jamčil relativno velik
vzorec 150 naključno izbranih pravdnih zadev. Ugotovitve projekta zato
presegajo standard domnev in omogočajo dovolj trdne, na znanstveni metodi dela temelječe zaključke. Projektni skupini ni znano, da bi v slovenskem prostoru iz novejšega obdobja že obstajala takšna ali vsaj podobna
raziskava, ki bi temeljila na kombinaciji kvalitativne in kvantitativne analize. 2

Povzetek ugotovitev projektne
skupine
Bistvene ugotovitve kvantitativne
analize so:
• z meritorno sodbo je bilo zaključenih kar 36,6 odstotka zadev, kar je,
primerjalno gledano, zelo visok odstotek;
• med 150 tožbami je bilo kar 26,6
odstotka nepopolnih;
• sodišče se na nepopolne vloge odziva prepočasi; 3
• ozko grlo predstavlja čas, ki preteče od vložitve tožbe do razpisa poravnalnega naroka oziroma prvega
naroka za glavno obravnavo - povprečje znaša kar 280 dni, mediana
pa 205 dni; 4

•

•
•

•

povprečni čas trajanja postopka od
poravnalnega naroka oziroma prvega naroka za glavno obravnavo do
zadnjega naroka znaša 440 dni; 5
povprečno število narokov je 2,8;
čas, potreben za izdelavo izvedenskega mnenja, je v povprečju znašal kar 151 dni (mediana 91 dni); 6
med razlogi za preložitev narokov
bistveno odstopa preložitev naroka
zaradi izvedbe dokazov (59, 2 odstotka); 7

•

(le) v 14 primerih so stranke vložile pripravljalno vlogo na samem
naroku;

•

z vidika postopka na prvi stopnji je
pomemben tudi "zastoj" v postop-

ni narok ali prvi narok za glavno obravnavo v 50
odstotkih zadev.
1

Projektno skupino so sestavljali: predsednik
Okrožnega sodišča v Ljubljani Aleš Zalar, okrožna sodnica Nataša Loiina Smrekar, okrajna
sodnica mag. Valerija Kosi Jelen, strokovna sodelavka na Okrožnem sodišču v Ljubljani Sonja
Bien in višja sodnica mag. Nina Betetto, kot zunanja sodelavca pa dr. Andrej Rus (Inštitut za
evalvacijske študije) in ameriška sodnica Nan.
R. Shuker.
2

Analize so običajno bodisi zgolj kvantitativne,
npr. sodni statistični podatki, bodisi zgolj kvalitativne, npr. pregled zadev posameznega sodnika v okvir službenega nadzora.

3

Le v 54,5 odstotka zadev je od vložitve tožbe do
začetka predhodnega preizkusa tožbe trajalo 7
dni ali manj, v 75,4 odstotka pa 12 dni.

4
Mediana kot srednja vrednost v tem primeru
pomeni, da je bil v 205 dneh razpisan poravnal-

J

Zanimivo je razmerje med povprečjem in mediano, kije bistveno nižja (le 207 dni - toliko časa
je trajal postopek od poravnalnega naroka oziroma prvega naroka za glavno obravnavo v 50
odstotkih zadev). Na višjo povprečno vrednost je
vplivalo trajanje nekaterih postopkov, ki je občutno preseglo povprečje.

ku, ki ga povzroči reševanje pritožbe proti sklepu, ki ne pomeni zaključka postopka, na višjem sodišču. 8
Nekateri rezultati so potrdili hipoteze projektne skupine, drugi pa so v
določeni meri presenetljivi. Glavni
razlog za dolgo trajanje postopkov, kot
izhaja iz dobljenih podatkov, niso težave pri vročanju niti veliko število pripravljalnih vlog, ki jih stranke vlagajo
med naroki in na samih narokih, ampak na več narokov razdrobljen dokazni postopek. Institut poravnalnega naroka, ki ga je uvedla novela zakona o
pravdnem postopku, je opravičil svoja
pričakovanja kot stadij postopka, ki je
namenjen preizkusu možnosti za sklenitev sodne poravnave; glede na ugotovitev raziskave, da je v povprečju razpisan šele 280 dni po vloženi tožbi, pa
ne omogoča zadostnega nadzora nad
postopkom ne sodišču ne strankam.

Povzetek priporočil projektne
skupine
Bistvena vsebina priporočil projektne skupine je:
• izboljšati je treba notranjo organizacijo dela in skrajšati odzivni čas
sodišča pri predhodnem preizkusu
tožbe; 9
• z namenom zmanjšati število nepopolnih vlog je projektna skupina
predvidela posebno izjavo stranke
oziroma njenega pooblaščenca o
popolnosti tožbe s hkratno odpovedjo pravici do vročitve sklepa, s
katerim se poziva na popravo oziroma dopolnitev vloge;
• intervencija sodišča je potrebna v
zgodnejši fazi postopka kot sedaj projektna skupina predlaga, naj se
neposredno po končanem predhodnem preizkusu tožbe opravi (kratek!) uvodni narok, katerega cilj ni
vsebinsko razpravljanje o sporu,
ampak odstranitev ovir za nadaljnji
postopek in njegova racionalizacija, zlasti z določitvijo s strankami
usklajenega fiksnega termina za
poravnalni narok in (če stranke s
tem soglašajo) za mediacijo; 10

6

Tudi tukaj je treba izpostaviti razmerje med
povprečjem in mediano - očitno so problematične zadeve, v katerih je čas za izdelavo izvedenskega mnenja bistveno daljši od povprečja.
7

Zaradi odsotnosti stranke ali pooblaščenca
kljub pravilnemu vabilu je bil preložen narok v
12,5 odstotkia zadev, zaradi odsotnosti stranke
ali pooblaščenca v 2,6 odstotka zadev, zaradi
bolezni ali odsotnosti sodnika v 4,6 odstotka zadev, zaradi pogajanja med strankami v 9,2 odstotka zadev.

s

Povprečno trajanje pritožbenega postopka v
teh primerih je znašalo skoraj leto dni.
9

Ugotovljeno je bilo, da zastoj v tej fazi postopka povzroča dejstvo, da se posamezna opravila v
zvezi s predhodnim preizkusom tožbe opravljajo
na različnih, tudi dislociranih lokacijah.
10
Vabilo na uvodni narok se toženi stranki vroči skupaj s tožbo in pozivom na odgovor na tožbo. Če tožena stranka na tožbo ne bo odgovorila, se uvodni narok ne bo opravil.

•

z namenom, da se jasneje opredeli
odgovornost strank za pripravo
procesnega gradiva, je projektna
skupina predvidela institut neformalnega srečanja strank (na katerem ne bo navzoč sodnik) z izpolnitvijo posebne skupne izjave;
• zaradi večje možnosti uporabe mediacijskih tehnik poravnalnega naroka ne bo vodil sodnik, ki bo v zadevi sodil, če ne bo prišlo do sporazumne rešitve spora;
• če ne pride do sporazumne rešitve
spora, se datum glavne obravnave
določi že na poravnalnem naroku,
na katerem se tudi sprejme načrt izvedbe dokazov;
• ker bodo datumi narokov usklajeni
s strankami, morajo biti prošnje za
preložitev podvržene najstrožjemu
kriteriju;
• dokazni postopek naj bo koncentriran, ne pa razdrobljen na več narokov.
Cilj projekta je torej skrajšanje
povprečnega časa reševanja pravdnih
zadev, in sicer tako, da se z jasno opredelitvijo nalog in aktivnejšo vlogo
vseh procesnih subjektov vzpostavi
njihovo dejansko ravnovesje. Priporočilo, naj se zadeva, ki jo sodišče meritorno obravnava, praviloma zaključi
na enem naroku, s stališča odvetnika
zveni obetavno. Enako velja za pravilo, da bo v vsaki pravdni zadevi ves čas
postopka od vložitve popolne tožbe
določen datum naslednjega procesnega dejanja (ki se poleg tega določi
tako, da se uskladi s stranko), saj transparentnost postopka odvetniku omogoči, da ga nadzoruje, izboljšuje pa tudi njegov položaj v razmerju s stranko.
Vse to pa v zameno zahteva polno odgovornost strank pri pripravi
procesnega gradiva.
Enako kot je priporočeno strnjeno
obravnavanje zadeve na enem naroku
pomembna sprememba v delovni praksi sodnikov, velja za odvetnike v zvezi
s predlagano novostjo, ki jih zavezuje,
da se že v zgodnji fazi postopka opredelijo do spornih in nespornih (pravnih
in dejanskih) vprašanj, predlagajo dokaze in pridobijo zadostne informacije
o predlaganih dokazih.

Povečana aktivna vloga strank
oziroma odvetnikov v fazi
predhodnega preizkusa tožbe
in pri zbiranju procesnega
gradiva
Katera konkretno so torej tista procesna dejanja, v zvezi s katerimi bo v

okviru eksperimentalnega projekta potrebna povečana aktivnost strank oziroma njihovih odvetnikov?
Prvo priporočilo, ki se dotika spremembe delovne prakse odvetnikov, se
nanaša na ugotovitev o velikem številu
nepopolnih vlog med vloženimi tožbami. 11 Projektna skupina je izdelala osnutek posebne izjave o popolnosti
vloge, s katero bo odvetnik jamčil za popolnost tožbe, če pa bo nepopolna, se jo
bo zavezal dopolniti v določenem roku
in se hkrati odpovedal pravici, da se na
dopolnitev pozove s posebnim sklepom.
Priporočilo projektne skupine, ki
predvideva, da se stranke in odvetniki,
same - brez navzočnosti sodnika - srečajo na neformalnem srečanju, na katerem izpolnijo posebno skupno izjavo,
je veliko bolj vsebinske narave in pomeni bistven premik v miselnosti in
dosedanji delovni praksi odvetnikov.
Osnutek skupne izjave strank, ki
jo sodnik izroči strankama na uvodnem naroku, kjer jima da tudi potrebna navodila, zajema naslednja
vprašanja:
• sporna procesna vprašanja;
• dejansko stanje (nesporna dejstva,
sporna dejanska vprašanja - soglasne navedbe, pojasnilo tožeče in
tožene stranke o spornih dejanskih
vprašanjih);
• skupni dokazni predlogi pravdnih
strank (zaslišanje strank, zaslišanje
prič, vsebina izpovedi prič, postavitev izvedencev, ogled, listine - že
priložene, listine - ki bodo priložene najkasneje 7 dni pred poravnalnim narokom),
• ocena trajanja dokaznega postopka:
• ločeni dokazni predlogi tožeče
oziroma tožene stranke; 12
• pravna vprašanja (nesporna
pravna vprašanja, sporna pravna vprašanja - soglasne navedbe, pojasnilo tožeče oziroma tožene stranke o spornih pravnih
vprašanjih);
• sklenjena izvensodna poravnava;
• izvedena razprava o možnosti
sklenitve poravnave:
• ocena možnosti za sklenitev
sodne poravnave na poravnalnem naroku.
11
Med formalnimi pomanjkljivostmi je daleč na
prvem mestu neplačilo sodne takse, sledijo pomanjkljivosti v zvezi s pooblastilom.
12

Ločeni dokazni predlogi tožeče stranke in tožene stranke obsegajo enake rubrike kot skupni
predlogi pravdnih strank z dodatkom - pojasnilom stranke, zakaj se ne strinja z dokaznim predlogom nasprotne stranke.

Podrobna razlaga, v čem je razlika med sedanjo in priporočeno
prakso odvetnikov, je odveč.
•

Odvetnik si bo moral že v začetni fazi postopka izoblikovati
svojo vizijo spora. Navesti bo
moral vsa pravno pomembna
dejstva, kar bo lahko storil le
pod pogojem, da bo razčistil, katero pravno normo je treba uporabiti v konkretnem primeru.

•

Vse dokaze bo moral substancirano predlagati praviloma najkasneje v skupni izjavi, listine
pa predložiti najkasneje 7 dni
pred poravnalnim narokom. Že
pred dokaznim predlogom bo
moral pridobiti informacijo o
vsebini dokazov (na primer o
tem, ali priča sploh kaj ve o relevantnih dejstvih).

•

Skupna izjava mora predstavljati vsaj sinopsis, če že ne scenarij
bodočega vsebinskega razpravljanja o stvari in dokaznega postopka.

V kakšni meri so odvetniki pripravljeni na spremembe v svoji delovni praksi, velja pred kakršnimikoli normativnimi spremembami
najprej preskusiti v okviru eksperimentalnega projekta. Njegov uspeh
bo v odsotnosti sankcij za kršitve v
prvi vrsti odvisen prav od kooperativnosti odvetnikov.
Zato je nadvse spodbuden odziv
odvetnikov in predstavnikov Odvetniške zbornice Slovenije, ki so 23.
septembra 2004 v razpravi o ugotovitvah in priporočilih projekta s člani projektne skupine izrazili pripravljenost, da s svojima predstavnikoma sodelujejo pri oblikovanju
končne verzije listine (skupne izjave), ki jo bosta morali stranki izpolniti na neformalnem skupnem srečanju.

Odvetništvo,
avtorska dela in davek
na dodano vrednost
Jernej Podlipnik

1. UVOD
Tema tega članka je neposredno povezana z mnogimi kolegi, ki poleg odvetniške dejavnosti opravljajo tudi izobraževalno funkcijo in nas vsake toliko razveselijo s katerim izmed svojih
strokovnih člankov, ali pa morebiti predavajo slušateljem o izkušnjah in znanju s svojega področja. Za svoja avtorska dela prejmejo tudi ustrezno nadomestilo (avtorski honorar), ki ga morajo
izkazati v svoji dohodninski napovedi.
Vendar to morebiti ni edini davek, ki
ga morajo plačati. Kako je z davkom na
dodano vrednost (v nadaljevanju
DDV)? Ugotovil sem, da je situacija na
tem področju v Sloveniji dokaj nejasna,
kar pa gotovo ne prispeva k pravni varnosti. Najbrž je največji "krivec" za obstoječo situacijo ravno Davčna uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju
DURS), ki ne vodi enotne prakse na tem
področju in v javnost tudi ne daje enakih
navodil o tem, na kakšen način naj ravnajo davčni zavezanci. Res je sicer, da
DURS v svojih tiskanih in elektronskih
publikacijah objavlja t. i. Pojasnila, ki
pa niso zavezujoča - in tako se dogaja
(kot bomo videli v nadaljevanju), da zaposleni (davčni inšpektor) v davčnem
organu odloči v nasprotju s pojasnilom,
ki gaje izdal DURS. To pa je precej nerazumljivo.1 Vse breme neusklajenosti
DURS pa seveda nosijo davčni zavezanci (kazen, zamudne obresti).
V članku problematika avtorskega
prava ne bo predstavljena, saj je članek
napisan pod predpostavko, da bralec te
revije (pravni strokovnjak) to materijo
pozna.2 Zato bodo predstavljena in raz1
Na internetni strani (http://www.gov.si/durs/index.php ?lg=sl&f= 11,08,02 .html) Pojasnil, povezanih z DDV, je tako zapisano: "Davčna uprava Republike Slovenije daje napotke davčnim delavcem za lažje razumevanje davčnih predpisov
in enako obravnavo davčnih zavezancev v obliki
pojasnil. Z namenom čim boljšega informiranja
dajemo pojasnila, kot odgovore na vprašanja, na
razpolago tudi davčnim zavezancem, strokovni
in širši javnosti. Pojasnila nimajo statusa predpisa, so le pripomoček napotilne narave, ki kažejo strokovno razumevanje in stališče davčne
uprave o določeni davčni problematiki."
2
Več o tematiki avtorskega prava v monografijah npr. Trampui M., Oman B. in Zupančič A.
(1997) Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(ZASP) s komentarjem, Ljubljana, Gospodarski
vestnik; Trampui M. (2000) Avtorsko pravo.

členjena le definicija davčnega zavezanca, kot jo razume zakonodaja, ki
ureja DDV in posamezni elementi, ki
sestavljajo navedeno definicijo (samostojno opravljanje - gospodarske - dejavnosti) v povezavi s trajnim pridobivanjem dohodka z izkoriščanjem premoženjskih pravic (med katere sodi tudi avtorska pravica). Za odvetnike (pa
tudi druge) je verjetno najbolj zanimiva
naslednja točka, ki skuša razjasniti, katere dejavnosti posameznega davčnega
zavezanca se seštevajo in katere ne.
Ravno tu je srž problema in tudi razlog
za nastanek tega članka, saj sem ugotovil, da se DURS pri svojem delovanju
ne ravna po Pojasnilih, ki jih je sam
sprejel. To je prikazano predvsem v naslednji točki, ki vsebuje komentar ene
od odločb davčnega organa, ki me je
zbodla v oči, takoj ko sem jo prebral.
Članek je sklenjen z zaključkom, ki
kratko povzema ugotovitve.
Med zakonodajo, ki ureja obravnavano področje, sodijo predvsem Zakon
o davku na dodano vrednost (Uradno
prečiščeno besedilo UPB2, Ur. 1. RS, št.
97/04; v nadaljevanju: ZDDV) in Pravilnik o izvajanju davka na dodano
vrednost (Ur. 1. RS, št. 17/04, 45/04 in
84/04; v nadaljevanju Pravilnik), pa
verjetno tudi strokovni javnosti manj
znano 6. direktivo EU o davku na dodano vrednost (77/388/EEC s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju 6.
direktiva), ki je temelj za zakone vseh
držav članic EU.

ritveno dejavnost. 4 ' 5 Dejavnost obsega
tudi izkoriščanje premoženja in premoženjskih pravic, če je namenjeno
trajnemu doseganju dohodka. Namen ali rezultat opravljanja dejavnosti
za potrebe DDV ni relevanten.
Nujno se mi zdi poudariti, da kakršnakoli obveznost registracije po drugih predpisih (npr. ZGD ali ZOdv itd.)
ni pogoj za plačilo DDV. Tako je lahko tudi fizična oseba (posameznik), ki
opravlja dejavnost (v našem primeru pridobiva avtorske honorarje) zavezanec za DDV. Ob tem je potrebno upoštevati tudi določbo 45. člena ZDDV, ki
določa mejne zneske. Za potrebe tega
članka je pomemben mejni znesek 5
milijonov tolarjev, ki predstavlja mejo
med obvezno in prostovoljno registracijo (tudi) odvetnika za namene DDV. 6
Omenjena sta bila torej dva elementa, ki sta po 13. členu ZDDV oz. 4.
členu 6. direktive ključna za ugotovitev, ali je določena oseba davčni zavezanec ali ne. Pri svoji razlagi se bom
osredotočil izključno na problem avtorskih del in namenoma zanemaril ostale dejavnosti.
4

Poseben problem predstavljajo t. i. prepovedane dejavnosti. Med njimi je treba ločiti dve skupini. V prvo sodijo dejavnosti, ki so absolutno
prepovedane - npr. prodaja mamil, prostitucija,
trgovanje z belim blagom itd. Jasno je, da od
"podjetnikov" tega kova ni mogoče terjati plačila davka, saj bi bila v nasprotnem primeru ta dejavnost na poseben način legalizirana (Beč N.,
Sircelj A. in Vraničar M., 1999, Zakon o davku
na dodano vrednost s komentarjem in podzakonskimi akti, Ljubljana. Gospodarski vestnik, str.
112). V drugo skupino pa bi sodile dejavnosti, ki
sicer predpisom nasprotujejo, vendar ne absolutno. Sem bi lahko šteli npr. razne oblike t. i. piratstva (kršenje avtorskih pravic).
Takšno razlikovanje je napravilo sodišče ES, ko
je odločalo v npr. zadevah uvoza in prodaje prepovedanih drog (primer 289/86 - Happy farniliy, [1988] ECR 3655) in uvoza ponarejenih
bankovcev (primer C-343/89 Witzemann,
[1990] ECR 1-4477).
5

2. Definicija davčnega
zavezanca
Po 13. členu zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV) je davčni zavezanec vsaka oseba, 3 ki neodvisno (samostojno) opravlja (gospodarsko)
dejavnost, med katere zakon šteje proizvodno, predelovalno, trgovsko in stoCankarjeva založba, Ljubljana: Pretnar B.
(2002) Intelektualna lastnina v sodobni konkurenci in poslovanju: Pravne osnove, ekonomska
analiza in podjetniški cilji. Ljubljana, Gospodarski vestnik, itd.
3
Zakonodaja, ki ureja DDV, torej registracije za
DDV ne pogojuje z registracijo po drugih predpisih. "Vsak" po tej definiciji je lahko npr. gospodarska družba, zaposleni, gospodinja, samostojni delavec, upokojenec, otrok itd.

Naš ZDDV omenja zgolj opravljanje dejavnosti, medtem ko 6. direktiva izrecno določa, da mora iti za gospodarsko dejavnost (economic activitiy). Primerjaj 13. člen ZDDV in 4. člen 6. direktive EU. Več o tem Wakounig M. (2002) Davek
na dodano vrednost z vidika evropske harmonizacije. Doktorska disertacija, Maribor, Univerza
v Mariboru, Pravna fakulteta in Terr B. In Wattel P. (2001) European tax law. London, Kluwer
law international, str. 239-240. Ravno tako pa
nemško in avstrijsko pravo govorita o gospodarski oz. obrtni ali poklicni dejavnosti (... gewerbliche oder berufliche Tätigkeit...).
O vprašanju gospodarske (ekonomske) oz. negospodarske dejavnosti je v več primerih odločalo tudi Sodišče ES. Tako npr. pri brezplačni
dobavi blaga in opravljanju storitev ne gre za
gospodarsko dejavnost in torej oseba ni davčni
zavezanec (primer 89/81 - Hong Kong Trade
Development Council. [1982] ECR 1277). Po
drugi strani pa vsako plačilo ne pomeni, da oseba sodi med davčne zavezance: v primeru uličnega glasbenika, ki dobiva za svoje igranje "pro-

2.1 Element neodvisnosti
(samostojnosti)
Kot je razvidno iz navedene definicije davčnega zavezanca, je pomemben element za obdavčitev njegova neodvisnost oz. samostojnost, ki se nanaša predvsem na fizične osebe. Ločevanje med samostojnim in nesamostojnim delom so pomembne predvsem
karakteristike dela, ne pa npr. naziv
pogodbe. Tako je lahko med dvema
osebama sklenjena pogodba o nesamostojnem delu, ki pa ima značilnosti samostojnosti. V takem primeru gre za
dejavnost, ki je obdavčena z DDV. 7
Za potrebe v Sloveniji je gotovo pomembno, da poznamo kriterije, ki jih
uporablja DURS. Tako je Ministrstvo
za finance v svojem Pojasnilu MF, št.
426-02-2/2004, dne 21. 1. 2004 objavilo (in obrazložilo) kriterije za presojanje neodvisnega (samostojnega) opravljanja dejavnosti po ZDDV. 8 Ob tem
poudarja - podobno kot smo zapisali že
zgoraj - da to niso edini in izključni kriteriji, ampak da je potrebno izhajati iz
posameznega primera in iz vsebine posameznih storitev oz. poslov, ne glede
na to, kakšna pogodba je sklenjena med
naročnikom in izvajalcem.
Ministrstvo za finance navaja naslednjih sedem kriterijev 9 :

stovoljne prispevke", je odločilo, da ne obstaja
obveznost plačila DDV (primer C-16/93 - Tolsma, [1994] ECR1-0743) itd.
6

Namen določitve teh mejnih zneskov je v zniževanju administrativnih stroškov, tako za državo
(t.j. davčni organ), kot tudi za posameznega davčnega zavezanca. Več o tem BečN., Šircelj A. in
Vraničar M. (1999) Ibidem, str. 503.
Za vpis v register DDV morajo naši davčni zavezanci izpolniti obrazec DDV-P2. Za potrebe
DDV tako uporablja svojo davčno številko, ki ji
doda predpono SI, na računih pa mora po navodilih DURS-a uporabiti oznako: DDV-ID. Več o
tem:
http:llwww.gov.sildurslindex.php?lg=sl&f
=06,02.html
7
Pernek F. et al (2001) Finančno pravo in javne finance, posebni del. Maribor, Pravna fakulteta, str. 94.

Zanimiv je problem (ki ga je predstavil dr. Bojan
Škof na predavanjih podiplomskega študija davčnega prava, Univerze v Mariboru, študijsko leto
2003/04, predmet: Obdavčitev porabe in takse)
stečajnega upravitelja po slovenski zakonodaji
(ZPPSL, Ur. I. RS, št. 67/93 s spremembami in
dopolnitvami). Pri njem se upravičeno postavlja
vprašanje njegove neodvisnosti (samostojnosti),
saj je skoraj v celoti vezan na sklepe stečajnega
senata, katere mora dosledno izvrševati. Po stališču DURS pa stečajni upravitelji opravljajo dejavnost neodvisno in so zato zavezanci za DDV.
s
Davčni bilten št. 1-2, letnik 5. februar 2004,
dostopno tudi na: http://www.sigov.si/durslindex.php ?f=16,05,02.html
9

•

nadzor in navodila v zvezi z opravljanjem storitev oziroma dela,
• osebno opravljanje storitev,
• zagotavljanje sredstev in pogojev
za opravljanje storitev,
• prevzemanje finančnih in drugih
tveganj ter odgovornosti v zvezi z
opravljanjem dela ali storitev,
• način opravljanja dela ali storitev in
način plačila,
• pravica do odstopa od pogodbe in
prevzemanje odgovornosti v zvezi
s tem,
• neposredna udeležba na dobičku ali
izgubi, izhajajoči iz opravljanja
storitve.
Najbrž pa se lahko glede na zgoraj
povedano strinjamo, da odvetnik (avtor), ki napiše strokovni članek in ga
nato objavi v kateri izmed strokovnih
revij (npr. Odvetnik, Pravna praksa,
Podjetje in delo, itd.), opravi delo samostojno oz. je pri svojem delu neodvisen. 10
2.2 Element trajnega doseganja
dohodka z izkoriščanjem premoženja in premoženjskih pravic
V tej točki sta bistvena dva elementa: premoženjska narava pravice in
trajno doseganje dohodka.
Avtorska pravica oz. eno izmed
treh vrst upravičenj (Zakon o avtorski
in sorodnih pravicah - ZASP, uradno
prečiščeno besedilo, Ur. 1. RS, št.
94/04 - jih imenuje kar "pravice"), ki
jo sestavljajo, je tudi materialno upravičenje oz. materialna avtorska pravica. 11 Ta omogoča avtorju da ekonomsko izkorišča svoje delo in na ta način
pridobiva dohodke, ki so obenem tudi
osnova za obdavčenje. Za določeno
obdobje mu je podeljen monopol in
odvisnosti oz. neodvisnosti razmerja, vendar za
drugačne potrebe - za razmejitev med tem, ali
gre za dohodek iz zaposlitve ali dohodek iz dejavnosti. Ta določba je novost, katere namen je
preprečiti izogibanje plačilu davka in prispevkov, kar je bila do sedaj zaradi priznavanja visokih normiranih stroškov stalna praksa (posebej
pri avtorskih honorarjih).
10
Delavca, ki ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, je seveda nemogoče šteti za samostojnega, saj
manjka zadnji izmed elementov iz definicije delovnega razmerja po prvem odstavku 4. člena
Zakona o delovnih razmerjih (Ur. 1. RS, št.
42/02): "... opravljanje dela po navodilih in pod
nadzorom delodajalca ...". Ravno tako pa delavce izrecno izključuje že 4. odstavek 4. člena 6. direktive. Toda, če delavec poleg dohodkov, ki jih
pridobiva iz delovnega razmerja, pridobiva tudi
dohodke v smislu ZDDV, je potrebno te upoštevati in je torej ta oseba lahko davčni zavezanec
za dejavnosti, ki jih opravlja samostojno.

11
Zanimivo je, da iste kriterije našteva tudi novi
Avtorsko pravico tako sestavljajo: moralne
Zakon o dohodnini (Ur. 1. RS, št. 54/04, 56/04,
avtorske pravice (upravičenja), materialne av62/04,63/04-popr.,
80/04 ZDoh-1) v prvem odtorske pravice (upravičenja) in druge pravice
stavku 18. člena. Gre ravno tako za vprašanje \ (upravičenja) avtorja.

sme svojo pravico izkoriščati na kakršenkoli način.
Trajnost doseganja dohodka je pogosto prepuščena osebni presoji. 12
Vendar pa je potrebno omeniti, da
zgolj priložnostno opravljene dejavnosti nikoli ni mogoče šteti med (gospodarske) dejavnosti. V zvezi s tem je
treba omeniti, da niti naša zakonodaja
niti zakonodaja EU ne definira pojma
trajnosti opravljanja dejavnosti, tako
da je potrebno izhajati iz konkretnega
primera. Tudi DURS v enem svojih
Pojasnil, ki se sicer nanašajo na vprašanje dajanja nepremičnine v najem,
pravi da: "... uradne definicije razlage
trajno doseganje dohodka ni mogoče
podati, saj je v pretežni meri odvisna
od konkretnega posla, zato je potrebno
izvajanje te določbe presojati od primera do primera. Namen določbe pa
je, da se iz pojma davčni zavezanec izločijo osebe, ki sicer
priložnostno
opravijo promet blaga ali storitev, ki bi
se lahko štel za obdavčljiv promet v
smislu DDV, ni pa to del trajne (ponavljajoče) dejavnosti."13 Nadalje pa
pove, da dajanje nepremičnine v najem
za več kot 12 mesecev spada med trajno doseganje dohodka, ker gre za ponavljajočo se storitev. 14
Ali bi bilo to argumentacijo mogoče uporabiti tudi v primeru doseganja
dohodkov iz premoženjskih pravic?
Najbrž da, vendar pojasnila DURS glede tega vprašanja ni. Tako bi lahko
sklepali, da bi pri urednikovanju revije
šlo za ponavljajočo se storitev, pri objavi npr. dveh člankov v 12 mesecih
pač ne. Seveda pa je nemogoče sedaj
reči, katera številka predstavlja mejo,
ki bi bila za DURS še sprejemljiva. 15
Iz teh ugotovitev lahko najbrž izluščimo, da npr. enkraten honorar za
knjigo ali članek v posameznem letu
(oz. bolje 12 mesecih) ne bi pomenil
trajnega opravljanja dejavnosti po
ZDDV, tudi če bi slučajno presegel limit 5 milijonov sit. 16
12
Tako Maver L., Zupančič M. in Dončič N.
(2003) Davek na dodano vrednost. Novosti,
spremembe in dopolnitve ter sodna praksa. Lesce, Oziris, str. 22.
13

Pojasnilo DURS, št. 447-209/2002 01 510, z
dne 19. 5. 2003, dostopno tudi na: http://www.sigov.si/durs/index.php?lg=sl&f=ddv_020.html
14
DURS pa v svojem Pojasnilu ne pojasni (vsaj
direktno ne), ali npr. oddajanje nepremičnine
(npr. apartmajev) v letoviškem kraju 3 mesece
na leto (v obdobju več let) pomeni trajno izkoriščanje premoženja. Verjetno bi tudi ta primer
razlagali v prid zakonski dikciji.
15
Tako lahko le ugibamo, ali bi mogoče pet objavljenih člankov že zadostovalo. Najbrž pa bi
bil odgovor pritrdilen.
16
Tako tudi v članku Fizične osebe in zavezanstvo za DDV, objavljeno v reviji Denar, št. 4,
2003, str. 5.

3. Problem "(ne)seštevanja"
dejavnosti
3.1 Načelo enotne dejavnosti 17
To načelo poznajo npr. v avstrijski
in nemški prometnodavčni praksi. Tam
je glavno pravilo, ki ga morajo davčni
zavezanci za DDV upoštevati v teh primerih je t. i. princip (načelo) enotne
dejavnosti (Einheitsprinzip). Vsebinsko to pomeni, da lahko ena oseba oz.
en davčni zavezanec opravlja zgolj eno
(gospodarsko) dejavnost, iz česar sledi,
d a j e vsaka izmed več dejavnosti, ki jih
opravlja posamezna oseba, pomeni dejansko le podvrsto dejavnosti. Navedeno ima za posledico, da davčni zavezanec odda le eno davčno napoved. 18 S
področja opravljanja dejavnosti so izločene le tiste dejavnosti, ki sodijo v
zasebno sfero zavezanca. 19
Po tem stališču bi bilo torej potrebno
sešteti vse dohodke, ki sodijo v (gospodarsko) dejavnost posamezne osebe in
nato ugotavljati, ali glede na limit sodi
med davčne zavezance za potrebe DDV.
Avtor celo navede primer opravljanja
odvetniškega poklica in dajanja nepremičnine v najem in sešteje oba vira.
Tisti, ki bolje poznajo področje avtorskega prava, verjetno vedo, da je
mogoče ob izpolnjevanju pogojev iz
ZASP tudi odvetniške vloge in pisanja
(pripravljalni spisi, tožbe, pritožbe itd.)
šteti za avtorska dela. Res pa je, da mora takšna vloga očitno odstopati od
običajne obrtne rutine. Takšno stališče
so v sodbah zavzela tudi nemška sodišča. 20 Morebiti bi bil zato na mestu po17
Nemško Einheitsprinzip, o katerem je moč več
prebrati v npr. Jakob W. (1998) Umsatzsteuer.
München, Beck, str. 46-51 in Doralt VV. in Ruppe H. G. (1989) Grundriß des österreichischen
Steuerrechts. Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wirtschaftsv erlag Dr. Anton
Orac, Wien, str. 283-285.
18

Ogris - Martič F. (1999) Davek na dodano
vrednost - vpliv na odvetniški poklic. Odvetnik
št. 2, Ljubljana, OZS. Avtor dela primerjavo z
avstrijsko ureditvijo, ki bi morala biti vsaj po
vstopu v EU enaka. Enako tudi Doralt W. in
Ruppe H. G. (1989) ibidem, str. 284.
Seveda je ob tem enako upoštevati kriterije, ki
smo jih navedli: neodvisnost in trajnost opravljanja dejavnosti.
19
Doralt W. in Ruppe H. G. (1989) ibidem, str.
284, tako dajeta za primer odvetnika, ki poseduje gozdno posestvo, objavlja članke za lovsko revijo in ima skupaj z ženo v lasti objekt, ki ga oddaja v najem. Po mnenju avtorjev prvi trije dohodki (odvetniška dejavnost, dohodki od gozdne
dejavnosti in publicistika) spadajo v eno dejavnost, oddajanje hiše v najem pa v privatno sfero.
20

BGH GRUR 1986, str. 739 - Anwaltsschriftsatz; OLG Düsseldorf NJW 1989, str. 1162 in
OLG Hamburg, GRUR 2000, str. 146, 147 - Berufungsschrift. (Kratka povzetka dejanskih stanj
obeh sodb sta v Trampui M. (2000) Odvetniške
storitve kot avtorska dela. Odvetnik št. 9, Ljubljana, OZS, str. 7).

mislek, da je plačilo odvetniške vloge
hkrati tudi avtorski honorar. Vendar pa
iz navedenih sodb izhaja, da se s tem,
ko takšna pisanja postanejo del sodnega spisa, varstvo po avtorskem pravu
ohrani, saj postanejo pravno nevarovana le uradna besedila (sodbe, odločbe)
na pa celoten spis. 21 Iz tega sledi, da ne
glede na to, da odvetnikova stranka
plača storitev, v to ni vštet avtorski honorar za vlogo, ampak le "obrtna dejavnost" odvetnika. Materialno avtorsko upravičenje se torej ne prenese in
odvetnik ostane njen upravičenec. To
sledi tudi iz zgoraj citiranih sodb nemških sodišč, kjer je bil ravno odvetnik
aktivna pravdna stranka. Torej ne glede na to, ali je odvetniška vloga avtorsko delo ali ne, plačilo po tarifi zanjo
ne predstavlja avtorskega honorarja.

3.2 Stališče DURS
Drugačno in za davčne zavezance
ugodnejše stališče pa ima DURS. Dejavnosti (vendar ne vseh) namreč med
seboj ločuje. 22 Tako v enem svojih Pojasnil (naj ponovim, da pojasnila niso
zavezujoča) Č298, z dne 10. 7. 2002
pravi "... kadar fizična oseba pridobiva dohodke iz več naslovov (npr.
opravljanje dejavnosti, dohodek iz premoženja - najemnine,
premoženjske
pravice - avtorski honorar) in pri nobeni od teh ne doseže 5.000.000 tolarjev, ni davčni zavezanec, saj se dohodki ne seštevajo."23' 24
To stališče je nato DURS naslednje leto dopolnil zaradi nejasnosti. Posebej za samostojne podjetnike (v nadaljevanju s.p.) pravi v Pojasnilu
Č340, kateri dohodki se seštevajo in
kateri ne. Tako v pojasnilu izrecno še
piše, da "... se ne seštevata dohodek iz
opravljanja dejavnosti kot s.p. in dohodek iz premoženjskih pravic (avtorski
honorar)."25 V istem Pojasnilu pa do21

Tako Trampui M. (2000) Ibidem, str. 7.

22

Naslove za razne dohodke bi lahko klasificirali na način, kot jih klasificira zaenkrat še veljavni zakon o dohodnini, saj DDV temelji na dohodkih (dohodnini) (Pernek F., 2001, Finančno pravo in javne finance, splošni del. Maribor, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, str. 311): iz
naslova podjemne pogodbe, dobiček zasebnikov,
dohodki doseženi z oddajanjem v najem in dohodki doseženi z izkoriščanjem premoženjskih
pravic (zadnja dva dohodka se seštevata).
23

Stališče drugih slovenskih avtorjev,
katerih knjige so bile izdane po objavi
pojasnil DURS, so enaka, kot jih ima
DURS. Najbrž je odveč pisati, zakaj. 26
V izdajah pred letom 2002 pa se avtorji bolj nagibajo k najprej predstavljenemu stališču, ki sešteva vse (gospodarske) dejavnosti in ne ločuje med njimi
tako, kot to počne DURS. 27 Razlog je
najbrž v tem, ker so se zgledovali po
tuji praksi, kjer DDV uporabljajo že
dalj časa. Takšno stališče je po mojem
mnenju tudi pravilno, ker se mi ne zdi
smiselno ločevati med različnimi vrstami dohodkov, saj so na ta način neenako obravnavani subjekti, ki opravljajo več manjših dejavnosti, in tisti, ki
opravljajo eno večjo. 28

4. Komentar zapisnika
o inšpekcijskem pregledu
odvetnika in odločbe DURS
4.1 Dejansko stanje
Odvetnik ni bil registriran kot davčni zavezanec v skladu z 58. členom
ZDDV. Opravljal je samostojno odvetniško dejavnost, poleg teh dohodkov pa
je pridobival tudi dohodke na podlagi
podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Davčni organ je pri pregledu njegovih dohodkov, ki jih je napovedal v napovedi za odmero davka od dohodkov
iz dejavnosti, in prihodkov, ki jih je napovedal direktno v napovedi za odmero
dohodnine (pogodbe o delu, avtorski
honorarji), ugotovil, da prilivi odvetnika (ki jih je sicer dobival na ločena transakcij ska računa) na letni ravni skupaj
(posamezno pa ne) presegajo 5 milijonov sit. Proti odvetniku je bil uveden inšpekcijski postopek in kasneje izdana
odločba, na podlagi katere se je moral
registrirati za DDV. Ker odvetnik ni

Objavljeno v reviji Denar št. 15, 2002, str. 30.
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Če izhajamo iz besedila Pojasnila DURS, velja povedano le za vprašanje, ali je oseba postala davčni zavezanec ali ne. Če bi določena oseba postala zavezanec za DDV tako iz odvetniške
dejavnosti kot tudi iz avtorskih honorarjev, bi
seštela oba prometa in oddala le en davčni obračun.
25

daja, da je dohodke, ki izvirajo iz izkoriščanja premoženja (npr. dajanje hiše
v najem) in izkoriščanja premoženjskih pravic potrebno seštevati. Tako
lahko zaključimo, da dohodke iz premoženja in dohodke iz premoženjskih
pravic DURS obravnava kot enake oz.
istovrstne. Stališče glede s.p. bi brez
težav uporabili tudi za odvetnike, ki
opravljajo samostojno dejavnost po zakonu o odvetništvu.

Pojasnilo Č340 je objavljeno v reviji Denar,
št. 8, 2003, str. 30.
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Glej npr. Maver L., Zupančič, M. in Dončič,
N. (2003) Ibidem, str. 23.
27

Glej npr. Beč N, Sircelj A. in Vraničar M.
(1999) Ibidem, str. 113-116.
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O prednostih in slabostih zavezanstva oz. nezavezanstva za DDV glej npr. Guzina B. in Potočnik R. (1999) Davek na dodano vrednost. Priročnik za nabavnike, prodajnike, finančnike in
računovodje. Ljubljana. Nucleus consulting.

ravnal v skladu z 58. členom ZDDV je
moral plačati tudi davek za nazaj in seveda pripadajoče zamudne obresti. To
je bilo v letu 2003, nanašalo pa se je na
preteklo obdobje v letu 2002.
4.2 Obrazložitev
V obrazložitvi zapisnika in odločbe
je navedeno, da: "gre nedvomno za
promet storitev iste narave (vse pravne
narave - iz dejavnosti, avtorske pogodbe in pogodbe o delu), ki na dan inšpiciranja presega 5.000.000,00 sit ..."
Nadalje je v obrazložitvi zapisano, da
"je bilo v postopku iz predloženih
ustreznih pogodb zavezanca ugotovljeno, da se avtorski honorarji in pogodbe o delu po vsebini ne nanašajo na
ekonomijo, informatiko ali na drugo,
temveč temeljijo na pravnih znanjih
zavezanca oz. vsebujejo pravna znanja
zavezanca."29
4.3 Komentar odločbe
Že na prvi pogled je jasno, da v odločbi niso upoštevana (sicer neobvezna) Pojasnila DURS, kar je precej nenavadno tudi s tega stališča, ker je bilo Pojasnilo, ki ureja to problematiko,
objavljeno v istem letu. Iz tega bi lahko sklepali, da informacije med DURS
in zaposlenimi pri njem ne tečejo. V
svojem pojasnilu DURS ne govori o
naravi storitev, kar je za argumentacijo uporabil davčni inšpektor, ki mu je
bil naložen pregled odvetnika (davčnega zavezanca). Po pojasnilih
DURS je povsem vseeno, ali je odvetnik (oz. katerakoli druga oseba) pridobil dohodke zaradi znanja, ki ga uporablja pri svoji dejavnosti. To pa je nenazadnje tudi prav, saj bi bilo v nasprotnem primeru potrebno za vsak
primer ugotavljati, katero je tisto znanje, ki ga odvetnik dnevno uporablja
pri svojem delu. 30
Navedena (napačna) odločba davčnega inšpektorja je odvetniku povzročila sicer nepotrebne administrativne stroške, ki so tako značilni za
DDV. 3 1 Zaradi njegove takojšnje pripravljenosti za sodelovanje z DURS in
registracijo za potrebe DDV pa mu ni
29

Zaradi lažjega razumevanja in zoper
nosti naj samo dodam, da vsota dohodkov
torske pogodbe in pogodbe o delu skupaj
segla vsote 5 milijonov sit, ampak bistveno
30

nejasiz avni domanj.

Prav zanima me, kako bi inšpektor obrazložil
svojo odločbo, če bi se inšpicirani odvetnik
ukvarjal z npr. davčnimi zadevami, ali deloval tudi kot stečajni upravitelj. V teh zadevah je jasno,
da mora imeti oseba (in vsakodnevno uporablja)
tudi ekonomsko znanje. Ali bi v primeru, če bi
članek (oz. drugo avtorsko delo) obravnaval ekonomsko tematiko, to štel k dejavnosti ali ne?

bilo potrebno plačati kazni. Poleg tega pa je zavezanstvo za DDV povzročilo višjo ceno odvetnikovih storitev,
ki jih opravlja za fizične osebe 32 , saj
so bile te primorane plačevati za 20
odstotkov višjo ceno, kar je verjetno
koga odvrnilo od nakupa njegove storitve in mu na ta način zmanjšalo promet. 33

5. Zaključek
Iz napisanega lahko strnemo več
ugotovitev:
Prvič, prejem posameznega avtorskega honorarja, ki ga prejme odvetnik
(ali druga oseba) na svoj račun, ne pomeni tudi opravljanja dejavnosti po
predpisih, ki urejajo DDV. Da bi to
držalo je potrebno izpolniti pogoje, ki
jih določa zakonodaja (opravljanje dejavnosti, neodvisnost in prekoračitev
praga oz. prostovoljna registracija).
Drugič, avtorski honorarji se ne
seštevajo z dohodki iz opravljanja dejavnosti pri ugotavljanju zavezanosti
za DDV - in tudi v primeru, da je odvetnik zavezanec za DDV zaradi svoje
dejavnosti, to ne pomeni, da je dolžan
za svoje avtorsko delo izstavljati račune skupaj z DDV, celo ne sme jih, če ni
registriran (lahko pa jih, če to želi in se
registrira). To je dolžan storiti le, če ti
dohodki (oz. skupaj z morebitnimi dohodki iz premoženja) dosežejo limit 5
milijonov sit.
Tretjič, ni pomembno, ali je znanje, ki se posreduje s posameznim avtorskih delom, pridobljeno pri opravljanju odvetniške dejavnosti.
Iz prikazane teorije, tuje prakse in
analize praktičnega primera lahko nadalje ugotovimo, da je DURS zavzel
drugačno stališče glede t. i. načela
enotnosti dejavnosti, saj dejavnosti načeloma ločuje. To je za potencialne
davčne zavezance sicer ugodneje, saj
lahko izbirajo, ali se bodo registrirali
ali ne, vendar pa bi bilo po mojem prepričanju smiselno, da bi princip loče-

31

Več o tem v Guzina B. in Potočnik R. (1999)
Ibidem, str. 38^13; Škof B. in Špes D. (1998)
Davek na dodano vrednost - pričakovane spremembe in posledice. Skoke, Bilans Trade, str.
35-36.
32

Pravilneje - za osebe, ki niso davčni zavezan-

ci.
33

S stališča enakosti orožij in učinkovite obrambe pa je to prineslo tudi neugodne posledice za
stranke. O tem vprašanju je bilo v tej reviji napisanega kar nekaj, glej npr. Dernovšek I. (1998)
Ob uvedbi davka na dodano vrednost. Ljubljana,
Odvetnik št. 1, OZS, str. 22-23; Molan A. (1999)
Odvetniške storitve in DDV. Ljubljana, Odvetnik
št. 2, OZS, str. 24-25; Plauštajner K. (1999)
Znižana stopnja DDV v Evropi za pravne storitve? Ljubljana, Odvetnik št. 3, OZS, str. 9-10.

vanja izvajal dosledno, ne pa tako, da
potem dejavnost izkoriščanja premoženja in premoženjskih pravic šteje kot
enotno dejavnost. Sam se sicer bolj zavzemam za stališče, kot ga imata nemška in avstrijska zakonodaja, saj se mi
ločevanje ne zdi smiselno. Na ta način
so namreč privilegirani tisti subjekti, ki
opravljajo več manjših dejavnosti, nasproti tistim, ki se ukvarjajo z eno večjo.
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Italija

Koliko je vredno
človekovo življenje
dr. Karlo Primožič

V tem prispevku se bom omejil na kratek prikaz problematike nepremoženjske škode pri posegih v osebo in sicer predvsem na oblike škod, ki se
priznavajo v italijanski pravni ureditvi, ter na vrednotenje takih škod.
Razlog za to pisanje je tudi v tem, da se v slovenski leteraturi večkrat navaja tuja praksa, predvsem nemška in avstrijska, težko pa je zaslediti kako
informacijo o italijanski ureditvi in praksi.

Neminem laedere — nikomur
povzročiti škode...
Vsako ravnanje, ki povzroči škodo,
je torej nedopustno (protipravno), razen v primerih, ko zakon to dopušča
(skrajna sila, silobran itd.), torej gre za
škodo, ki je bila storjena "non iure" ter
"contra jus".
Sankcija, ki jo vse moderne pravne
ureditve predvidevajo, je povračilo
škode, ki ji razne teorije pripisujejo
različne funkcije, v glavnem kaznovalno, izravnalno ("restitutio in integrum"
ali denarno odškodnino), zadoščenjsko
ter tudi socialno.
V preteklosti je bil namen zakonodajalca predvsem kaznovati povzročitelja tudi s civilno sankcijo, ki je v
skladu z razvojem dobila druge funkcije, tudi glede na dejstvo, da ima sama
sankcija za kazniva dejanja (ali bi vsaj
morala imeti) poleg kaznovalnega tudi
vzgojni namen.
Poznamo poslovno in neposlovno
(deliktno ali odškodninsko) odgovornost. V tem prispevku se bom omejil,
kot že rečeno, na slednjo.
Italijanski zakonodajalec obravnava
odškodninsko ali deliktno odgovornost
v devetem poglavju civilnega kodeksa,
ki nosi naslov "O nedopustnih dejanjih". Člen 2043, ki postavlja načelo o
deliktni odgovornosti, se glasi takole:
"Katerokoli dejanje, storjeno naklepno ali iz malomarnosti, ki drugim
povzroči nedopustno škodo, zavezuje
storilca, da jo mora povrniti."

Denarna odškodnina
za nepremoženjsko škodo
Vsaj načeloma velja pravilo podobno nemškemu, da se nepremoženjska
škoda povrne samo v primerih, ki jih
določa zakon in sicer člen 2059 civilnega zakonika, ki se glasi:

"Nepremoženjska škoda se povrne
samo v primerih, kijih določa zakon."
Nepremoženjska škoda, ki jo lahko
utrpi oseba, je lahko različne narave in
sega na različna področja človekovega
življenja. V Italiji, pa tudi drugod, se z
razvojem pojavljajo nove oblike nepremoženjske škode, ki jih tudi sodna
praksa priznava navadno po dolgih diskusijah in tudi polemikah. Zavarovalnice se običajno, seveda tudi prek svojih svetovalcev, borijo na vse pretege
proti priznavanju novih oblik nepremoženjske škode.
Splošno je tudi znano, da je v posameznih državah problematika priznavanja odškodnin različno pravno urejena, bodisi kar se tiče področij kakor tudi obsega in višine. To velja tudi za
stare članice EU.

Oblike nepremoženjske škode
priznane v italijanski pravni
ureditvi
1) Kratek zgodovinski pogled
V preteklosti so v Italiji uveljavili
sistem, na podlagi katerega se je štela
za nepremoženjsko (točneje "moralno
škodo" - "danno morale") vsaka škoda, ki jo je oseba utrpela in ki ni bila
materialne narave. Vsekakor je bila po
obsegu taka škoda omejena na bolečine (fizične in psihične), ki jih je utrpel poškodovanec, in je zato bila odškodnina iz takega naslova definirana
kot "pecunia doloris" ali "pretium doloris". Pri določanju višine odškodnine
so prišle v poštev fizične in psihične
bolečine in tudi trajne posledice se pravi to, kar v slovenskem sistemu v glavnem ustreza duševnim bolečinam zaradi zmanjšanja življenskih aktivnosti.
Strah običajno ni prišel v poštev in
tudi danes ni primerno ovrednoten. Vr-

hovno sodišče (npr. sodba, št. 2063 z
dne 23. 5. 1975) je menilo, daje namen
odškodnine nuditi oškodovancu neko
zadoščenje kot povračilo, kolikor je mogoče, za moralne in psihične bolečine,
kijih je utrpel. Kasneje so sodišča predvsem po zaslugi nekaterih avtorjev začela priznavati tudi škodo, ki jo je oseba
utrpela kot član družbe, v osebnih odnosih ("danno alia vita di relazione").
Poleg tega so sodišča začela priznavati kot samostojno obliko škode tudi
"škodo na zunanjem videzu" ("danno
estetico") ter "škodo v intimnih odnosih" ("danno sessuale"), torej obliki, ki
sta postopoma postali sestavni del škode v medsebojnih odnosih v družbi.
Zajemala pa je vse tiste posledice telesnih poškodb, ki vplivajo škodljivo
na medsebojne odnose v družbi in s
tem na počutje in življenje oškodovanca kot člana družbe, torej na "vrednost
človeka" ("valore uomo").
2) Škoda na zdravju
Razvojni proces te problematike je
dobil novi zagon s sodbami Okrožnega
sodišča v Genovi, ki so se oddaljile od
tradicionalne delitve škode na osebi v
dve kategoriji, premoženjsko in moralno, utemeljeni na načelu, ki ga predvideva člen 2059. Omenjeno sodišče je
namreč zagovarjalo tezo, da je poleg
navedenih dveh oblik škode na osebi
še tretja, ki so jo označili kot nepremoženjsko škodo ("danno extrapatrimoniale") in ki jo predstavlja zmanjšanje
fizične in psihične integritete osebe
("diminuzione deli' integrita' física e
psichica della persona" - podobno Cigojevi definiciji, ki govori o okvari telesnega in duševnega zdravja). Ta škoda naj bi temeljila na načelu, ki ga vsebuje člen 2043 civilnega zakonika. Taka oblika škode bi torej predstavljala
neko tretjo vrsto ("tertium genus"),
med premoženjsko in moralno škodo.
Tako stališče je z nekaterimi dopolnitvami sprejelo tudi Ustavno sodišče s
sodbo, št. 184/86, v kateri je menilo, da
je 2043. člen zakonika pravzaprav norma ("norma in bianco"), ki jo je mogoče povezati in dopolniti z določbo, vsebovano v 32. členu ustave in ki se glasi: "Republika skrbi za zdravje kot temeljno pravico posameznika in korist
skupnosti ter zagotavlja revnim brezplačno zdravstveno oskrbo".
To vmesno, tretjo obliko škode
predstavlja prizadetost psihofizične
integritete osebe kot take, ki ima negativne posledice na "vrednost človeka" ("valore uomo") v vseh njegovih

razsežnostih in ki se torej ne omejuje
le na sposobnost ustvarjanja dobrin,
temveč obsega vse naravne funkcije,
ki jih ima subjekt v svojem življenjskem okolju in ki se tičejo ekonomskih, bioloških, socialnih, kulturnih
in estetskih vidikov. Taka oblika škode
je definirana kot škoda na zdravju
("danno alla salute" ali"danno biologico"). Višina nepremoženjske škode se
določa po načelu pravičnosti oziroma
proste presoje (equitas - člen 1226).
Da pa pri tem ne bi prihajalo, kakor
se je pogosto dogajalo, do razlik med
sodišči pri odmeri odškodnine, so nekatera večja sodišča določila tabele
(tako sodišče v Pisi, Genovi, Firencah,
Rimu in Milanu; enotno tabelo so pripravila sodišča treh Benečij). Te tabele
določajo višino denarne odškodnine
glede na stopnjo invalidnosti tako, da
je za vsak odstotek invalidnosti določena neka vrednost, ki se pomnoži s
koeficientom, odvisnim od starosti oškodovanca. Tabele seveda niso obvezujoče za sodnika, ki ga veže edino načelo vsebovano v členu 1226. Zato je
možna individualizacija škode ob
upoštevanju konkretnega primera.
V letu 2003 so sodniki iz Milana
objavili nove tabele odmere škode na
zdravju, ki so bile prilagojene spremembam cen od objave prejšnje verzije. Te tabele se v bistvu uporabljajo na
celotnem državnem ozemlju, tako da
jih mnoga sodišča upoštevajo kot najbolj homogeno (in zgodovinsko najbolj uporabljeno) metodo izračuna odškodnine. V pričakovanju objave enotne državne tabele (ki jo predvidevata
zakona 57/2001 in 273/2002) je ta milanska najbolj razširjena v državnem
merilu in predstavlja sredstvo homogenega izračuna škode, ki ga lahko zasledimo na ravni sodne prakse, če že ne
na zakonodajni.
Za lažje razumevanje in za preglednejšo sliko se objavlja tabela v celoti, z
navedbo zneska odškodnine glede na
starost oškodovanca in stopnjo (odstotek) trajne invalidnosti. Vrednost točke
raste s težo posledic poškodbe.
Tako se na primer po tabeli milanskega sodišča, ki jo aplicira večina sodišč, pa tudi zavarovalnice, za 5-odstotno invalidnost osebe, k i j e stara 18
let, priznava za vsak odstotek 1.183,70
evrov, kar se pomnoži s koeficientom
0,915 (in da rezultat 5.412,56 evrov).
Vrednost točke je progresivna glede na
stopnjo invalidnosti, medtem ko se koeficient niža s starostjo oškodovanca.
Postopek za izračun take škode je
torej enostavna matematična operacija:

Civilni zakonik
Določbe o premoženjski in nepremoženjski škodi:
2043. člen - Povrnitev škode zaradi nedopustnega

ravnanja

Katerokoli dejanje, storjeno naklepno ali iz malomarnosti, ki drugim povzroči nedopustno škodo, zavezuje storilca, da jo mora povrniti;
2056. člen - Odmera škode
Oškodovancu se odškodnina odmeri na podlagi določb 1223., 1226. in
1227. člena.
2059. člen - Nepremoženjska

škoda

Nepremoženjska škoda se povrne samo v primerih, ki jih določa zakon.
1223. člen -

Odškodnina

Odškodnina za neizpolnitev ali zamudo mora vsebovati tako izgubljeni zaslužek kot izgubljeni dobiček, če sta nujni takojšnji in neposredni posledici.
1224. člen - Škoda pri denarnih obveznostih
Pri denarnih obveznostih se morajo od dneva zapadlosti plačati zakonite zamudne obresti, čeprav to ni bilo prej dogovorjeno in tudi če upnik ne dokaže,
da je pretrpel kako škodo.
Če so bile pred zapadlostjo dogovorjene zamudne obresti v višji meri od zakonite, se morajo zamudne obresti plačati v dogovorjeni meri.
Upnik, ki dokaže, da je pretrpel višjo škodo, ima pravico do dodatne odškodnine, do katere pa nima pravice, če je bila dogovorjena mera zamudnih obresti.
1226. člen - Pravična odmera

odškodnine

Če se višina škode ne more točno dokazati, jo sodnik odmeri po načelu pravičnosti.
1227. člen - Soodgovornost

upnika

Če je škoda nastala tudi po krivdi upnika, se odškodnina zmanjša za stopnjo njegove krivde in s to povezanih posledic.
Odškodnina je izključena za škodo, ki bi jo upnik lahko preprečil s skrbnim
ravnanjem.
1228. člen - Odgovornost za ravnanje

pomočnikov

Če stranke niso drugače določile, je dolžnik, ki se pri izpolnjevanju obveznosti poslužuje pomočnikov, odgovoren tudi za dejanja, ki so jih le-ti storili z
naklepom ali iz malomarnosti.

Kazenski zakonik
40. člen - Vzročna zveza
Nikogar se ne sme kaznovati za dejanje, ki ga zakon določa kot kaznivo, če
škodni ali nevarni dogodek, od katerega je odvisen obstoj kaznivega dejanja, ni
posledica njegove storitve ali opustitve.
Kdor ne prepreči dogodka, ki bi ga moral po zakonu preprečiti, odgovarja
kot storilec.
41. člen - Konkurenca

vzrokov

Hkratni obstoj predhodnih, sočasnih in poznejših vzrokov, tudi neodvisnih
od storitve ali opustitve storilca, ne izključuje vzročne zveze med storitvijo ali
opustitvijo in posledico.
Poznejši vzroki izključujejo vzročno zvezo takrat, ko so sami povzročili posledico. Če je storitev ali opustitev, ki je bila storjena pred tem, sama po sebi
kaznivo dejanje, se izreče kazen, ki je določena za to kaznivo dejanje.
Te določbe veljajo tudi takrat, ko predhodni, sočasni in poznejši vzroki pomenijo nedopustno ravnanje tretjega.

odstotku trajne invalidnosti (ki jo določi izvedenec) odgovarja v tabeli že določena vrednost točke v evrih, ki se potem pomnoži s koeficientom, odvisnim
od starosti oškodovanca na dan nezgode.
Vrednost točke (odstotka invalidnosti) raste sorazmerno s težo trajnih
posledic in gre od najnižjega zneska
946,46 evra (za 1% invalidnost) do
najvišjega 6.506,91 evra (za 100-odstotno invalidnost na zdravju).
Priznava se tudi škoda na zdravju
za čas okrevanja v višini od 25,82 do
51,65 evra na dan za začetno obdobje
okrevanja, za naslednje obdobje pa polovico ali pa celo samo četrtino navedenih zneskov.
Naj navedem nekaj primerov:

Škoda na zdravju — Danno biologico
STAROST
INVALID- Vrednost
NOST
točke
%

18
koef.
0,915

45
koef.
0,780

60
koef.
0,705

5%

5.412,56

4.613,99

4.170,33

1.183,07

30%

3.401,34

93.366,69

79.591,28

71.938,27

80%

6.369,67

466.259,73

397.467,31

359.249,30

100%

6.506,91

595.381,81

507.388,59

458.736,80

Moralna škoda ali "pretium doloris"
Gornjim zneskom je treba še dodati še odškodnino za to samostojno obliko škode in sicer v višini od '/ 4 do V2
za zgoraj opisano škodo na zdravju.
Poleg tega tabela predvideva tudi
kriterije za odmero odškodnine za
začasno škodo na zdravju ("danno
biologico da inabilitá temporáneo").
Za vsak dan začasne totalne nesposobnosti se priznava odškodnina od najmanj 25,82 do največ 51,65 evra, in sicer v sorazmerju s težo in trajanjem bolezni. Zneski so proporcionalno nižji,
ko gre za začasno delno nesposobnost.
Za obdobje take začasne invalidnosti (ki v bistvu odgovarja času okrevanja) se priznava tudi moralna škoda
("pretium doloris") v višini, ki gre od
% do V2 škode, kot je prikazano za odškodnine za čas trajanja bolezni.
Naj pri tem dodam, da je naš zakonodajalec pripravil posebno tabelo za
lažje škode na zdravlju (do 9% invalidnosti) iz naslova avtomobilske odgovornosti in s tem predvsem ugodil zahtevam zavarovalnic.
O tem, o najnovejših oblikah
škod ("eksistenčna škoda" in "mobbing") in še o čem drugem o vrednotenju škode na osebi pa v prihodnji
številki!

Težave in zapleti
v izvršilnem postopku
Jože lic

Nenehno poslušamo, da izvršilni postopki ne potekajo hitro. Navajajo
se različni razlogi in tudi očitki, da odvetniki s svojim nepravilnim ravnanjem povzročamo nepotrebne zaplete. Tu pa naj opozorim na zaplete, katere po mojem mnenju povzroča sodišče samo.

prvim odstavkom 94. člena ZPP
je predpisano, da stranka določi
obseg pooblastila. V naslednji
določbi, 95. členu istega zakona pa je
predvidena ureditev za primere, ko da
stranka odvetniku pooblastilo za pravdo, ne da bi v pooblastilu natančneje
določila njegove pravice. Odvetnik
ima na podlagi takega pooblastila - kot
določa 2. točka 1. odstavka 95. člena
ZPP - pravico zahtevati izvršbo ali zavarovanje in opravljati vsa dejanja, ki
so potrebna v tem postopku.

S

Zakon je jasen, in tudi praksa je
jasna - vendar v nasprotno smer. Če
odvetnik ne predloži pooblastila, redno
dobi poziv sodišča, da je dolžan predložiti pooblastilo. Sodišče se pri tem
sklicuje na ZPP, vendar na tiste člene,
ki opredeljujejo vsebino vloge.

Tako stališče sodišča je nedopustno in nezakonito.
V skladu s 95. členom ZPP je odvetnik pooblaščen opravljati vsa dejanja tako v postopku na prvi kot tudi
drugi stopnji. Ko je sodba izdana, je
upravičen predlagati izvršbo. Zakon ne
dopušča nasprotne razlage, ločiti moramo odvetnikov položaj na aktivni
strani in na pasivni strani. Po 95. členu
ZPP je odvetnik po končanem pravdnem postopku v imenu iste stranke
upravičen vložiti izvršbo in mu za to ni
potrebno predložiti pooblastila. Nasprotno iz 95. člena ZPP izhaja, da odvetnik, ki zastopa dolžnika v izvršilnem postopku, mora predložiti pooblastilo. To sta dve različni situaciji, ki
ju ni mogoče enačiti.

Zakaj sodišča vedno zahtevajo
predložitev pooblastila?
Neuradno obstaja razlaga, da tako
zahteva sodni red. Sodni red je izvršilni predpis, ki ne more spremeniti zakona, sicer bomo lahko prišli v situacije,

da bo sodni red odločal, kakšen je pritožbeni rok in drugi pogoji v pravdnem
postopku. S predložitvijo pooblastila
pa zadeva še ni urejena. Vse mora biti
v originalu, tudi pooblastilo. Kako pa
se presoja original pooblastila? Dogodi
se, da sodišče zahteva predložitev izvirnega pooblastila, ker je predloženo
pooblastilo napisano s črnilom črne
barve, kar je po mnenju sodišča, fotokopija. Kam bomo prišli s tako razlago? Bojim se, da bodo sodišča zahtevala za presojo originala še barvo črnila
in deponiranje vzorca pri notarju, da bo
vse originalno in zakonito.
Sodišče pozablja, da drugi odstavek 105. člena ZPP dopušča tudi vloge, prejete s komunikacijsko tehnologijo, in vloge, prejete v skladu s pogoji, ki jih zakon določa za uporabo informacijske tehnologije. Da na takem
papirju ni nobenega originalnega podpisa, ni dvoma.

Zahteva: priložite
izvršilni naslov
Po členu 42/1 ZIZ mora upnik
predložiti izvršilni naslov, če je predlog za izvršbo vložen pri sodišču, ki o
terjatvi ni odločalo na prvi stopnji. Dogaja se, da sodišče zopet pozove upnika, da mora priložiti izvršilni naslov v
toliko izvodih, kolikor jih je potrebno
za sodišče in za dolžnike. Zopet se
sklicuje na 15. člen ZIZ in nato na 106.
in 107. člen ZPP. Potem redno sledi še
pravni pouk, da bo sodišče vlogo zavrglo na podlagi 108. člena ZPP.
Ta zahteva je popolnoma neutemeljena. Izvršilni naslov se predloži zato,
da sodišče preveri, ali je predlog za izvršbo utemeljen. Dolžnik že mora vedeti, kaj je dolžan. Imamo opravka z
izvršilnim postopkom, katerega ne
smemo z razlagami 15. člena ZIZ položiti na "Prokrustovo posteljo". V pravdi se odloča, ali terjatev obstoji, v izvršbi se samo ugotavlja, ali obstaja iz-

vršilni naslov. Pri tem se omejim samo
na tiste izvršbe, pri katerih je izvršilni
naslov pravnomočna in izvršljiva sodna odločba in sodna poravnava.
Samoumevno je, da mora sodna
odločba vsebovati potrdilo o izvršljivosti. Dogaja se, da se za sodno poravnavo zahteva potrdilo o izvršljivosti.
Taka zahteva sodišča ni utemeljena.
Praviloma je prvi pogoj izvršljivosti
pravnomočnost sodne odločbe. Pravnomočnost je pravna kategorija, ki jo
ugotavlja in potrjuje samo sodišče.
Sodna poravnava ne more biti pravnomočna, saj gre za sporazum strank, izvršljivost pa je drugi pogoj, ki zahteva
da je dolžnikova obveznost v skladu z
vsebino izvršilnega naslova zapadla v
plačilo. Izvršljivost je dejanska kategorija, stranki se lahko dogovorita kljub
izvršilnemu naslovu o drugačnem roku
izpolnitve; medtem ko s pravnomočnostjo stranki ne moreta razpolagati.
Če bi upnik vložil izvršbo pred zapadlostjo izpolnitve po sodni poravnavi, bi
imel dolžnik možnost ugovora v skladu s 6. točko 1. odstavka 55. člena ZIZ.

Izvršba proti družbeniku
Zakon o izvršbi in zavarovanju dopušča izvršbo neposredno proti družbeniku, ki je osebno odgovoren, če je
bil izvršilni naslov izdan proti družbi z
neomejeno odgovornostjo ali komanditni družbi. Člen 25/1 ZIZ dopušča
odmik od splošnega pravila, da se izvršba vloži tudi zoper osebo, ki ni navedena v izvršilnem naslovu.
Vseeno pa se dogaja, da sodišče v
takem primeru zahteva še dokaz, da se
izvršilni naslov glasi neposredno zoper
družbenika. Zakaj tako, ne vem, čeprav
je omenjena zahteva v nasprotju s 25.
členom ZIZ.

Utesnitev izvršbe
Upnik med izvršbo prejme delno
plačilo in utesni svojo izvršbo za prejeto plačilo oziroma izpolnitev terjatve.
Zopet naletimo na primere, ko sodišče
zahteva od upnika dokaz, koliko je
dolžnik upniku plačal, da bo preverilo,
ali je utesnitev izvršbe pravilna.
Sodišče samo, po lastni iniciativi ni
pristojno preverjati, za koliko in na kakšni osnovi je upnik utesnil izvršbo.
Člen 43/1 ZIZ pooblašča upnika, da
med postopkom brez dolžnikove privolitve v celoti ali delno umakne predlog za izvršbo. Ali bo kljub nedvoumnemu besedilu člena 43/1 ZIZ sodišče še zahtevalo, naj upnik predloži
dokaze, da mu je dolžnik v celoti izpolnil svojo obveznost, in nato še presoja-

lo, ali je umik utemeljen? To je upnikova prosta pravica! Sodišče v tem primeru nima pravice vmešavati se v obseg utesnitve oziroma umika izvršbe.
Dolžnik je edini upravičen, da ugovarja pravilnosti upnikovega izračuna in v
tem primeru sodišče zahteva potrebne
dokaze, da odloči o tem nesoglasju.

Neenakopraven položaj strank
Člen 42/1 ZIZ določa: "Če je predlog za izvršbo vložen pri sodišču, ki o
terjatvi ni odločalo na prvi stopnji, mu
je treba priložiti izvršilni naslov v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o izvršljivosti."
Stranke so v postopku enakopravne
in imajo enake pravice ne glede na to,
pri katerem sodišču poteka postopek.
Citirana določba ZIZ pa postavlja stranke v neenakopraven položaj, saj nalaga
enim večjo obveznost kot drugim.
Vsebina izvršilnega predloga in potek postopka morata biti enaka ne glede na to, ali se izvršba vodi na sodišču,
ki je izdalo izvršilni naslov, ali drugod.
Menim, da je navedena določba ZIZ
vsebinsko sporna. Predložitev izvršilnega naslova naj bi bila obvezna v
vseh primerih, kolikor s tem utemeljimo hitrost in ekonomičnosti postopka.
Sedanja ureditev pa k temu ne prispeva
veliko. Kakšna pa je razlika, če se vloži izvršba na podlagi izvršilnega naslova Okrajnega sodišča v Ljubljani pred
tem sodiščem, ali na Okrajnem sodišču
v Ljubljani na osnovi izvršilnega naslova, ki ga je izdalo npr. Okrajno sodišče v Cerknici?

Izvirnik ali overjeni prepis
Kakorkoli že - člen 42/1 ZIZ velja
in predpise moramo spoštovati. Zahteva, da se priloži izvršilni naslov v izvirniku ali overjenem prepisu, na katerem je potrdilo o izvršljivosti. Kako naj
se potrdi izvršljivost sodne poravnave,
smo že povedali. Ostaja nam še, da se
ukvarjamo z izvirnikom ali overjenim
prepisom.
Izvirnik je lahko samo eden: to je
izvod izvršilnega naslova, ki se nahaja
v sodnem spisu. Stranka nikakor ne
more predložiti izvirnika sodbe, saj bi
enostavno posegla v sodni arhiv. Overjen prepis pa se običajno označi z klavzulo, da gre odpravek sodbe.
Veliko mnenj je povzročilo vprašanje, kako naj izvršilno sodišče odloči,
če ni predlogu priložen izvršilni naslov, seveda v primerih člena 42/1 ZIZ.
Ta zadeva je naravnost vzorčni primer,
kako spoštovana tretja veja oblasti pozna izvršbo. Primer je že dobro osvetlil

dr. Andrej Berden v svojem prispevku
"Fotokopija sodne odločbe", objavljenem v Pravni praksi, št. 5 z dne 5. 2.
2004.
Izvršbe ni mogoče dovoliti, če ne
obstaja izvršilni naslov, to mora vedeti
že študent prava. Kadar upnik ne priloži izvršilnega naslova predlogu za izvršbo, obstaja več možnosti. Izvršilnega
naslova sploh ni, izvršilni naslov še ni
izvršljiv, izvršilni naslov obstaja in ga
upnik ni priložil, izvršilni naslov obstaja in ga je upnik predložil, vendar ne v
zahtevani obliki, ampak samo v navadnem prepisu ali fotokopiji.
Dolžnost, da upnik priloži izvršilni
naslov, ne velja za vse izvršbe, ampak
samo takrat, kadar izvršbo dovoljuje
sodišče, ki ni izdajatelj izvršilnega naslova. Upnik je v neenakopravnem položaju glede na dejstvo, pri katerem sodišču predlaga izvršbo. V enem primeru je sodišče dolžno poiskati izvršilni
naslov, ker se nahaja pri istem sodišču,
v drugem primeru pa bi izvršbo zavrnilo oziroma zavrglo. To je nedopustno
posebno tedaj, kadar je priložena fotokopija izvršilnega naslova.
Sodišče bi moralo izvršilni predlog
obravnavati kot nepopolno vlogo, zato
pa bi bilo dolžno uporabiti ustrezna določila ZPP in na podlagi člena 107/1 pozvati upnika, da v določenem roku predloži izvršilni naslov v pravilni obliki. V
primeru, da upnik sodne zahteve ne bi
izpolnil v postavljenem roku, sodišče izvršilni predlog zavrže kot nepopolen.
To je edino pravilen način kadar izvršilni naslov ni predložen ali ni predložen v pravilni obliki. Upoštevati je
treba, da sam obstoj izvršilnega naslova kot pravnega akta ni odvisen od
zahtevane priloge v izvršbi. Izvršilni
naslov kot pravni akt obstaja, če je kot
tak zapopaden v sodnem spisu, ki je
odločal o tožnikovem zahtevku. Ta
spis izkazuje, da izvršilni naslov obstaja - in ne izvršilni postopek, ki se vodi
na njegovi podlagi.
Dr. Jože Juhart, profesor civilnega procesnega prava na ljubljanski pravni fakuleti, je študentom
vedno polagal na srce:
"Tožnik ne potrebuje sodbe,
zato da jo bo dal v okvir, ampak
da bo dosegel izpolnitev svoje terjatve. Izvršba je smisel in cilj civilnega procesa."
Skromno naj samo dodam, da bi
bilo zelo dobro, če bi sodišča izvršbe hitro in kvalitetno reševala, in ne
birokratsko zapletala in se izgovarjala na druge.

48. kongres
Mednarodne
odvetniške unije
Kot nacionalni podpredsednik
UIA sem bil od 31. avgusta do 2. septembra 2004 med udeleženci 48.
kongresa Mednarodne odvetniške
unije (UIA) v Ženevi.
Letos so bile kot glavne in temeljne
teme določene naslednje:

1. Pravica do zdravja — prva
med človekovimi pravicami?
Vodja zasedanja je bil nekdanji minister za zdravje in humanitarna dejanja g. Bernard Kouchner iz Francije,
medtem ko sta bila koordinatorja Georges Albert Dal ter Pascal Maurer.
Razprava pri tej temeljni temi je
potekala predvsem v zvezi s problemom izjemne neenakosti glede kakovosti in obsega zdravljenja in tudi splo-

šnega zdravstvenega stanja med severnimi in južnimi državami.
G. Mario Stasi je podal generalno
poročilo in predstavil problematiko
pravice do zdravja kot ene izmed najpomembnejših človekovih pravic. Dr.
Patrick Aeberhard je razpravljal o t. i.
ranljivi populaciji, to je tisti, ki nima
razvitega sistema javnega zdravstva,
medtem ko je Harvey E. Bale predstavil raziskave in razvoj inovacij na farmacevtskem področju, na katerem je
napredek viden iz dneva v dan, problem pa je dodatno v tem, da so nova
zdravila izjemno draga in si jih tudi v
najbogatejših državah lahko privoščijo
le najbogatejši, saj je tudi tam obseg
zdravstvene zaščite odvisen od stopnje
zdravstvenega zavarovanja in plačil
zanj.

S kolegi
iz odvetniške
zbornice Züricha
Tradicionalni večdnevni izlet, ki ga organizira vsako leto predsednik
odvetniške zbornice kantona Ziirich za člane izvršnega odbora (ideja za g.
Kozinca!), povabljeni pa so vselej tudi bivši predsedniki zbornice, so naši
švicarski kolegi letos preživeli konec avgusta v Sloveniji. Za Slovenijo se je
odločil predsednik zbornice dr. Mirko Roš, po rodu, čeprav že oddaljenem,
iz naših krajev.

jihov program je bil tradicionalen (Bled, Portorož, Piran), povsem zasebno pa sva se jim z
odvetnikom Janezom Starmanom pridružila na kulinarično izjemno zanimivem kosilu na gradu Zemono. Prosili so
naju za kratko predstavitev pravnega
reda Slovenije in odločila sva se, da jim
Janez z nekaj besedami predstavi našo
pravno ureditev, jaz pa sem jim precej
bolj podrobno predstavil našo odvetniško zbornico, način dela in glavne prob-

N

leme, saj jih je to najbolj zanimalo. V
razgovoru s predsednikom in podpredsednico zbornice dr. Sibylle Pestalozzi-Früh pa sem tudi sam zvedel nekaj
zanimivosti o njihovi odvetniški zbornici, ureditvi in načinu dela.

Vsak kanton ima zbornico ...
V Švici ima vsak kanton svojo odvetniško zbornico, te so samostojne in
aktivne. To je povezano s tem, da ima
vsak kanton svojo zakonodajo, tako tu-

Obravnavan je bil tudi problem
HIV (epidemija AIDS-a).
Pri obravnavanju te temeljne teme
je delovala tudi komisija za pravice
otrok, za udejstvovanje žensk v zdravstvenem pravu in komisija o pravu
zdravja, predstavniki teh komisij pa so
podali ustrezna poročila.

2. Mednarodna ureditev
nacionalnih pravnih običajev —
prakse
Prva leta 21. stoletja so dokazala,
da se je potrebno v tem poklicu še bolj
truditi kot doslej. Globalizacija je prispevala svoje tudi v tem poklicu in odvetniki niso izjema. Namen te glavne
teme je bil predvsem poudariti, kje so
meje odvetnika in pravnika ter razlike
v moderni pravni praksi.
Eden izmed govornikov je predstavil ureditev v WTO - Svetovni trgovinski organizaciji, njihov proces oziroma potek pogajanj in napovedi vplivov novih pravil, ko jih je potrebno
uporabiti.
Pierre Kirch je predstavil ureditev v
Evropski komisiji in postavil vprašanje, ali se bo lahko sedanjih 25 držav

di lastno ureditev odvetništva (je pa zadeva dokaj poenotena). Zvezna odvetniška zbornica torej ni velikega pomena. Tudi pri stikih s tujimi zbornicami
se kantonalne zbornice obnašajo dokaj
samostojno.
Kantonalna zbornica v Zurichu je
najmočnejša v Švici (2.000 članov),
združuje tretjino vseh švicarskih odvetnikov in je temu primerno finančno
močna. Članstvo ni obvezno, saj se odvetnik registrira na sodišču in odvetniška zbornica, če ni zadovoljna z registracijo določene osebe, lahko to v pravdi
izpodbija. Pravd je kar nekaj, dobljenih
pa okoli polovica. Stroški, ki jih imajo
s tem, so visoki, vendar ne popustijo.
V tej zbornici je okoli četrtina odvetnikov, ki so edini odvetniki v svojih pisarnah, približno četrtina je v majhnih
pisarnah z do 5 odvetniki, četrtina v pisarnah z med 5 in 15 odvetniki, ostalo
pa v za njih že velikih odvetniških pisarnah, kjer dela po več kot 15 odvetnikov.
Imajo izvršni odbor z okoli 7 člani
(tu nisem povsem gotov glede števila,
ni pa mnogo višje, tudi če sem zgrešil),
predsednika in podpredsednika, tajnika
in dve administratorki, računovodstvo
se vodi pogodbeno. Tajnik in administracija so polno plačani (čeprav tajnik

članic ter njihovih nacionalnih odvetniških zborov podredilo tako velikemu
telesu in kako bo to vplivalo na spreminjanje pravil ter na neodvisnost
pravniškega poklica.

3. Humanitarno pravo
v 21. stoletju
Ženevske konvencije in njihove
dopolnilne protokole je predstavil Robert Kolb, profesor na Univerzi v Neuchatelu, Bernu in Ženevi, prav tako
pa so bila predstavljena t. i. "siva področja," ki niso neposredno pokrita z
ženevskimi konvencijami, razprave pa
so potekale tudi v zvezi z izvedbo oziroma uveljavitvijo humanitarnih pravic.
Organizacijsko je bil kongres zastavljen tako, da se je delalo sočasno v
različnih komisijah, tako da so si udeleženci pač izbrali teme, ki so ustrezale njihovemu interesu. V nasprotju z
njimi pa funkcionarji nismo imeli izbire, program je bil izjemno obsežen, delovni dan s e j e pričel že zjutraj ob 8. uri
z registracijo, kateri je nato nemudoma
sledila seja upravnega odbora, ki je trajala vse do 13. ure. Glede te dopoldan-

dela polovično še kot odvetnik), predsednik pa dobi nadomestilo za kritje
stroškov lastne pisarne zaradi izpada
dohodka za čas njegove odsotnosti zaradi dela v odvetniški zbornici. Zneski
so za naše razumevanje stvari visoki, so
pa sorazmerni z njihovimi zaslužki in
za njihove razmere niso kaj posebnega.

Začudeni nad našo
ureditvijo...
Švicarski kolegi so menili, da imamo pri nas kar kompleksen sistem
pravne pomoči, kar začudeni pa so bili
nad tem, da poznamo tako pactum de
quota litis kot brezplačno pravno pomoč. Splošno mnenje je, da je osnovni
cilj pactuma de quota litis, ki ga pri njih
ne poznajo, da se omogoči tudi najbolj
revnim dostop do sodišča v dragih
pravdah. To se jim zdi nepotrebno, če
država ta cilj zagotovi na drug način.

Dovoljujejo le pogojno
reklamiranje...
Zanimiva je njihova izkušnja z reklamiranjem odvetniškega dela. Imeli so
sistem, ki je bil identičen našemu. Na
pritisk zvezne vlade in EU (Švica ni v
EU, ima pa z EU sklenjen dokaj obve-

Vsi so bili, pri tem mislim na predstavnike oblasti in OZN, izjemno
spoštljivi in nikakor ne bi škodovalo predstavnikom naše države slišati
nagovore, prepolne spoštovanja do odvetniškega poklica in njegovega poslanstva.
Žal bi to ne škodovalo tudi premnogim našim članom, ki premalo
spoštujejo tradicije in izročila našega poklica, saj tudi človeka, ki že desetletja spremlja dogajanja v mednarodnem odvetništvu, vedno znova preseneti samozavest odvetnikov iz širnega sveta in predanost poklicu.
Ne zaradi funkcije, ki jo trenutno opravljam, pa moram zapisati: odločno gre zavrniti pomisleke nekaterih, češ da naj bi naše članstvo in
delovanje v UIA ne imelo takšne teže kot recimo v CCBE, kajti kljub
vsemu je to najstarejše in največje odvetniško združenje na svetu, v katerem zavzeto sodelujejo odvetniki iz vsega sveta in kjer mora nujno sodelovati tudi Slovenija, pa čeprav zastopana le ob posameznih dogajanjih z enim ali dvema predstavnikoma (le "ad informandum": delegacije drugih držav, nastalih iz nekdanje SFRJ, so bile nekajkrat številčnejše od naše, česar pa na delovnem področju ni bilo posebej opaziti, zato pa toliko bolj pri kosilih in družabnih srečanjih).

ske seje naj poudarim le to, da so bila
sprejeta vsa poročila glavnih funkcionarjev UIA (predsednika, tajnika, finančno poročilo, itd.), bilo je le nekaj
dopolnilnih predlogov in pripomb.
In drobna zanimivost: nekaj predstavnikov angleško govorečih držav je
predlagalo, da bi angleščina postala prvi delovni jezik kongresa - toda predlog je bil odločno zavrnjen!

zujoč, zelo kompleksen sporazum in
mora spoštovati veliko direktiv) pa so ga
morali opustiti. Dovolili so le reklamiranje pod pogoji, ki tudi sicer obče veljajo
za pošteno reklamiranje (takšno, ki je
objektivno, pošteno, nezavajujoče itd.).
Po spremembi zakonodaje pa odvetniki sami sploh niso šli v to, enostavno se ni zgodilo nič. Mnogi še vedno mislijo, da je blasfemično, drugi so
bili negotovi, ali se to sploh splača, ali
pa so se bali kritik starejših kolegov.

Reklamna kampanja prek
zbornice...
Se je pa odvetniška zbornica odločila, da bodo speljali kampanjo reklamiranja odvetništva kot panoge, saj se
jim zdi nerazumno, da jim to zakonodaja omogoča, pa tega ne izkoristijo
(pa nimajo problemov z Odškodninami
d.o.o. in Poravnavami d.o.o.). Zdi se
jim tudi, da je to za odvetništvo primerno, saj se reklamirajo banke, zavarovalnice in podobno, po splošni presoji dejavnosti, ki prav tako prisegajo
na poštenost, ugled, diskretnost itd.
Za nemajhna sredstva so najeli eno
izmed boljših reklamnih agencij in po
študiju trga jim je agencija priporočila,

Protestna resolucija
Skupina francoskih in belgijskih
kolegov je podala pobudo za sprejem
resolucije o sramotnem položaju zapornikov v oporišču ZDA Guantanamo
na Kubi, odločanje o sprejemu te resolucije pa je bilo razumljivo prepuščeno
popoldanski generalni skupščini UIA,
ki je sledila delovnemu kosilu, vse v

da se lotijo kampanje z jumbo plakati,
brez slik, in malo šaljivimi reklamnimi
slogani v stilu:
Velike črke: Se zadnje čase veliko
dopisujete z davčno upravo?
In nato malo spodaj: Najemite si
odvetnika, dokler ne bo prepozno!
Ali takole besedilo:
Komunicira vaš zakonski partner z
vami le še prek sodišča?
Najemite si odvetnika, dokler ne bo
prepozno ...
Kampanjo so izpeljali in uspeh je
bil dober, predvsem pa so naleteli na
zelo pozitiven odziv javnosti in medijev, nikomur se to ni zdelo neprimerno.
To je bilo tudi novota in odziv medijev
je bil pozitiven tudi pri pisanju o odvetništvu, dejavnosti, načinu dela, česar do tedaj niso počeli.
Skratka, ljudi je začela zanimati celotna odvetniška dejavnost in ne le nekaj izstopajočih posameznikov. Novinarji so objavili vsaj 20 do 30 člankov,
ki so delovali kot promocija ob samih
plakatih.
Seveda ni nujno, da je ta formula
uporabna za Slovenijo.
Tudi pri njih imajo nekaj odvetnikov, ki jih lahko označimo kot "ambulance chasers", torej osebe, ki z meto-

prostorih kongresnega centra Ženeve,
da bi ne prišlo do izgube časa z odhodom na kosilo kam drugam. Generalna
skupščina je omenjeni predlog sprejela
"una voce" in z aklamacijo, niti eden
od navzočih udeležencev in delegatov
ji ni nasprotoval.
Gre za izjemno oster protest mednarodnega odvetništva zoper ravnanje
vlade ZDA, ki grobo krši mednarodna
načela temeljnega prava in Ustanovne
listine OZN, kar je v resoluciji natančno obrazloženo. Ravnanje s temi zaporniki je pravi posmeh osnovam pravnih svoboščin, ker se dogajajo naravnost nezaslišane kršitve njihovih pravic, ljudje so zaprti v neznosnih razmerah, ne da bi jim bila krivda s čimerkoli utemeljeno in obrazloženo vsaj nakazana - gre preprosto zgolj za domneve
o njihovi krivdi. Niti sledu ni o najelementarnejših pravicah v kazenskih
postopkih, celoten postopek procesa je
prepuščen presoji ZDA in tudi vsi
predstavniki justice, to je sodišča, obtožba in obramba, so prepuščeni izbiri
te države. Komično bi bilo mogoče to
označiti v primeru države, ki si lasti
monopol nad demokracijo v svetu, ni

dami, segajočimi do meje nedostojnosti, zbirajo zgolj odškodninsko klientelo. Nimajo pojava Odškodnin d.o.o. in
Poravnav d.o.o. in se jim zdi pojav nenavaden. Očitno se pri nas javnost še
zelo nekritično odziva na razna reklamna sporočila in je splošna informiranost
o odvetništvu in pravnem sistemu slaba. Kaže pač, da smo v tem smislu tipičen predstavnik mladih vzhodnoevropskih demokracij z nerazvitim trgom
in nerazgledanimi potrošniki.

Veliko povsem enakih
problemov...
Zanimivo je, da imajo veliko povsem enakih problemov kot mi. Na primer: na veliko razpravljajo, soočajo
mnenja, ali je lahko odvetnik (kandidat,
pripravnik) v odvetniški družbi zaposlen le delno in dela delno drugje, zatem,
kje lahko še dela, če dela drugje itd. Kot
mi. Skratka, v mnogočem smo si po
problemih in načinu dela zelo podobni.

Odprava tarife,
le priporočilo...
Zanimivo je, da so na pritisk
zvezne vlade, morali odpraviti tudi

pa niti tragikomično, je samo tragično,
o tem smo vsi navzoči soglašali.
Naslednji kongres UIA bo prihodnje leto v Fesu (Maroko), jubilejni 50. pa v Salvador de Bahia v Braziliji.
Takoj po zaključku generalne skupščine in brez vsakršnega premora smo
ob izjemnih varnostih ukrepih odšli na
otvoritev kongresa v skupščinsko dvorano OZN v Ženevi.
Tamkaj je vse potekalo izjemno
svečano: pozdravnemu nagovoru predsednice kongresa Laurence Bory Villa
je sledil govor predsednika UIA Jacquesa Leroya; naslednja govornica je bila
Eva Saluz, predsednica švicarske odvetniške zbornice, nakar nas je pozdravil še generalni direktor OZN v Ženevi
Sergejas Ordzonikidze; kot domača
funkcionarja sta govorila Christian Ferezin, administrativni svetovalec v
mestnem županstvu Ženeve in Micheline Spoerri, državna svetovalka v ženevskem kantonu (ustreza funkciji pravosodnega ministra).
Nikolaj Crgurevič

tarife. Odvetniki so bili zato zmedeni. Dolgoletna navezanost na tarifo je
pustila globoke sledi v načinu dela s
strankami - tako da se enostavno niso mogli navaditi na popolnoma prost
trg.
Zato je odvetniška zbornica izoblikovala poseben akt in ohranila tarifo v
obliki priporočila, ki ga sedaj na splošno uporabljajo.
Naj se pohvalim: preživel sem zanimivo popoldne in navezal prisrčne
stike s kolegi iz Švice.
mag. Gregor Velkaverh

Skupščina
Odvetniške
zbornice
Federacije
BiH
Skupščina Odvetniške zbornice
Federacije Bosne in Hercegovine je
17. septembra 2004 v Sarajevu obravnavala poročilo o delu upravnega
odbora, predlog o spremembah zakona o kazenskem postopku in izvolila novega predsednika.
Udeležilo se je je veliko gostov,
med drugim minister za pravosodje,
predsednik Vrhovnega sodišča in predstavniki drugih pravosodnih ustanov,
prav tako pa tudi številni gostje iz inozemstva. Med drugimi je kot gost skupščino pozdravil tudi predsednik Odvetniške zbornice Republike Srbske,
kar je rezultat trenutne državne ureditve BiH in kaže na to, da obe zbornici
poslujeta povsem samostojno.
Skupščina je izvolila novega predsednika in sicer odvetnika Josipa Muselimoviča iz Mostarja in se obenem
zahvalila dosedanjemu predsedniku
Ekremu Galijatoviču za njegovo dolgoletno vodenje zbornice.
Bosanski kolegi so sprejeli tudi
sklep o obveznem zavarovanju odvetniške
odgovornosti
za
znesek
50.000,00 evrov, opozorili na probleme v zvezi z zakotnim pisaštvom in
sprejeli protest zoper sklep Visokega
predstavnika mednarodne skupnosti,
ker je za člana sodnega sveta imenoval
odvetnika, katerega zbornica ni podpi-

Češka
Odvetnika — ustavna sodnika
V letu 2003 je predsednik Češke republike imenoval za ustavnega sodnika
JUDr. Jiriho Nykodymo, (roj. 1945), odvetnika v Pragi.
V letu 2004 pa je predsednik Češke republike imenoval za ustavnega sodnika
JUDr. PhDr. Stanislava Balika, (roj. 1956), prav tako odvetnika v Pragi.
Prevod: B. K.
Uredništvo in slovenski odvetniki se pridružujemo čestitkam!
Vir: Bulletin Advokacie, št. 7-8/2004, str. 137—138

Nov pravdni postopnik
Pred kratkim je bil v BiH sprejet nov zakon o pravdnem postopku, ki bi naj rešil sodne zaostanke.
Po njegovih določilih bi naj bila
vsaka zadeva zaključena na dveh
narokih in sicer bi naj bil le pripravljalni narok in nato bi naj bilo
na prvem naslednjem naroku o zadevi odločeno. Da ne bi prihajalo
do prelaganja zaradi izostanka prič,
je v zakonu določilo, da se priča, ki
ne pride, razen če ima zares opravičljive razloge, takoj denarno kaznuje.

Po pravosodnem
še "odvetniški" izpit
Naj kot zanimivost zapišem, da
je v BiH pogoj za vpis v imenik odvetnikov štiriletno odvetniško pripravništvo, kandidat za vpis pa mora poleg pravosodnega izpita pred
vpisom položiti še izpit iz odvetniške zakonodaje, zlasti kodeksa
odvetniške poklicne etike. Ta izpit
opravlja pred komisijo odvetniške
zbornice.
rala, saj je na "odvetniško mesto" v
sodnem svetu predlagala uglednega sarajevskega odvetnika in bivšega predsednika Žarka Bulica.
Govorili so tudi o odvetniški tarifi,
med drugim zlasti o zahtevi ministrstva, da se iz proračunskih razlogov
znižajo postavke za obrambe po uradni
dolžnosti. Opozorili so tudi, da bo treba rešiti vprašanje brezplačne pravne
pomoči, saj sedaj to pomoč nudijo sodišča, kar je nesprejemljivo.
V razpravi o spremembah ZKP so
zlasti kritizirali predlagano uporabo
posebnih metod in sredstev za vsako
hujše kaznivo dejanje, namesto da bi
bilo to dovoljeno samo za določena
kazniva dejanja, zlasti na področju organiziranega kriminala.
V razgovorih s kolegi je bilo zaznati, da niso zadovoljni s stališči Visokega
predstavnika
mednarodne
skupnosti, ki kaže premalo volje za
sodelovanje z odvetniško zbornico. To
je prišlo do izraza tako pri omenjenem
samovoljnem imenovanju predstavnika zbornice v sodni svet kot tudi pri
pripravi novega ZKP. Predlog novega
ZKP je namreč pripravljala komisija,
ki jo je brez soglasja odvetnikov in
sodnikov imenoval sam Visoki predstavnik mednarodne skupnosti.
Mitja Stupan

Športne igre hrvaških
odvetnikov in
pripravnikov
mag. Matija Kahne
Hrvaški kolegi so letošnjo jesen začeli v športnem duhu. Od 29. septembra
do 3. oktobra 2004 so namreč v Tučepih
na makarski rivieri potekale tradicionalne, tokrat že 9. športne igre hrvaških
odvetnikov in odvetniških pripravnikov. Združenje hrvaških odvetniških
pripravnikov je po že ustaljeni navadi
na to srečanje povabilo tudi kolege iz
sosednjih držav. Tokrat je čast za zastopanje slovenskih barv pripadla meni.
Povedano po pravici: ob prejemu vabila sem pričakoval povsem neformalno
srečanje hrvaških odvetniških pripravnikov z vsemi pripadajočimi (ne)aktivnostmi, kar pa se je izkazalo za precej napačno pričakovanje. Že takoj po prihodu sem
bil prijetno presenečen nad sestavo udeležencev (večinoma so bili odvetniki), izredno visokim nivojem organizacije in za
konec septembra zelo primemo lokacijo.
Tučepi se, kot je najbrž znano večini bralcev, nahajajo na verjetno najlepšem delu
Dalmacije, le nekaj kilometrov južno od
Makarske ob vznožju Biokova, hribovja,
ki da makarski rivieri posebno draž. Izbor
lokacije je bil pomemben tudi zato, ker
mora nuditi vso potrebno infrastrukturo,
saj se na igrah tekmuje v 9 športnih disciplinah, in sicer v nogometu, košarki, tenisu, namiznem tenisu, plavanju, odbojki
na mivki, šahu, kegljanju ter pikadu.
Poleg mene, predstavnika slovenskega
zbora odvetniških pripravnikov, sta se iger
na povabilo hrvaških kolegov udeležila tudi predstavnik odvetniških pripravnikov
Madžarske ter Federacije Bosne in Hercegovine. Vsi trije smo šele na kraju dogajanja izvedeli, da so te športne igre dejansko
postale del tradicije hrvaških kolegov.
Odvetniki iz sosednje države so zaradi geografske oblike in velikosti Hrvaške
dokaj omejeni na delovanje na ožjem geografskem področju, kjer imajo sedež.
Igre imajo velik pomen za hrvaške odvetnike in pripravnike, ker jim nudijo priložnost za nujno medsebojno spoznavanje
ter izmenjavo mnenj in informacij kot
conditio sine qua non za vsakodnevno delo. Ob priložnosti, kot so športne igre,
lahko v dokaj sproščeni atmosferi razpravljajo o posameznih pravnih in/ali dejanskih vprašanjih ter, kot sem bil priča

tudi sam, mimogrede rešijo tudi kakšen
spor.
Igre je prvič organiziral tedanji predsednik Hrvaške odvetniške zbornice z namenom, da bi se med seboj spoznalo čim
več odvetnikov ter odvetniških pripravnikov, ki jih je v primerjavi s Slovenijo neprimerno več. Hrvaška namreč ne pozna
odvetniške kandidature in je zato temu
primemo več pripravnikov, ki nujno potrebujejo stik s tistimi, ki imajo dejanske
izkušnje v praksi.
Hkrati te igre predstavljajo, kar ni
presenetljivo, večen boj med posameznimi območnimi zbori. Zastopani so namreč brez izjeme vsi hrvaški območni
zbori. Kako resno so hrvaški kolegi vzeli
športne igre, kaže tudi dejstvo, da trije
gostje iz sosednjih držav nismo mogli
tekmovati znotraj konkurence, ker so
dobljeni pokali in medalje stvar velikega
prestiža posameznega območnega zbora
in jih zmagovalcem podeljuje sam predsednik hrvaške odvetniške zbornice. Igre
po pričakovanju niso minile brez ustreznega večernega druženja, ki se je za tiste,
ki so izpadli v predtekmovanjih, prelevilo v nočno - jutranje druženje.
Nedvomno je bil končni vtis zelo
dober - če izvzamem občasne občutke
slabosti, ko sem moral na isto vprašanje nenehno odgovarjati, da naša odvetniška zbornica ne organizira ničesar podobnega in ob tem nisem imel
pripravljenega nobenega dobrega argumenta.
Menim, da bi športne igre lahko
tudi pri nas organizirali vsako leto
spomladi, ko vremenske razmere že
dopuščajo športne aktivnosti na prostem, kot protiutež uspešnim zimskim
pravniškim igram, ki jih organizira
ljubljansko Športno društvo Pravnik.
Lokacija iger bi lahko bila bodisi nekje v našem Primorju oziroma Posočju,
lahko pa celo v Prekmurju, da bi hkrati spoznavali posamezne predele Slovenije. Takšne športne igre bi tudi pri
nas imele velik uspeh, saj bi bile način
za odpravljanje medsebojnih preprek
in bi lahko v veliki meri prispevale k
zbliževanju idej za učinkovitejše nadaljnje delo.

Odmevi
K članku Majde Vukelič:

"Nadzorne poti so,
toda ali so učinkovite"
Delo, 13. 9. 2004

Odvetniška zbornica Slovenije protestira proti ugotovitvam namestnika
Varuha človekovih pravic, Aleša Butale, o "cehovskem zapiranju" v odvetništvu.
Zavajajoče so trditve o izmikanju
zbornice zunanjemu nadzoru obravnavanja odvetnikov v disciplinskih postopkih. Kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica so obravnavane v za to posebej predpisanih postopkih. Poudarjamo, da je zunanji nadzor nad delom Odvetniške zbornice
Slovenije z zakonom že urejen. V disciplinskih zadevah, ki se vodijo zaradi
težjih kršitev dolžnosti pri opravljanju
poklica, zaradi katerih je mogoče odvzeti pravico opravljati odvetniški poklic, delo oziroma prakso v odvetniški
pisarni, namreč odloča disciplinsko so-

dišče v senatu, ki ga sestavljata dva
sodnika Vrhovnega sodišča in trije odvetniki, pri čemer je predsednik senata
sodnik. Na pritožbeni stopnji odloča
Vrhovno sodišče v senatu petih sodnikov.
Ponovno so bili izrečeni očitki o
odrekanju vpogleda Varuhu v disciplinske spise zoper odvetnike. Odvetniška zbornica Slovenije kot pravna
oseba javnega prava je dolžna posredovati Varuhu človekovih pravic podatke
in informacije, ki se nanašajo na izvrševanje javnih pooblastil s strani odvetniške zbornice. Nikakor ni mogoče
zavzeti stališča, da je vsak nosilec javnih pooblastil dolžan posredovati Varuhu tudi vse druge podatke, ki z izvrševanjem javnih pooblastil niso v nobeni zvezi. Mednje spadajo tudi pos-

Zavrnjen predlog za oceno
ustavnosti ZOdv
Ustavno sodišče RS je zavrnilo pobudo I. D. Š. iz Ljubljane za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 2. člena in drugega odstavka 71. člena zakona o odvetništvu, ker pobudnik ni izkazal
pravnega interesa (sklep US RS, št. U-I-92/03).

obudnik je izpodbijal določbo
drugega odstavka 2. člena zakona
o odvetništvu, ki določa, da lahko
stranko pred sodišči proti plačilu zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa
drugače. Izpodbijal jo je v povezavi z
določbo drugega odstavka 71. člena
zakona, ki kot prekršek opredeljuje zastopanje strank pred sodišči proti plačilu, če fizična oseba, ki opravlja tako
storitev, ni odvetnik.

P

Navajal je, da namerava priglasiti
dejavnost pravnega svetovanja kot samostojni podjetnik, ker mu Odvetniška

topki pred disciplinskima komisijama
prve in druge stopnje Odvetniške zbornice Slovenije. V zvezi s to problematiko je upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije po pridobitvi strokovnega mnenja Inštituta za primerjalno pravo Pravne fakultete v Ljubljani sprejel
sklep, da se Varuhu človekovih pravic
dajejo na vpogled spisi disciplinskega
sodišča, za spise, ki se nanašajo na prvostopno in drugostopno disciplinsko
komisijo Odvetniške zbornice Slovenije pa le v primeru predhodnega pisnega soglasja odvetnika v postopku. Zatorej ne gre za nikakršno skrivanje disciplinskih spisov pred očmi javnosti.
Ljubljana, 15. 9. 2004
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Miha Kozinc

zbornica Slovenije že dalj časa onemogoča, da bi postal odvetnik. S to navedbo je utemeljeval pravni interes za izpodbijanje navedenih zakonskih določb. Kot samostojni podjetnik želi zastopati stranke na sodiščih, kar sicer že
dela, vendar za to ne sme zaračunavati
plačila. Zatrdil je, da izpodbijana določba ustvarja monopol odvetnikov. Določbi očita kršitev 2. člena, 2. odst. 14.
člena, 3. odst. 15. člena ter 34., 35., 49.
in 74. člena ustave RS.
Ustavnemu sodišču je predlagal začasno zadržanje izvajanja izpodbijanih

določb, vendar so ustavni sodniki predlog zavrnili in v obrazložitvi med drugim zapisali:
Po določbi 24. člena zakona o
Ustavnem sodišču mora tisti, ki vloži
pobudo za začetek postopka, izkazati
svoj pravni interes. Ta obstaja, če predpis, katerega oceno predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma pravni položaj. Po
ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu, mora omogočiti izboljšanje njegovega pravnega položaja.
Pravni interes za izpodbijanje obeh določb zakona o odvetništvu je pobudnik
utemeljil z namero, da bo kot samostojni podjetnik priglasil opravljanje
dejavnosti pravnega svetovanja in v
tem okviru tudi zastopanja strank pred
sodišči. Zgolj s to navedbo pobudnik
ne izkazuje neposrednega in konkretnega pravnega interesa za izpodbijanje
določb zakona. Zato je ustavno sodišče
njegovo pobudo soglasno zavrglo.
Povzel: B. K.

160 točk in 100 točk po OT, kot je tudi sama priglasila v vlogi.
Odvetniška tarifa vsebuje v točki d)
drugega odstavka tar. št. 18 točno specifikacijo vrednosti storitve za spore
zaradi razveze, razveljavitve ter obstoja oziroma neobstoja zakonske zveze,
ki znaša 160 točk in prav tako je v točki e) istega odstavka določena višina
za tožbe v sporih za zakonito preživljanje, za kar pripada odvetniku 100 točk.
Sklep:

Iz dela UO OZS
Na treh sejah v preteklih mesecih:
1. junija, 6. julija in 14. septembra
2004 je zbornični upravni odbor obravnaval vrsto zadev, o nekaterih pomembnejših pa je sprejel naslednja stališča:

Opravljanje odvetniške
pripravniške prakse
•

•

Odvetniški pripravnik je lahko zaposlen za polni ali krajši delovni
čas pri drugem delodajalcu, vendar
mora odvetniški pripravnik prakso
opravljati dejansko in v polnem delovnem času pri odvetniku.
Odvetniška pripravniška praksa je
lahko tudi volonterska.

Razlaga odvetniške tarife
(2. odst. 8. člena)
Odvetnik je pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani v kazenski zadevi, v
kateri se je zastopani stranki v okviru
nadaljevanega kaznivega dejanja očitalo več dejanj, uveljavljal 100-odstotno
zvišanje vrednosti svoje storitve.
Okrožno sodišče je njegov zahtevek
zavrnilo in tudi zunajrazpravni senat
Okrožnega sodišča v Ljubljani je odvetnikovo pritožbo zoper sklep sodišča
zavrnil kot neutemeljeno.
Člani upravnega odbora so soglašali:
• Stališče Okrožnega sodišča v Ljubljani v konkretni zadevi je napačno,
saj je spregledalo, da nova tarifa
(drugače kot prejšnja) v drugem
odstavku 8. člena jasno določa, da
se zviša za zagovarjanje obdolženca skupna vrednost storitve za drugo in vsako nadaljnje očitano (ne
kot prej: obravnavano) kaznivo dejanje za 25odstotkov, vendar največ za 100 odstotkov.

Obvezno tolmačenje
odvetniške tarife
Odvetnica je zaprosila za obvezno
tolmačenje določil odvetniške tarife v
primeru, ko odvetnik sestavi tožbo in
zastopa tožečo stranko v postopku pred
sodiščem prve stopnje v sporu zaradi
razveze zakonske zveze in dodelitve
otroka ter plačila preživnine. Sodišče
je odločilo, da ji za sestavo tožbe pripada 160 točk. Meni, da ji glede na
zahtevnost tožbe za razvezo, ki vsebuje tudi zahtevek za dodelitev ter preživljanje otrok, pripada več in sicer

•

Skladno z 22. členom OT se sprejme obvezna razlaga OT, ki se glasi:
Odvetniku pripada za sestavo tožbe
v sporu zaradi razveze zakonske zveze
in dodelitve otroka ter plačila preživnine skladno z d) in e) točko 2. odstavka
tar. št. 18 OT 160 točk in 100 točk.

Uporaba Kodeksa odvetniške
poklicne etike v konkretnem
primeru
Odvetnik je na upravni odbor OZS
naslovil zaprosilo za mnenje o naslednjem konkretnem primeru:
V odškodninskem postopku zastopa
v prometni nesreči hudo poškodovana
mlada zakonca. Glede na število telesno
poškodovanih udeležencev prometne
nesreče in obseg premoženjske škode je

Dopis Ustavnega sodišča RS, št. Su-106/04-1 z dne 3. 5. 2004
Ustavno sodišče RS je Odvetniški zbornici Slovenije poslalo dopis, s katerim opozarja, da odvetnice in odvetniki, ki zastopajo udeležence v postopku
pred Ustavnim sodiščem, vlogi priložijo pooblastilo, ki ni posebno ali novo.
V zadevah ustavnih pritožb mora zato Ustavno sodišče vedno znova pozivati k predložitvi ustreznih pooblastil, kar zahteva dodatna opravila in povzroča stroške, v pobudah za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov pa bi
takšne pobude Ustavno sodišče glede na določbo prvega odstavka 37. člena
Poslovnika Ustavnega sodišča lahko tudi zavrglo brez predhodnega pozivanja
k dopolnitvi.
Ustavno sodišče RS zato prosi Odvetniško zbornico Slovenije, da opozori
odvetnike na določilo 40. člena Poslovnika Ustavnega sodišča ter 6. člena Zakona o Ustavnem sodišču v zvezi s 94. in 95. členom ZPP, na podlagi katerih mora biti pooblastilo za zastopanje v postopku pred Ustavnim sodiščem posebno.
V njem mora biti navedeno:
- da je pooblastilo dano za zastopanje pred Ustavnim sodiščem,
- in sicer za postopek s pobudo (ali zahtevo, če je zastopan predlagatelj) za
oceno ustavnosti oziroma zakonitosti predpisa oziroma za postopek z
ustavno pritožbo.
V postopku z ustavno pritožbo mora biti pooblastilo izdano po vročitvi posamičnega akta, zoper katerega se vlaga ustavna pritožba.
Sklep:
•

Opozorilo Ustavnega sodišča RS z dne 3. 5. 2004 o prilaganju posebnega
pooblastila v zastopanju udeležencev v postopkih pred Ustavnim sodiščem
se pošlje vsem odvetnikom.

zato zelo vprašljiv finančni obseg zavarovalnega jamstva za škodo nekrivih
udeležencev prometne nesreče. Zato je
domnevnega povzročitelja prometne nesreče zaprosil za zavarovalno polico, iz
katere je razvidna tudi dejanska zavarovalna vsota, na katero je bil zavarovan
na dan obravnave prometne nesreče. Pri
Zavarovalnici Triglav d.d. Ljubljana so
namreč mnogi zavezanci zavarovani za
dve zavarovalni vsoti, kar je pomemben
podatek, razviden le iz police.
Odvetnik - pooblaščenec domnevnega povzročitelja mu je sporočil, da
mu njegova stranka ne bo poslala želene zavarovalne police, ker s podatki o
zavarovanju odvetnik že razpolaga, dejansko pa razpolaga le s številko zavarovalne police, razvidne iz policijskega
zapisnika.
Odvetnik oškodovanca je mnenja,
da je pooblaščenec povzročitelja dolžan poskrbeti, da stranka izroči oškodovancem oz. njihovim pooblaščencem v podobnih primerih fotokopijo
zavarovalne police.
Upravni odbor je menil:
• V postopanju odvetnika - pooblaščenca povzročitelja ni zaznati kršitve Kodeksa odvetniške poklicne etike.

Mnenje Inštituta za
primerjalno pravo
Pravne fakultete v Ljubljani
Odvetniška zbornica Slovenije je
skladno s sklepom upravnega odbora z
dne 9. 12. 2003 zaprosila Inštitut za
primerjalno pravo Pravne fakultete v
Ljubljani za odgovor:
- ali je OZS v skladu s 6. členom zakona o varuhu človekovih pravic
dolžna pošiljati temu organu vse
podatke in informacije, ki se nanašajo na disciplinske postopke proti
odvetnikom,
- ali mu je dolžna poslati na vpogled
disciplinski spis, ki se nanaša na
disciplinski postopek, ki teče proti
odvetniku pri disciplinskih organih
Odvetniške zbornice Slovenije.
Upravni odbor OZS je na seji 6.
maja 2003 zavzel stališče, da se določilo 6. člena zakona o varuhu človekovih
pravic ne nanaša na disciplinske postopke, ki jih vodi Odvetniška zbornica
Slovenije, temveč le na zadeve, ' 'ki so
delegirane" na Odvetniško zbornico
Slovenije. Varuh človekovih pravic je
mnenja, da mu je OZS, ki izvršuje javna pooblastila, dolžna posredovati vse
podatke in da mu je dolžna poslati na
vpogled tudi disciplinski spis.

Vročanje po zakonu o pravdnem postopku
Dopis Ministrstva za pravosodje RS, št. 071-08-1/2003 z dne 28. 6.
2004 Pošti Slovenije
Zbornica je v vednost prejela dopis Ministrstva RS za pravosodje, v katerem ministrstvo obvešča Pošto Slovenije o primeru celjskega odvetnika,
ki je ministrstvo obvestil, da je ob odhodu na dopust pošto obvestil o tem,
da odhaja na dopust in želel urediti hrambo pošiljk kot poštno ležečih na
pošti za čas svojega dopusta. Pošta temu ni ugodila, pri tem pa se je sklicevala na zapisnik sestanka v zvezi z vračanjem z dne 12. 11. 2003, na katerem so sodelovali predstavniki Pošte, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za notranje zadeve.
Ministrstvo za pravosodje v zvezi z opisano situacijo po vpogledu zapisnika sestanka z dne 12. 11. 2003 in po proučitvi določb zakona o pravdnem
postopku, ki urejajo vročanje, meni, da bi bilo v konkretnem primeru potrebno upoštevati tudi določbo 143. člena zakona, ki določa: " Č e se ugotovi, da
je tisti, ki naj se mu vroči pisanje, odsoten in da mu osebe, navedene v prvem in drugem odstavku 140. člena tega zakona pisanja ne morejo pravočasno izročiti, se pisanje vrne sodišču z navedbo, kje je naslovnik."
Ministrstvo za pravosodje meni, da gre v primeru, če je odvetnik o svoji začasni odsotnosti zaradi dopusta pravočasno obvestil pošto, ravno za takšno situacijo, kot jo ureja 143. člen zakona o pravdnem postopku. Brez
upoštevanja te določbe bi kljub temu, da pošta ve za odsotnost, saj jo je odvetnik sam o tem obvestil, prišlo do domnevne vročitve po 142. členu zakona o pravdnem postopku, kar ima lahko za odvetnika in za njegovo stranko hude posledice (npr. zamuda roka).
Po krajši obravnavi so prisotni člani upravnega odbora predlagali, da se
ponovno uvede institut razpoložbe, kot je veljal do 12. 11. 2003 in sprejeli sklep:
• Ministrstvo za pravosodje RS se obvesti o problemih v zvezi z vročanjem
pošiljk in predlaga, naj poskrbi, da bo Pošta Slovenije upoštevala določilo 143. člena ZPP in o njem obvestila vse pošte.
Mnenje Inštituta za primerjalno
pravo Pravne fakultete v Ljubljani:

Predlog za novelo zakona
o odvetništvu

•

Odvetniška zbornica Slovenije ni
dolžna posredovati Varuhu človekovih pravic RS podatkov in informacij, ki se ne nanašajo na izvrševanje javnih pooblastil OZS in torej
ni dolžna posredovati Varuhu človekovih pravic disciplinskih spisov,
ki se nanašajo na prvostopno in
drugostopno disciplinsko komisijo
Odvetniške zbornice Slovenije.

•

Dolžna pa je posredovati Varuhu
človekovih pravic vse podatke in informacije, ki se nanašajo na izvrševanje javnih pooblastil s strani Odvetniške zbornice Slovenije in ima
zato pravico zahtevati na vpogled
spise, ki jih obravnava disciplinsko
sodišče.

Na skupščini Odvetniške zbornice
Slovenije, ki je bila 3. aprila 2004, je bil
sprejet sklep o spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu in sicer tako,
da je možno ustanavljati odvetniško
družbo tudi v obliki družbe z omejeno
odgovornostjo in da je lahko odvetnik
zaposlen pri drugem odvetniku.
Upravni odbor je sprejel naslednji
predlog sprememb in dopolnitev zakona o odvetništvu:

•

V bodoče se brez vprašanja dajejo
na vpogled Varuhu človekovih pravic spis Disciplinskega sodišča, za
spise, ki se nanašajo na prvostopno
in drugostopno Disciplinsko komisijo Odvetniške zbornice Slovenije
pa le v primeru predhodnega pisnega soglasja odvetnika, ki je v postopku.

1. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odvetnik lahko opravlja svoj poklic tudi na podlagi delovnega razmerja pri odvetniku ali v odvetniški družbi
(zaposleni odvetnik).«
Dosedanji drugi odstavek postane
tretji odstavek.
2. člen
Spremeni se 3. odstavek 5. člena,
tako da se pred izraz Codvetniški kandidat« doda »zaposleni odvetnik« in se
besedilo glasi:

Vračanje po ZPP

OZS je o vseh navedenih problemih obvestila Ministrstvo za pravosodje, ki je dne 14. 9. 2004 organiziralo
sestanek s predstavniki Pošte Slovenije, OZS, Vrhovnega sodišča RS in MNZ.

Bojana Potočan

Upravni odbor OZS je zavzel naslednje stališče:
Pred kratkim je več kolegov opozorilo upravni odbor OZS na nekatere probleme pri vročanju sodnih pošiljk.
Odvetnik iz Celja je ob odhodu na dopust o tem obvestil pošto in želel urediti hrambo pošiljk kot poštno ležečih
za čas svojega dopusta. Pošta temu ni ugodila, pri tem pa
se je sklicevala na zapisnik sestanka v zvezi z vročanjem z
dne 12.11.2003, na katerem so sodelovali predstavniki
Pošte Slovenije d.o.o., Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za notranje zadeve. Pošta je namreč v takšnem primeru ravnala tako, da je obvestilo o sodni pošiljki pustila
v naslovnikovem nabiralniku, to pa pomeni, da bi lahko
prišlo do domnevne vročitve po 142. členu Zakona o pravdnem postopku, kar ima lahko za posledico zamudo roka.
Naslednji problem, na katerega so nas kolegi opozorili,
je sprememba sedeža odvetnika, saj pošta še vedno vroča pisanja na prejšnji naslov odvetnikove pisarne, čeprav ji
je izrecno sporočeno, da je prišlo do spremembe sedeža.
Takšno vračanje seveda prav tako povzroča veliko težav in
tudi v tem primeru lahko pride do domnevne vročitve po
142. členu ZPP.
Tretji problem pa je vročanje odvetniškim družbam,
ki imajo na pošti poštni predal. V sodnih pošiljkah praviloma ni navedeno polno ime odvetniške družbe, temveč le
ime odvetnika, pogosto brez navedbe, da je naslovnik odvetnik. Zato pošta vroča te pošiljke naslovnikom in ne v
poštni predal.
»Odvetnik mora odkloniti zastopanje, če je v isti zadevi zastopal nasprotno stranko, če je nasprotno stranko zastopal odvetnik, ki dela v odvetniški pisarni, ali je kot zaposleni odvetnik, odvetniški kandidat ali odvetniški pripravnik delal pri odvetniku, kije zastopal nasprotno stranko, če je v isti stvari delal kot sodnik, državni tožilec, pooblaščena uradna oseba organov za
notranje zadeve ali kot uradna oseba v
upravnem postopku in v drugih primerih, določenih z zakonom.«

•

Če je odvetnik o svoji začasni odsotnosti zaradi dopusta pravočasno obvestil pošto, je treba upoštevati 143.
člen ZPP: "Če se ugotovi, da je tisti, ki naj se mu vroči
pisanje, odsoten in da mu osebe, navedene v prvem in
drugem odstavku 140. člena tega zakona pisanja ne
morejo pravočasno izročiti, se pisanje vrne sodišču z
navedbo, kje je naslovnik". Tudi doslej je Pošta Slovenije d.o.o. v takšnih primerih sodiščem pošiljke vračala z oznako "odpotoval".

Takšno stališče je zavzelo tudi Ministrstvo za pravosodje v dopisu z dne 28. 6. 2004, ki g a j e naslovilo na Pošto Slovenije, d.o.o.
Predstavnica Pošte Slovenije d.o.o. je opozorila na to,
da je praksa pošte spremenjena, ker so sodišča v primeru
takšnega načina vračanja pošiljk začela vlagati reklamacije, da je bilo vročanje napačno in da naj bi pošta tudi v tem
primeru obvestilo o došli sodni pošiljki puščala v naslovnikovem nabiralniku. Zato bo Pošta Slovenije d.o.o. pri takšnem načinu vračanja vztrajala, dokler ne bo drugačen
način usklajen z sodišči.
Predstavniki Ministrstva za pravosodje so predlagali,
da bi se zaradi uskladitev stališč ponovno sestali tudi s
predstavniki vseh okrožnih in okrajnih sodišč. Do takrat pa
problem vračanja ostaja odprt.

5. člen

8. člen

Spremeni se 2. odstavek 35. člena,
ki se glasi:
»Odvetniška družba, ki je pravna
oseba se lahko ustanovi kot družba z
neomejeno osebno odgovornostjo družbenikov za obveznosti družbe oziroma
kot družba z omejeno odgovornostjo.«

Za 40. členom se doda 40. A člen:
40. A člen
»Sodišče, ki vodi sodni register,
mora o vpisu v sodni register, o začetku postopka likvidacije ali stečaja nad
odvetniško družbo ter o izbrisu odvetniške družbe iz sodnega registra nemudoma obvestiti odvetniško zbornico.«

6. člen

Spremeni se 4. točka 1. odstavka
21. člena tako, da se beseda »podjetju«
zamenja z besedo »družbi«.

Spremeni se 1. odstavek 38. člena
tako, da se glasi:
»Firma odvetniške družbe mora
obvezno vsebovati priimek vsaj enega
družbenika, z navedbo da je družbenikov več ter označbo statusne oblike in
dodatno označbo, da gre za odvetniško
pisarno s kraticama »o.p.«. Kratica
o.p. ni obvezna, če vsebuje firma družbe besedi »odvetniška pisarna.«

4. člen

7. člen

V 30. členu se doda 11. točka:

39. členu se doda 5. odstavek, ki se
glasi:
»Odvetniška družba je dolžna obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije o
vpisu v sodni register družb v 8 dneh
od vpisa.«

3. člen

11. »če sklene pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru sklenitve pogodbe o
zaposlitvi pri odvetniku ali odvetniški
družbi«

9. člen
Črta se drugi odstavek 46. člena.

Varovanje strank med sodno
obravnavo
Odvetnik Jože Šafarič je obvestil
zbornico o dogajanjih na glavni obravnavi pred Okrožnim sodiščem v Mariboru dne 12. avgusta 2004 v t. i. zadevi Petek, pri čemer je med drugim opozoril na - po njegovem mnenju - pretirano varovanje državne tožilke pred in
v sodnem poslopju in prav tako med
samo obravnavo. V dopisu zbornici se
je lotil tudi vprašanj, ki se nanašajo na
sam dokazni postopek.
Upravni odbor ugotavlja in meni:
• V zadevi Petek je prišlo do številnih

problemov. Tej zadevi se daje v javnosti preveliko težo in pomen in prav
zaradi tega je možno govoriti o pritiskih na zagovornike. Vendar pa
UO OZS do pravnomočnosti sodbe
svojih stališč, razen če bo nujno potrebno, ne bo sporočal. Vodenje
glavne obravnave je v pristojnosti
senata, vendar pa upravni odbor obsoja vsa tista dejanja med potekom
glavne obravnave, ki lahko vplivajo
na to, da zagovornik ne more skoncentrirano in strokovno slediti poteku glavne obravnave, na kar utemeljeno opozarja odvetnik Safarič.

Razrešitev in imenovanje člana
uredniškega odbora revije
Odvetnik
Odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner je predlagal svojo razrešitev kot
člana uredniškega odbora revije Odvetnik, saj mu to članstvo ne predstavlja več takšnega delovnega izziva kot
včasih.

Statistika

Iz odvetniškega imenika
Stanje 31. oktobra 2004: 996 odvetnikov, 110 kandidatov,
252 pripravnikov, 39 odvetniških družb
Odvetniki
• vpisanih 996 - od tega 352 odvetnic in 644 odvetnikov,
• v razdobju od 1. julija do konca oktobra se jih je na novo vpisalo 19 (5
odvetnic in 14 odvetnikov), izbrisalo pa 8 (3 odvetnice in 5 odvetnikov upokojitev, smrt, odhod na drugo delo).

Odvetniški kandidati
• vpisanih 110 - od tega 62 kandidatk in 48 kandidatov,
• v razdobju od 1. julija do konca oktobra se jih je na novo vpisalo 18 (11
kandidatk in 7 kandidatov), izbrisalo pa 19 (7 kandidatk in 12 kandidatov 12 zaradi vpisa v imenik odvetnikov, drugi zaradi drugih razlogov prenehanja kandidatske prakse).

Odvetniški pripravniki
• vpisanih 252 - od tega 166 pripravnic in 86 pripravnikov,
• v razdobju od 1. julija do konca oktobra se jih je na novo vpisalo 38 (25
pripravnic in 13 pripravnikov), izbrisalo pa 22 (12 pripravnic in 10
pripravnikov)

Sklep;

Odvetniške družbe

•

• vpisanih 39 odvetniških družb,
• v razdobju od 1. julija do konca oktobra je UO OZS podal soglasje k
ustanovitvi 2 novih odvetniških družb.

•

Odvetnik doc. dr. Konrad Plauštajner se razreši članstva v uredniškem odboru revije Odvetnik, s tem
da se mu upravni odbor zahvaljuje
za dosedanje delo in ga obenem poziva, da še naprej sodeluje kot pisec prispevkov v našem glasilu.
V uredniški odbor revije Odvetnik
se imenuje za člana upravnega odbora OZS, odvetnika Andreja Razdriha.
Pripravil: Mitja Stupan

Upokojenci
• Upokojenski stan uživa 99 odvetnic in odvetnikov.

Preminuli
• v razdobju od 1. julija do konca oktobra sta umrla dva odvetnika in ena
odvetnica

Naš sodnik - predsednik sekcije ESČP
Sredi oktobra so našega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v
Strassbourgu dr. Boštjana M. Zupančiča izvolili - kot prvega iz držav "vzhodne" Evrope
- za predsednika sekcije ( oddelka) ESČP, torej na četrto najpomembnejšo funkcijo na sodišču. Triletni mandat mu je začel teči 1. novembra.
Na ESČP so oktobra izvolili tudi svoje
vodstvo za naslednja tri leta: sodišču bo še naprej ( v tretjem mandatu) predsedoval švicarski sodnik Luzius Wildhaber, prav tako pa
mu bosta pri vodenju pomagala dosedanja
podpredsednika Grk Christos Rozakis in
Francoz Jean - Paul Costa.
Našemu uglednemu profesorju, sodniku in tudi dragemu sodelavcu naše revije
za visoko izvolitev iskreno čestitamo v imenu uredniškega odbora Odvetnika!

Sklepa in odločba
Opr. št.: 1085/03
Datum: 23. 8. 2004
Na podlagi 67. čl. Zakona o odvetništvu (Ur. 1. RS, št. 18/93
in 24/01) in 37. čl. Statuta odvetniške zbornice Slovenije
(Ur. 1. RS, št. 15/94, 10/95, 55/96 in 4/00), izdam naslednji
sklep:
Prijavo sodnice Okrajnega sodišča v Ljubljani D. F. zoper
odvetnike dr. P. C., S. R. in A. R. ter odv. kandidata J. S., vsi
iz Ljubljane,
z a v r ž e m,
ker ni mogoče utemeljeno sklepati, da so odvetniki kršili
svojo dolžnost pri opravljanju odvetniškega poklica.
Obrazložitev:
Sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani D. F. je dne 21.
11. 2003 obvestila OZS o izrečeni denarni kazni zoper odvetnike zaradi motenja reda na glavni obravnavi v zadevi III
K 474/02, dne 10. 9. 2003. Na poziv Disciplinskega tožilca
je sodnica dne 9. 2. 2004 izjavila, naj se njeno obvestilo, ki
g a j e poslala v smislu 302/6 ZKP, šteje kot prijava disciplinske kršitve zoper odvetnike.
Po pregledu spisne dokumentacije ugotavljam, d a j e treba prijavo prijavitelja zavreči.
Smiselno je razumeti, da prijaviteljica - sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani prijavljenim odvetnikom kot disciplinsko kršitev očita, da so dne 10. 9. 2003, med glavno obravnavo v kazenski zadevi opr. št. III K 474/02, samovoljno
zapustili sodno dvorano.
Disciplinski tožilec ocenjujem, da je takšno ravnanje odvetnikov sicer lahko sporno in celo neetično, vendar pa, v
smislu predpisov s področja odvetništva, to je zlasti Kodeksa, Statuta in Zakona o odvetništvu, zgolj nasproti stranki, ki
jo odvetnik zastopa. V kolikor bi torej v zvezi s konkretnim
dogodkom dne 10. 9. 2003 podala prijavo katera izmed
strank, ki so jih odvetniki v tem kazenskem postopku zastopali oz. jih zastopajo, bi Disciplinski tožilec zoper navedene
odvetnike nedvomno sprožil ustrezen disciplinski postopek
zaradi kršitve Kodeksa odvetniške poklicne etike, saj bi šlo

Opr. št. 482/02

v tem primeru lahko za grobo kršitev razmerja med odvetnikom in stranko.
Vendar pa v zvezi s konkretnim dogodkom nobena izmed strank, ki so jih odvetniki zastopali na zadevnem naroku za glavno obravnavo, ni podala zoper odvetnike nobene
prijave, zaradi česar zoper odvetnike v disciplinskem postopku pred OZS ni mogoče disciplinsko ukrepati.
Nasproti sodišču, ki je prijavo podalo, pa odvetniki, po
oceni Disciplinskega tožilca, niso storili nobene izmed disciplinskih kršitev po Statutu OZS.
V konkretni zadevi, v kateri je šlo za skrajšani postopek
pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, navzočnost odvetnikov
in obdolžencev v fazi postopka, v kateri se je nahajalo zadevno sojenje (obdolženci so že podali svoje zagovore),
sploh ni bila potrebna, zaradi česar ni mogoče slediti očitku
prijaviteljice, da so odvetniki s takšnim svojim ravnanjem
zavlačevali postopek. Sodišče bi torej lahko brez kakršnih
koli procesnih zadržkov nadaljevalo s sojenjem dne 10. 9.
2003, tudi po odhodu zagovornikov iz sodne dvorane. Riziko takšne odločitve - v razmerju do stranke, ki jo je odvetnik dolžan vestno zastopati, pa so odvetniki sprejeli na svoja ramena. Posledice takšnega ravnanja bi bile za odvetnike
nasproti njihovim strankam lahko sicer izjemno hude - tako
v smislu kršitve odvetniške poklicne etike, kakor tudi drugače. Vendar pa, česar ni mogoče dovolj močno poudariti,
zgolj v razmerju do strank, ne pa v razmerju do sodišča.
Noben pravni predpis namreč ne nalaga odvetniku, da
mora biti prisoten na obravnavi, ki jo je razpisalo sodišče.
Prav tako noben predpis tudi ne nalaga odvetniku, da mora
biti navzoč skozi celotno obravnavo. Prisotnost na obravnavi nalaga odvetniku zgolj njegova obveznost vestnega zastopanja stranke. Če torej odvetnik prekrši zadevno obveznost
nasproti svoji stranki, potem so posledice jasne in stroge; nasproti sodišču pa odvetnik nima nobene takšne obveznosti,
zaradi česar odhoda z obravnave - ne glede v kakšne smislu
je do odhoda prišlo, ni mogoče šteti kot disciplinsko kršitev,
za katero bi bil mogoč pregon zaradi disciplinske kršitve v
postopku pred OZS.
Glede na povedano sem odločil, kot izhaja iz izreka tega
sklepa.
Disciplinski tožilec
mag. Mitja Jelenič Novak

njegovega zagovornika V. O., odvetnika v Mariboru, dne 1.
3. 2004

ODVETNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Ljubljana, Pražakova ulica 8

sklenilo:

DISCIPLINSKO SODIŠČE
SKLEP
Disciplinsko sodišče Odvetniške zbornice Slovenije v
Ljubljani je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča Republike Slovenije Franc Testen kot predsednik in vrhovni sodnik Vrhovnega sodišča republike Slovenije Jože Petrič ter odvetniki Nada Bolcar, Jože Hribernik
in Stanislav Fortuna kot člani senata, s sodelovanjem Janje
Kržič kot zapisnikarice, v disciplinski zadevi zoper disciplinskega obdolženca S. G. odvetnika v Mariboru, zaradi kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniške dolžnosti po 11. in
15. točki 77.b člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije,
na podlagi zahteve disciplinskega tožilca Odvetniške zbornice Slovenije z dne 5. 5. 2003 štev. 482/02, po disciplinski
obravnavi, opravljeni dne 1.3. 2004 v navzočnosti disciplinskega tožilca mag. Mitje Jeleniča Novaka, odvetnika v Ljubljani, in v navzočnosti disciplinskega obdolženca S. G. ter

Disciplinski obdolženec odvetnik S. G. je
odgovoren,
1. da je podpiral in se povezoval z osebo, ki se za plačilo
ukvarja z nudenjem pravne pomoči, čeprav nima take
pravice, s tem
da je dne 1. oktobra 2002 sklenil pogodbo o nudenju
pravne pomoči z družbo Odškodnina d.o.o. Ljubljana, ki se
za plačilo ukvarja z zastopanjem strank in pravnim svetovanjem v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov pri
zavarovalnicah, čeprav take pravice nima (zakotno pisaštvo), nato pa na podlagi sklenjene pogodbe sodeloval z družbo Odškodnina d.o.o. vsaj do 22. 10. 2003;
2. da je iskal in pridobival stranke na odvetniku neprimeren
način s tem,
da je prek družbe Odškodnina d.o.o. Ljubljana v času od
1.10. 2002 dalje, ko je z navedeno pravno osebo sklenil po-

za dejanje pod točko 1: v višini 4.000 točk po Odvetniški tarifi,
- za dejanje pod točko 2: v višini 1.000 točk po Odvetniški tarifi,
skupaj torej za obe dejanji denarna kazen v višini 5.000
točk po odvetniški tarifi.
Navedeno denarno kazen mora disciplinski obdolženec
plačati v roku enega meseca po pravnomočnosti tega sklepa
na račun št. 05100-8010472888.

godbe in po posebnih pooblastilih zastopal oškodovance v
pravdah pred sodišči in v sporih z zavarovalnicami. V zagovoru pa je navedel, da je dne 22. 10. 2003, torej še preden je prejel zahtevo tožilca za uvedbo postopka, prekinil
navedeno pogodbo in da z družbo Odškodnina d.o.o. ne sodeluje več. Vendar obdolženec meni, da takšno ravnanje ni
bilo v nasprotju s statutom Odvetniške zbornice in da tudi
ne nasprotuje Kodeksu odvetniške poklicne etike in da torej s takšnim ravnanjem ni storil dejanja, navedenega v 1.
točki tega sklepa. Storitve, ki jih nudijo tovrstne družbe,
naj bi ne bile v nasprotju z zakonom in takšno delovanje
naj bi ne predstavljalo zakotnega pisaštva. Skliceval se je
na to, da je družba Odškodnina d.o.o. registrirana tudi za
dejavnost pravnega svetovanja. Tudi iz sklepa Vrhovnega
sodišča Republike Slovenije št. I Cpg 175/2000 in iz odločitve Ustavnega sodišča št. U-I-383/96 naj bi izhajalo takšno stališče.
Glede dejanja, k i j e bilo predmet obtožbe v 2. točki zahteve za uvedbo postopka (zahteva), pa se obdolženec zagovarja, da v opisu niso podani vsi znaki tega dejanja. Po obdolženčevem stališču bi moralo biti navedeno, katero stranko in kateremu odvetniku naj bi bil prevzel. V vseh primerih zastopanja na podlagi navedene pogodbe pa bi šlo lahko
kvečjemu za stranke, ki so se obrnile naravnost na Odškodnino d.o.o., prej pa niso imele pooblaščenca in mu jih torej
ni mogel prevzeti. Navedene kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica naj bi torej ne storil. Kolikor gre
pri tem dejanju tudi za očitek nedovoljenega oglaševanja odvetniške dejavnosti, se je skliceval na to, da na podoben način kršijo to prepoved tudi številni drugi odvetniki, ki imajo
podobne pogodbe o zastopanju strank nekaterih organizacij,
kot npr. AMZ, sindikatov in podobno.

Obrazložitev

III.

I.

Dejansko stanje v tej zadevi ni bilo sporno: obdolženec
je ravnanje, kot ga opisuje tožilec v zahtevi, priznal. Z družbo Odškodnina d.o.o. je dne 1. 10. 2002 sklenil pogodbo
o nudenju pravne pomoči (pogodba). Iz točke II pogodbe,
ki jo je disciplinsko sodišče prebralo na nejavni glavni obravnavi, izhaja, da se je obdolženec med drugim zavezal,
da bo zastopal stranke Odškodnine d.o.o. pred sodišči in
da bo zanje vlagal redna in izredna pravna sredstva. Obdolženec sam pove, da je na ta način v času veljavnosti pogodbe, to je do 22. 10. 2002 zastopal kakih trideset do petdeset oškodovancev. Drugi odstavek 2. člena Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/1993 s spremembami ZOdv) določa, da pred sodišči lahko stranko proti plačilu
zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. To določbo ZOdv je treba razumeti tako, da uvaja tkim. odvetniški monopol glede zastopanja pred sodišči za plačilo. Namen te določbe je, da zagotovi, da se bodo z zastopanjem
pred sodišči poklicno ukvarjali samo odvetniki kot poklicna skupina, ki mora izpolnjevati določene z zakonom posebej predpisane pogoje, ki jih nadalje veže obveznost
združevanja v stanovsko združenje (odvetniško zbornico 41. člen ZOdv) in morajo biti vredni zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica (7. točka prvega odstavka 25. člena ZOdv). Takšna ureditev je namenjena predvsem varstvu
udeležencev v sodnih postopkih, saj jim zagotavlja ustrezen nivo zastopanja, posredno pa prispeva tudi k lažjemu
in učinkovitejšemu delu sodišč in tudi tako krepi pravno
varnost. Takšna ureditev lahko temelji le na posebnem položaju, ki ga daje odvetništvu že Ustava: ta v 137. členu
določa, da je odvetništvo kot del pravosodja samostojna in
neodvisna služba. Družba Odškodnina d.o.o. je res registrirana tudi za opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja ta dejavnost pa vključuje tudi zastopanje pred sodišči. Vendar po izrecni določbi navedenega 2. odstavka 2. člena
ZOdv Odškodnina d.o.o. proti plačilu v okviru svoje registrirane dejavnosti ne sme opravljati zastopanja pred sodiš-

godbo o nudenju pravne pomoči, vsaj do 22. 10. 2003 v nasprotju z 22. in 26. pravilom kodeksa pridobival stranke, in
sicer na ta način, da je družba Odškodnina d.o.o. Ljubljana s
plačanimi oglasi v medijih vabila stranke, naj se obrnejo nanjo glede reševanja svojih odškodninskih zadev pri zavarovalnicah; zastopanje strank, ki so se javile na tak oglas, pa je
dejansko prevzel disciplinski obdolženec, kar izhaja tudi iz
vsebine sklenjene pogodbe z dne 1. 10. 2002, ter je na ta način disciplinski obdolženec, ki se sam kot odvetnik ne bi
smel oglaševati in vabiti strank, privabljal stranke s pomočjo Odškodnine d.o.o.
S tem je z dejanjem, opisanim v 1. točki, storil kršitev
svoje dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica po 11.
točki 77.b člena Statuta odvetniške zbornice Slovenije, z dejanjem, opisanim v 2. točki pa storil kršitev svoje dolžnosti
pri opravljanju odvetniškega poklica po 2. točki 77.a člena
Statuta Odvetniške zbornice Slovenije, in se mu na podlagi
prvega odstavka 61. člena in prvega odstavka 62. člena Zakona o odvetništvu ter 80. člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije izreče
denarna kazen
-

Disciplinski tožilec pri Odvetniški zbornici Slovenije
(tožilec) je zahteval uvedbo postopka zoper disciplinskega
obdolženca (obdolženec) zaradi dejanja, kot je opisano v 1.
točki izreka tega sklepa.
Poleg tega je zahteval uvedbo postopka zaradi tega, ker
naj bi bil obdolženec vedoma, v nasprotju z 22. in 26. pravilom kodeksa odvetniške poklicne etike prevzel drugemu odvetniku zastopanje njegove stranke s tem, da je prek družbe
Odškodnina d.o.o. Ljubljana, v času od 1. 10. 2002 dalje, ko
je z navedeno pravno osebo sklenil pogodbo o nudenju pravne pomoči, v nasprotju z 22. in 26. pravilom kodeksa pridobival stranke, in sicer na ta način, da je družba Odškodnina
d.o.o. Ljubljana s plačanimi oglasi v medijih vabila stranke,
naj se obrnejo nanjo glede reševanja svojih odškodninskih
zadev pri zavarovalnicah; zastopanje strank, ki so se javile
na tak oglas pa naj bi dejansko prevzel obdolženec, kar naj
bi izhajalo tudi iz vsebine sklenjene pogodbe z dne 1. 10.
2002, ter naj bi na ta način obdolženec, ki se sicer sam kot
odvetnik ne bi smel oglaševati in vabiti strank privabljal
stranke s pomočjo Odškodnina d.o.o., kar naj bi bilo v nasprotju z 22. pravilom kodeksa, saj naj bi privabljanje in pridobivanje strank ne bilo plod kaikovosti dela obdolženca,
prav tako pa naj bi na opisani način obdolženec prevzemal
stranke kolegom odvetnikom, kar naj bi bilo v nasprotju s
26. pravilom kodeksa. S tem naj bi bil obdolženec kršil svojo dolžnost pri opravljanju odvetniškega poklica po 15. točki 77.b člena Statuta OZS v zvezi z 22. in 26. pravilom Kodeksa odvetniške poklicne etike.

II.
Obdolženec priznava, da je dne 1. 10. 2002 sklenil z
družbo Odškodnina d.o.o. pogodbo o nudenju pravne pomoči. Ravno tako priznava, da je na podlagi navedene po-

či. Pri ugotovitvi, da je obdolženec s tem, ko se je povezal in sodeloval s takšno družbo, storil kršitev po 11. točki 77.b člena Statuta, nič ne spremeni okoliščina, da družba Odškodnina d.o.o. ni neposredno zastopala oškodovancev pred sodišči, marveč je to počel ravno obdolženec, ki
pa je odvetnik. Na ta način so bile v teh primerih stranke
sicer veljavno zastopane v smislu procesnih predpisov - tudi v primerih, ko ti zahtevajo zastopanje po odvetniku. Izigrana pa je bila prepoved, vsebovana v določbi drugega
odstavka 2. člena ZOdv. Na ta način je namreč z obdolženčevo podporo družba Odškodnina d.o.o. lahko z enim zamahom obšla to prepoved, s čimer so bili izničeni vsi učinki, ki utemeljujejo uzakonitev odvetniškega monopola. Ni
dvoma, da je družba Odškodnina d.o.o. lahko privabila oškodovance samo zato, ker jim je ponujala in pozneje ravno zaradi obdolženčevega sodelovanja oziroma podpore
lahko nudila tudi storitev zastopanja pred sodišči, čeprav
take pravice sama nima. Takšno stališče pa je v celoti
skladno tudi s stališči, ki jih je zavzelo Ustavno sodišče v
sklepu U-I-383/96, na katerega se sklicuje obdolženec.
Tam je Ustavno sodišče sicer res ugotovilo, da mora zakonodajalec urediti opredelitev dejavnosti tako, da ne ovira
svobodne gospodarske pobude oziroma posega vanjo le toliko kot je nujno za varstvo javne koristi (v tem primeru
predstavlja takšen poseg ravno omenjena določba drugega
odstavka 2. člena ZOdv). Povedalo pa je tudi, da so določbe Zakona o sodnem registru in uredbe o vpisih, ki se nanašajo na vpis dejavnosti, namenjene le hitri in enostavni
obdelavi statističnih podatkov o dejavnosti, ne pa opredeljevanju same dejavnosti gospodarskih subjektov. Sam vpis
dejavnosti v sodni register torej tudi v skladu z navedeno
odločbo ustavnega sodišča še ne pomeni, da gospodarski
subjekt izpolnjuje vse pogoje, ki jih lahko predpiše zakon,
da pridobi pravico opravljati to dejavnost. Enako stališče
pa izhaja tudi iz sklepa VSK opr. št. I Cpg 175/2000, na
katerega se je obdolženec ravno tako skliceval. V tem primeru je šlo za vprašanje, ali se gospodarska družba lahko
vpiše v sodni register za opravljanje dejavnosti pravnega
svetovanje {razen storitev, ki jih po zakonu lahko opravljajo le odvetniki). Ne da bi povzemalo nosilne razloge navedenega sklepa, disciplinsko sodišče ugotavlja, da že
predlog subjekta vpisa in vsa argumentacija v tem primeru upošteva predpostavko, da se gospodarska družba ne bo
mogla ukvarjati s storitvami, ki jih po zakonu lahko opravljajo le odvetniki - torej tudi ne zastopanja pred sodišči.
Končno pa disciplinsko sodišče ni moglo upoštevati niti
obdolženčevega zagovora, da se s podobnim zastopanjem
ukvarjajo tudi nekateri drugi odvetniki. To, da morebiti tudi
nekateri drugi odvetniki kršijo predpise, disciplinskega obdolženca ne ekskulpira.
Glede na povedano so v obdolženčevem ravnanju podani vsi znaki hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica iz 11. točke 77.b člena ZOdv.
IV.
Pač pa je disciplinsko sodišče ugotovilo, da obdolžencu ni mogoče očitati, da je z opisanim ravnanjem vedoma,
v nasprotju z 22. in 26. pravilom kodeksa odvetniške poklicne etike prevzel drugemu odvetniku zastopanje njegove
stranke. Za uresničitev dejanskega stanu te kršitve namreč
ne zadostuje, da je odvetnik s svojim ravnanjem, četudi to
nasprotuje kodeksu odvetniške etike, privabljal in tudi pridobil zastopanje stranke, ki sicer ne bi pooblastila za zastopanje ravno njega. Opis tega dejanja zahteva več: s svojim nedopustnim ravnanjem mora tak odvetnik prevzeti
drugemu odvetniku zastopanje njegove stranke. Poleg dovršne oblike {prevzeti, ne morda prevzemati), zahteva takšno razlago tudi določba, da mora iti za drugega odvetnika (ne pa morda druge odvetnike), vsak dvom glede dopustnosti širše razlage pa odpravlja določba, da mora iti za

njegovo (to je tega drugega odvetnika) stranko. V nobenem
od primerov strank, ki so stopile v stik z obdolžencem na
način, opisan v zahtevi za uvedbo postopka, pa se ne zatrjuje, da bi bila takšna stranka pred tem že stranka kakega drugega odvetnika (njegova) in bi mu jo obdolženec na
ta način (lahko) prevzel.
Ne glede na to, da dejanja, kakršnega tožilec opisuje v
zahtevi pod tč. 2, ni bilo mogoče kvalificirati kot hujšo odvetnikovo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega
poklica po 15. točki 77.b člena, pa so v opisanem dejanju
podani vsi znaki lažje kršitve po 2. točki 77.a člena Statuta. To kršitev stori odvetnik, ki išče in pridobiva stranke
na odvetniku neprimeren način. Ni bilo sporno, in tudi obdolženec ni zanikal, da je s pomočjo sodelovanja z družbo
Odškodnina d.o.o. pridobival stranke. Že to, da način, kako je pridobival stranke, predstavlja hujšo kršitev po 11.
točki 77.b člena Statuta, zadostuje za ugotovitev, da je tak
način za odvetnika neprimeren. Neprimeren pa je tudi zato, ker je ob tem obdolženec kršil 22. in 26. pravilo kodeksa odvetniške poklicne etike. Pravilo št. 22 določa, da
odvetniki tekmujejo med seboj le s kakovostjo svojega dela. Sodelovanje z družbo Odškodnina d.o.o. pa je obdolžencu omogočilo, da je v tekmovanju z drugimi odvetniki
izrabljal prednosti, ki niso bile plod kakovosti njegovega
dela. Ravno tako pa takšno ravnanje kaže pomanjkanje kolegialnosti in poklicne solidarnosti z drugimi odvetniki, ki
so bili v tržno slabšem položaju, če so se držali pravil. Takšno ravnanje pa pomeni kršitev 26. pravila, ki zahteva,
naj odvetniki v vzajemnih odnosih krepijo kolegialnost in
poklicno solidarnost. V okviru opisa, kot izhaja iz zahteve
za uvedbo disciplinskega postopka za dejanje pod tč. 2 je
disciplinsko sodišče, ne da bi prekoračilo navedeno zahtevo, lahko ugotovilo obdolženčevo odgovornost za blažjo
kršitev po 2. točki 77. a člena statuta.

V.
Disciplinsko sodišče je nadalje ugotovilo, da je obdolženec pri obeh kršitvah ravnal naklepno - zavedal se je svojega dejanja in ga tudi hotel storiti. Takšna njegova volja je razvidna iz same pogodbe o nudenju pravne pomoči. Dejanja
predstavljajo ravno uresničitev nedovoljenega dogovora z
družbo Odškodnina d.o.o. Obstoja kršitev in odgovornosti
zanje obdolženec tudi ne more zanikati z zatrjevanjem, da se
ni zavedal, da je dejanje prepovedano - to namreč smiselno
izhaja iz njegovega zagovora, da še vedno misli, da ni kršil
nobene prepovedi. Glede na njegovo strokovno usposobljenost morebitna takšna zmota glede nedopustnosti ravnanja
ne more biti opravičljiva: obdolženec bi se moral in mogel
zavedati, da s takšnim ravnanjem krši Statut.
VI.
Člen 61 ZOdv določa, da se v disciplinskem postopku
proti odvetnikom izrekajo kot disciplinski ukrepi opomin,
ukor, denarna kazen in odvzem pravice opravljati odvetniški poklic za dobo do pet let.
Disciplinski tožilec je predlagal izrek odvzema pravice
opravljati odvetniški poklic. Disciplinsko sodišče ugotavlja,
da niso izpolnjeni zakonski pogoji za izrek takšnega ukrepa.
Po določbi drugega odstavka 62. člena ZOdv se disciplinski
ukrep odvzema pravice opravljati odvetniški poklic lahko izreče le za takšne hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju poklica, zaradi katerih odvetnik ni vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica. Disciplinski obdolženec je sam
prenehal s kršitvijo. Kljub temu, d a j e bil mnenja, da njegovo ravnanje ni prepovedano, je s tem pokazal kritičen odnos
do svojega dejanja in pripravljenost, da se podredi načelom
in pravilom, po katerih se ravnajo odvetniki pri opravljanju
svojega poklica. Zato ni mogoče trditi, da bi ne bil več vreden potrebnega zaupanja za opravljanje tega poklica. Disci-

plinsko sodišče je pri izbiri in odmeri sankcije upoštevalo tudi okoliščino, da še nikoli ni bil obravnavan zaradi kršitev
odvetniških dolžnosti. Po lastni navedbi ima dobro vpeljano
odvetniško pisarno, v kateri zaposluje dva pravnika. Na drugi strani pa je treba upoštevati, da gre za hujšo kršitev, ki zelo močno posega v zakonsko in statutarno določena načela
delovanja odvetništva. Glede na to je za dejanje iz 1. točke
izreka izreklo denarno kazen blizu zgornje meje, ki jo določa prvi odstavek 80. člena Statuta, za dejanje iz 2. točke pa
ustrezno nižjo kazen.

Pravni pouk: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na
Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Pritožbo je treba vložiti v roku osem dni od vročitve prepisa tega sklepa pri disciplinskem sodišču na naslov Odvetniška zbornica Slovenije, Disciplinsko sodišče, Pražakova ulica 8, Ljubljana, v zadostnem številu izvodov za sodišče ter za nasprotno stranko
in zagovornika.

Disciplinsko sodišče je prepričano, da bo izrečena denarna kazen vplivala na obdolženca, da se bo v bodoče izogibal
kršitvam odvetniških dolžnosti. Izrečena sankcija pa bo tudi
primerno opozorilo drugim odvetnikom, ki morebiti na tak
ali na podoben način podpirajo ali se povezujejo z (drugimi)
osebami, ki se za plačilo ukvarjajo z nudenjem pravne pomoči v obsegu, za katerega nimajo take pravice.

Sklep vročiti:
- disciplinskemu obdolžencu odvetniku S. G., Maribor
- zagovorniku disciplinskega obdolženca
odvetniku V. O., Maribor
- disciplinskemu tožilcu pri OZS
odvetniku mag. Mitji Jeleniču Novaku, Ljubljana
- spis

VRHOVNO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Tavčarjeva 9,1000 Ljubljana

odvetništvu (v nadaljevanju ZOdv) ter 80. člena Statuta je
disciplinskemu obdolžencu za dejanje pod točko 1 določilo
denarno kazen v višini 4000 točk po Odvetniški tarifi, za dejanje pod točko 2 pa v znesku 1000 točk po Odvetniški tarifi ter mu nato izreklo enotno kazen v višini 5000 točk po Odvetniški tarif, ki jo mora plačati v roku enega meseca po
pravnomočnosti odločbe. O stroških disciplinskega postopka sodišče prve stopnje ni odločilo.

DISCIPLINSKO SODIŠČE
DRUGE STOPNJE
Štev.: Dp 1/2004
ODLOČBA
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu vrhovnih sodnikov, Branka Masleše kot predsednika, Marka Šorlija, dr. Mileta Dolenca kot članov in vrhovnih sodnic, svetnice Alenke Jelene Puklavec in Zibe Trampuš kot članic, s
sodelovanjem Dragice Tofaj Gutman kot zapisnikarice, v
disciplinski zadevi zoper disciplinskega obdolženca S. G.,
odvetnika v Mariboru, zaradi hujših odvetniških kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniške dolžnosti po 11. in 15. točki 77.b člena Statuta Odvetniške zbornice Slovenije (v nadaljevanju: Statuta), o pritožbi obdolženčevega zagovornika,
odvetnika V. O. iz Maribora, zoper odločbo Disciplinskega
sodišča Odvetniške zbornice Slovenije z dne 1.3. 2004, opr.
št. 48212002, na seji dne 22. 6. 2004
odločilo:
Pritožbi zagovornika disciplinskega obdolženca S. G. se
deloma ugodi in se odločba sodišča prve stopnje spremeni
tako, da se:
a/ v opisu dejanja pod točko 1 v drugi in tretji vrstici izpusti besedilo: "in pravnim svetovanjem;
b/ disciplinskemu obdolžencu za kršitev pod točko 1 odločbe denarna kazen zniža na 2.000 (dvatisoč) točk po Odvetniški tarifi, nato pa zniža tudi enotna denarna kazen na
3.000 (tritisoč) točk po Odvetniški tarifi.
V ostalem se pritožba kot neutemeljena zavrne in v nespremenjenem delu potrdi odločba disciplinskega sodišča
prve stopnje.
Obrazložitev
Disciplinsko sodišče Odvetniške zbornice Slovenije je z
odločbo z dne 1.3. 2004, opr. št. 48212002, disciplinskega
obdolženca odvetnika S. G. spoznalo za odgovornega, pod
točko I disciplinske kršitve po 11. točki 77.b člena Statuta,
pod točko 2 pa kršitve po 2. točki 77.a člena Statuta. Na podlagi 1. odstavka 61. člena in; 1. odstavka 62. člena Zakona o

Zapisnikarica
Janja Kržič

Predsednik senata
Franc Testen

Zoper to odločbo se zaradi zmotne uporabe materialnega
prava, bistvene kršitve določb disciplinskega postopka,
zmotne "oziroma" nepopolne ugotovitve dejanskega stanja
in zaradi odločbe o kazenski sankciji, pritožuje zagovornik
disciplinskega obdolženca. Vrhovnemu sodišču predlaga, da
pritožbi ugodi in izpodbijano odločbo spremeni tako, da disciplinskega obdolženca oprosti obtožbe, podrejeno pa da mu
izreče primerno nižjo kazen.
Pritožba je deloma utemeljena.
Zagovornik obdolženega S. G. v pritožbi poudarja, da v
izreku izpodbijane odločbe pod točko 1 ni navedeno, da se
je gospodarska družba ukvarjala z zastopanjem strank pred
sodiščem za plačilo. Izpostavlja pa tudi, da se ima ta pravico ukvarjati z nudenjem pravne pomoči, saj da izpolnjuje
vse pogoje in je veljavno registrirana ter da zato sodelovanje
disciplinskega obdolženca s tako pravno osebo ni bilo v nasprotju z določbami Statuta. S temi navedbami po vsebini
zatrjuje, da dejanje, tako kot je opisano, ne vsebuje znakov
disciplinske kršitve po 11. točki 77.b člena Statuta in tudi ne
znakov katerekoli odvetnikove kršitve dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica, in uveljavlja kršitev materialnega prava po 1. točki 372. člena Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju ZKP).
Hujšo odvetnikovo kršitev dolžnosti pri opravljanju odvetniškega poklica po 11. točki 77.b člena Statuta stori tisti
odvetnik, ki podpira ali se povezuje z osebo ali dejavnostjo,
ki se za plačilo ukvarjata z nudenjem pravne pomoči, čeprav
nimata take pravice (podpiranje zakotnega pisaštva). V tej
določbi, ki je blanketne narave, je definiran pojem zakotnega pisaštva, vprašanje upravičenosti ukvarjanja z nudenjem
pravne pomoči pa je urejeno v 2. členu ZOdv kot dopolnilni
normi. V 1. odstavku navedene določbe je predpisano, da
odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega klica pravno
svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi
7 državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. V 2. odstavku pa je določeno, da
pred sodišči lahko stranko proti plačilu zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. Pritrditi je treba prvostopenjskemu sodišču, da je 2. odstavek 2. člena ZOdv treba

razumeti tako, da uvaja odvetniški monopol glede zastopanja pred sodišči za plačilo. Vsebino 2. člena ZOdv pa je treba razlagati tudi tako, da ta monopol ne zajema vseh oblik
nudenja pravne pomoči za plačilo. To pomeni, da pravna
opravila, našteta v I. odstavku navedene določbe, niso v izključni domeni odvetniškega poklica. Vendar pa jih lahko za
plačilo druge osebe opravljajo samo, če za to izpolnjujejo
predpisane pogoje. Gospodarska družba tako sme po 3. odstavku 4. člena Zakona o gospodarskih družbah opravljati
gospodarske posle le v okviru dejavnosti, ki je vpisana v register. Ce se s pravnimi opravili iz 1. odstavka 2. člena ZOdv
ukvarja za plačilo, pa ta niso zajeta v okvi r u dejavnosti, vpisane v sodni register, pomeni tako ravnanje zakotno pisaštvo.
Sodišče je pri odločanju vezano na opis dejanja, ne pa na
njegovo pravno opredelitev. V opisu dejanja mora biti življenjski primer konkretiziran tako, da vsebuje vse tiste okoliščine, ki pomenijo znake obravnavane disciplinske kršitve.
Iz opisa dejanja pod točko 1 napadene odločbe je razvidno, da je disciplinski obdolženec sklenil pogodbo o nudenju
pravne pomoči z družbo Odškodnina d.o.o., ki se za plačilo
ukvarja z zastopanjem strank in pravnim svetovanjem v zvezi z uveljavljanjem odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah, čeprav take pravice nima in daje nato na podlagi sklenjene pogodbe z navedeno družbo sodeloval.
Da je disciplinski obdolženec podpiral in se povezoval z
gospodarsko družbo, ki se za plačilo ukvarja z zastopanjem
strank pred sodiščem, čeprav take pravice nima (zakotno pisaštvo), kar bi bilo v nasprotju z odvetniškim monopolom,
določenim v 2. odstavku 2. člena ZOdv, v opisu dejanja ni
navedeno. Ne zadostuje namreč, da je iz pogodbe med gospodarsko družbo in disciplinskim obdolžencem razvidno,
da s e j e slednji zavezal sestavljati in vlagati tožbe in predloge ter pripravljalne vloge, zastopati stranke Odškodnine
d.o.o. pred sodišči, vlagati redna in izredna pravna sredstva
ter opravljati vse druge pravne posle pri sodiščih, prav tako
ne, če je to ugotovljeno samo v razlogih izpodbijane prvostopenjske odločbe, marveč bi to moral vsebovati že opis dejanja. Da bi bilo tako, iz opisa tega dejanja ne izhaja.
Iz izpodbijane odločbe je razvidna ugotovitev, da je bila
navedena gospodarska družba registrirana za opravljanje dejavnosti pravnega svetovanja, zato v tem delu njenega delovanja pri zavarovalnici ni mogoče opredeliti za zakotno pisaštvo. Pač pa ima ravnanje Odškodnine d.o.o. vse znake zakotnega pisaštva v delu, kjer je v opisu navedeno, da se je ta
družba ukvarjala tudi z zastopanjem strank za plačilo v zvezi z uveljavljanjem njihovih odškodninskih zahtevkov pri
zavarovalnicah, čeprav take pravice ni imela. Zastopanja
strank ni mogoče enačiti s pravnim svetovanjem.
Disciplinski obdolženec pa se je s to družbo, ki za zastopanje strank, kot obliko pravne pomoči, ni bila registrirana,
povezoval in jo podpiral, zato je v tem obsegu zatrjevana
disciplinska kršitev po 11. točki 77.b člena Statuta podana.
V skladu s takimi ugotovitvami je vrhovno sodišče pritožbi zagovornika disciplinskega obdolženca ugodilo tako, da
je ustrezno spremenilo opis disciplinske kršitve pod točko 1
izpodbijane odločbe in iz opisa dejanja izpustilo v izreku navedeno besedilo. Glede na to, da se je s tem zmanjšala teža
obdolženčevega ravnanja, ki pomeni navedeno disciplinsko
kršitev, je vrhovno sodišče ob upoštevanju okoliščin, ki jih
je ugotovilo že disciplinsko sodišče prve stopnje, na podlagi
1. odstavka 394. člena ZKP izpodbijano odločbo spremenilo tudi tako, da je obdolžencu za kršitev pod točko 1 napadene odločbe, denarno kazen znižalo na 2.000 točk po Odvetniški tarifi, nato pa znižalo tudi enotno kazen na 3.000
točk po Odvetniški tarifi.

Zagovorniku disciplinskega obdolženca pa ni mogoče
pritrditi, ko prvostopenjsko odločbo zaradi kršitev materialnega prava izpodbija glede disciplinske kršitve po 2. točki 77.a člena Statuta. Da bi disciplinski obdolženec ne pridobival stranke s pomočjo sodelovanja z družbo Odškodnina d.o.o. pritožnik niti ne zatrjuje, pač pa šteje, da je bilo tako ravnanje disciplinskega obdolženca v skladu s pravili Kodeksa. V poglavju, ki se v Kodeksu nanaša na prepoved reklamiranja je v 22. členu prepisano, da odvetniki
tekmujejo med seboj le s kakovostjo svojega dela, v poglavju, ki ureja delovno tekmovanje, pa je v 26. členu vsebovano tudi pravilo, naj odvetniki v vzajemnih odnosih
krepijo kolegialnost in poklicno solidarnost. Zato je treba
pritrditi prvostopenjskemu sodišču, d a j e sodelovanje z družbo Odškodnina d.o.o. disciplinskemu obdolžencu omogočilo, da je v tekmovanju z drugimi odvetniki izrabil prednosti, ki niso bile plod kakovosti njegovega dela, ter da obdolženčevo ravnanje kaže tudi na pomanjkanje kolegialnosti in poklicne solidarnosti z drugimi odvetniki, ki so bili
zaradi tega v tržno slabšem položaju, ker so se držali pravil. Takega pridobivanja strank, ki so se na podlagi oglasa obrnile na navedeno gospodarsko družbo in jih je ta nato napotila (usmerila) k disciplinskemu obdolžencu, nikakor ni mogoče enačiti s priporočilom, ki ga stranke, zadovoljne z odvetniško uslugo, posredujejo svojim znancem ali
sorodnikom. V pritožbi zatrjevano dejstvo, da so stranke
Odškodnine d.o.o. disciplinskega obdolženca nato pooblastile prostovoljno, na ugotovitev o obstoju te disciplinske kršitve nima nobenega vpliva.
Na očitek obrambe, ki ga je uveljavljala že v postopku
pred prvostopenjskim sodiščem in ga ponavlja v pritožbi, da
se s podobnim zastopanjem ukvarjajo tudi nekateri drugi odvetniki, je odgovorilo že disciplinsko sodišče prve stopnje.
Tudi vrhovno sodišče se popolnoma strinja s stališčem, da
takega zagovora ni mogoče upoštevati, saj sklicevanje na to,
da tudi nekateri drugi odvetniki (morebiti) kršijo predpise,
disciplinskega obdolženca ne more razbremeniti odgovornosti za disciplinsko kršitev pod točko 2 izpodbijane odločbe. Okoliščine, pomembne pri izbiri in odmeri kazenske
sankcije za to disciplinsko kršitev, je sodišče prve stopnje
pravilno ugotovilo in ustrezno ovrednotilo, zato se izkaže,
da je pritožba tudi, kolikor s tega vidika izpodbija odločitev
glede disciplinske kršitve po 2. točki 77.a člena Statuta, neutemeljena. Zato jo je vrhovno sodišče na podlagi 391. člena ZKP zavrnilo in v nespremenjenem delu potrdilo odločbo
disciplinskega sodišča prve stopnje.
Zatrjevanih bistvenih kršitev določb kazenskega postopka pritožnik ni pobliže opredelil, zato utemeljenosti pritožbe
v tem delu ni bilo mogoče preizkusiti.
Ob preizkusu, ki ga je vrhovno sodišče opravilo na podlagi 383. člena ZKP, kršitev zakona, na katere mora paziti po
uradni dolžnosti, ni našlo.
Z odločbo vrhovnega, kot pritožbenega sodišča, je bilo
deloma odločeno v obdolženčevo korist, zato po 2. odstavku
98. člena ZKP v zvezi z 79.c členom Statuta in 1. členom
Pravilnika o povrnitvi stroškov v disciplinskem postopku, ki
ga je dne 7. 11. 2000 sprejel Upravni odbor Odvetniške
zbornice Slovenije, povprečnine ni bilo treba določiti.
Sklicevanje na določbe ZKP temelji na 3. odstavku 65.
člena ZOdv, ki predpisuje, da se pred disciplinskim sodiščem, če ta zakon ne določa drugače, uporabljajo določbe
ZKP.
V Ljubljani, 22. 6. 2004
Zapisnikarica
Dragica Tofaj Gutman l.r.

Predsednik senata
Branko Masleša l.r.

Prof. dr. janež Novak:

Delovni spori
mag. Bojan Kukec

GV Založba, d.o.o. iz Ljubljane je pred nedavnim izdala 488 strani obsegajočo knjigo "Delovni spori", katere avtor je prof. dr. Janez Novak, vodja delovno - socialnega oddelka Vrhovnega sodišča RS. Recenzenta knjige
sta vrhovna sodnica svetnica Ljiljana Friedl in prof. dr. Mitja Novak.
Knjiga je dragocen prispevek predvsem delovnopravni panogi, čeprav
obravnava nekoliko ožje - specialistično področje (reševanja) delovnih
sporov. Glede na znano dejstvo, da se prav vsi slovenski odvetniki ne
ukvarjamo z delovnopravnimi in socialnimi zadevami, bo zagotovo zanimivo in dobrodošlo branje za nas praktike - odvetnike, posebej še tiste, ki se
vsakodnevno srečujemo s tovrstno problematiko v svojih pisarnah. Avtorje
sicer zapisal, da je "knjiga namenjena vsem, ki se pri poklicnem delu ali pri
študiju srečujejo z delovnimi spori", vendar ocenjujem, da je njen doseg
širši, saj jo je moč s pridom uporabiti tudi pri znanstvenoraziskovalnem delu kot nadvse dobrodošli teoretični in praktični pripomoček.
w
pogledam strukturiranost 488
strani obsežne knjige velikega
formata (24 x 17 cm) vezane v
trdne platnice, lahko povzamem, da je
knjiga razdeljena nekako v tri stebre. V
prvem so predgovor, kazalo ter kratice
in okrajšave. Drugi (vsebinsko vodilni)
del sestavljajo štiri zaključena poglavja.
V zadnjem stebru pa so sklepi, literatura ter stvarno kazalo.
Kot je zapisal avtor v predgovoru,
so v knjigi obravnavane temeljne značilnosti sporov in način njihovega reševanja tako v slovenskem kot tudi v
mednarodnem pravnem prostoru. Obravnavane so predvsem posebnosti, ki
delovne spore ločujejo od sporov v drugih pravnih vejah, pa tudi posebnosti
posameznih vrst delovnih sporov (na
primer individualnih delovnih sporov IDS, kolektivnih delovnih sporov KDS) in razlike med njimi. Posebna pozornost je namenjena načinom reševanja teh sporov, ki so često (predvsem
pri KDS) posebnost delovnega procesnega prava.
Zaradi navedenega osnovnega pogleda na delovne spore je vsebina knjige, v osrednjem delu razdeljena na štiri
dele.
V prvem delu se obravnavana splošna vprašanja, povezana z delovnimi
spori. Posebna pozornost je namenjena
pravnim virom, položaju Sodišča Evropskih skupnosti, predvsem pa sodni
praksi kot "podlagi" za odločanje. Ta
del obravnava tudi temeljne značilnosti novega ZDSS.
Drugi del obravnava pojem delovnega spora. Navaja bistvene pravne
f

elemente, ki so značilni za njegovo
opredelitev (na primer predmet delovnega spora). Ta del predstavlja tudi zgodovinski razvoj delovnih sporov in jih
primerja z drugimi vrstami sporov.
Tretji del je najobsežnejši, ker obravnava IDS kot najpogostejšo obliko
delovnih sporov. Vsebina tega dela
upošteva razporeditev posameznih pojmov v Zakonu o delovnih razmerjih
(ZDR - Ur. 1. RS, št. 42/02). Bolj obsežno kot drugi instituti so v tem delu
obravnavani: predmet spora, predhodni
postopek, nadomestno reševanje sporov
in sodno varstvo. Posebna pozornost je
namenjena dokaznemu bremenu oziroma njegovi prevalitvi na delodajalca kot
posebnosti individualnih delovnih sporov.
Četrti del navaja pravno opredelitev KDS. Ker je slovenska sodna praksa na tem področju dokaj skromna,
manj kot o IDS pa je tudi slovenske literature, so pri vseh institutih obravnavane značilnosti tujih pravnih ureditev
in sodne prakse. Namen takšnega obravnavanja je predvsem prikazati tuje
strokovne zamisli in rešitve, ki bi jih
lahko uporabili tudi pri reševanju naših
KDS.
In kaj je v prikazani knjigi še posebej zanimivega za odvetnike?
Nedvomno najbolj prevzame bralca
avtorjev izrecni strokovni pogum ter
zavzemanje jasnih stališč, ki pogosto
niso v popolnem skladju z že obstoječo
pravno teorijo ali celo sodno prakso tako v domačih kot mednarodnih logih.
Vendar avtor nikdar ne izpusti predstavitve tudi drugih teoretičnih stališč in

že obstoječe sodne prakse, pa čeprav se
z njimi ne strinja, niti delno niti povsem.
Tako je npr. kritičen do zakonodajalca, do nekaterih (tudi za mene) spornih stališč Ustavnega sodišča RS v zvezi s strokovno utemeljitvijo stvarne pristojnosti delovnih sodišč (str. 353) etc.
V knjigi je tudi zanimivo stališče
Vrhovnega sodišča RS, da (starejše)
stališče Višjega DSS iz Ljubljane ni bilo pravilno glede vprašanja, ko so sodišča presojala kršitev določb postopka pri
delodajalcu po določbah ZPP. Določbe
aktov delodajalca torej niso procesno
pravo, temveč materialno pravo (str.
89).
Odvetniki se spominjamo dolgoletnega nasprotja med stališčem VS RS in
Višjega DSS glede vprašanja, ali pri
odpravninah šteti kot osnovo bruto
ali netto plačo. Višje sodišče je namreč
dolgo časa vztrajalo pri netto zneskih še
nekaj časa, potem ko je Vrhovno sodišče v več odločbah (glej zbirko odločb
DSO VS RS) poudarilo, da je osnova
vedno bruto plača, če ni izrecno določeno, da gre za netto znesek. V zvezi s to
dilemo avtor jasno opozori, da je pomembno stališče US RS o razumevanju
pravice do enakega varstva pravic po
22. členu Ustave RS. "Sodišče je ugotovilo, da je ta pravica kršena, če (pritožbeno) sodišče, razsodi v nasprotju z oblikovano sodno prakso, ki jo uravnavajo odločitve, pravna stališča in mnenja
VS RS." (str. 90 knjige, povzeto po komentarju URS, str. 242)
Nič manj prizanesljiv pri svojem
kritičnem znanstvenem delu ni avtor niti do prvostopnih delovnih sodišč v Sloveniji. Tako med drugim zapiše: "V
praksi DSO VS RS niso znani primeri, v
katerih bi sodišča prve stopnje ugotavljala in obrazložila obstoj ali neobstoj
navedenega interesa, čeprav bi pri ugotovitvenih tožbenih zahtevkih to vedno
morala storiti. V tej smeri tudi ni obrazložitev v odločbah VDSSL." (str. 282)
Odvetnikom bo še posebej dragocena informacija, kako postaviti zahtevke pri izredni in redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi (napotila o prevalitvi dokaznega bremena na delodajalca - konvencija št. 158 MOD v zvezi s 110. in
118. členom ZDR - ter glede postavitve
dveh denarnih zahtevkov: za plačilo odpravnine in za plačilo odškodnine 88. in 92. čl. ZDR - na str. 295 in 296
knjige). Analiza izrekov v posameznih
predmetih spora (str. 288 in naslednje)
ter še posebej, kako bo lahko izrek sodbe v različnih pravnih položajih oblikovan, kar smiselno lahko koristi tudi za

oblikovanje tožbenih zahtevkov, ki jih
oblikujemo odvetniki, je dragoceno
napotilo (npr. str. 297).
Posebne pozornosti je vredno še poglavje "Nekateri pomembni strokovni
pojmi" (str. 78-103).
"V sodnih odločbah se ne navajajo,
ne opredeljujejo in tudi ne razlagajo
nekateri moderni instituti KDS, kot sta
npr. obveznost miru ali/in načelo sorazmernosti," opozarja avtor.
Nasploh je posebnost obravnavane
knjige, da se avtor zavzema za dosledno
uporabo slovenskih izrazov namesto
tujih pojmov, pa čeprav zakon uporablja nekatere pojme oz. besedne zveze, ki
niso slovenske, saj mora stroka, če želi
biti in ostati stroka, sloveniti tuje pojme, torej iskati zanje ustrezne slovenske izraze in podobno (str. 75). V bistvu
se je treba strinjati s takšnim stališčem,
ki je bilo obravnavano tudi na Dnevih
slovenskih pravnikov 2002 v sekciji
"Jezik in pravo" in s prizadevanji pisca
do drugačnega (boljšega) odnosa do
materinščine. Vendar, če mi je dovoljeno pripomniti, se prav z vsemi avtorjevimi stališči glede izrazja (terminologije) ni moč strinjati. Tako npr. ne z argumentacijo, da gre za podcenjevanje
materinščine, ko se pojmi, kot sta EU in
direktiva, ne Slovenijo, češ da imamo
ustrezne slovenske izraze (zveza in
smernica).
Zagotovo je najkvalitetnejši del
knjige IV. poglavje: Kolektivni delovni spori, (str. 325-439), ki sem ga trikrat prebral, kajti v moderni slovenski
pravni teoriji (mišljeno po II. svetovni
vojni, potem ko je prof. dr. Bajič prenehal objavljati) še ni bilo avtorja (z izjemo doktorske disertacije dr. Strohsacka, davnega leta 1972), ki bi problematiko KDS tako podrobno obdelal kot
dr. J. Novak. Zato ocenjujem, da je ta
del knjige kar nekakšna "strokovna
knjiga v knjigi", ki pa je praktikom še
posebej prijazna, saj je prav v tem poglavju avtor uporabil v slovenski pravni
teoriji doslej malo znan pristop. S tem
ko je prikazal pojem, stranke (udeležence), predmet spora, organe, postopek
reševanja in rešitve KDS, je v zadnjem
poglavju podal tudi nekaj primerov iz
primerjalnega prava (str. 431^135)
vključno z začasnimi odredbami in
njihovimi rešitvami. To poglavje pa je v
zadnji, 7. točki, zaključil s primeri iz
slovenske sodne prakse (str. 439^149),
predvsem s tistimi, ki jih je obravnaval
DSO na VS RS. Tako izvemo, da je bilo v desetih letih delovanja vloženih 20
revizij v KDS, to je povprečno 2 na leto in da to predstavlja v povprečju |

0,3-0,5 odstotka letnega pripada zadev,
če upoštevamo vse spore (IDS, MS,
KDS in SS). Tudi do 1. 1. 2005 še dovoljene zahteve za varstvo zakonitosti
so sila redke, zato se ni čuditi, da jih novi ZDSS-1 z začetkom drugega leta ukinja ter nadomešča z institutom dopuščene revizije.
Odvetniki se bomo lahko v Novakovi knjigi seznanili tudi o vsebinski
problematiki KDS na podlagi že sprejetih stališč in sodne prakse DSO VS RS
in US RS, saj avtor poda vsebinsko analizo posameznih primerov po predmetih
spora na revizijski stopnji v preteklih
desetih letih, ko je šlo npr. za nezakonitost stavke, odpoved kolektivne pogodbe, volitve članov sveta delavcev, odkup lastninskih certifikatov, odstop od
podjetniške kolektivne pogodbe, reprezentativnost sindikata pri delodajalcu,
ugotovitev veljavnosti KP, nezakonitosti pravilnika o sistemizaciji delovnih
mest, kršitev tarifne priloge h KP in izvršitev aneksa k njej, oškodovanje plač
in kršitev KP ter njenih sprememb. VS
RS je s svojimi odločitvami zapolnilo
pravne praznine, ki jih povzroča še
vedno zastarela zakonodaja (npr. še jugoslovanski zakon o stavki) na eni strani, na drugi strani pa že desetletje trajajoči postopek sprejemanja (pa še vedno
nesprejete) materialne zakonodaje s področja KDS (npr. zakona o kolektivnih
pogodbah).
Posebnosti slovenske sodne prakse na področju KDS so premajhna doslednost pri razlikovanju med IDS in
KDS (dodal bi še: in pri množičnih sporih - MS), premajhna uporaba določb
mednarodnih pravnih norm, ki jih je ratificirala RS in pomanjkanje ustvarjalnosti pri oblikovanju institutov, ki so v
drugih pravnih ureditvah značilni za reševanje KDS, kot je npr. alternativno

reševanje sporov (izraz avtor dosledno
sloveni z: nadomestno reševanje sporov).
Knjigo po vsebinski plati zaključijo
sklepi, v katerih avtor v 15 točkah podaja svoje zaključne misli, ki pa so deloma tudi sistemsko politične in moralne narave in niso vezane zgolj na ozko
področje reševanja delovnih sporov.
Knjigo skleneta literatura (z navedbo 82 naslovov) in stvarno kazalo.
Moti, da je navedena manj uporabljena
ali dodatna literatura ter da so večkrat
uporabljeni viri navedeni sproti v
opombah, kot pojasni avtor na začetku
citiranih del. Pregledneje bi bilo, ko bi
bila celotna uporabljena (ali celo priporočena) literatura skupaj, na enem mestu.
Naj na koncu zapišem še dve subjektivni zaznavi, ki sem jih ob študiju
knjige opazil, sta pa bolj tehnične in
oblikovne narave.
Kljub dvema lektoricama sem v
knjigi še vedno našel (domnevnih) 11
napak, o katerih sem (seveda) korektno
obvestil avtorja. Po drugi strani pa razveseli človeško toplo oblikovana naslovnica knjige, ki že na prvi pogled govori o avtorjevem sporočilu bralcu v
zvezi z (mirnim) razreševanjem delovnih sporov.
Avtorju prof. dr. Janezu Novaku gredo čestitke za odlično strokovno pravno teoretično delo, ki
ima redko lastnost, da je prijazno tudi praktikom, tako da si bomo odvetniki ter tudi študentje vseh stopenj in
znanstveni raziskovalci z njo zagotovo lahko obilno pomagali pri svojem
delu. Vsebinska zasnova in strukturiranost knjige sta novost v slovenskem pravnem - strokovnem publicističnem delu, zato jo bo v bodoče
vredno posnemati, saj je znana resnica, da prikaz zgolj teoretičnih spoznanj predstavlja le okostje, prikaz
vsakodnevne sodne prakse pa meso
vsakdanjega pravnega življenja.
Zgolj pravilno ravnovesje ter povezovanje obeh prvin pa lahko privede
do odličnega končnega rezultata,
knjige, ki predstavlja in služi življenju.
Upoštevajoč večletno sušo na delovnopravnem področju je knjiga
(vsaj od osamosvojitve naše države)
svojevrsten prvenec glede obravnavane problematike delovnih sporov
na Slovenskem (pa nemara tudi v
mednarodnem prostoru in primerjalnopravno).
Avtorju zato: iskrene čestitke!

Ne "odvetniške igrice", temveč
obremenjenost sodnikov je razlog
za dolge (kazenske) postopke
1 . M. K., predsednik OZS, je na
Ministrstvo za pravosodje poslal več
vprašanj, ki se ukvarjajo z dilemo, ali
je dopustno, da policija osebam, ki na
procesu nastopajo kot priče, nameni
finančno nagrado. Ministrstvo za pravosodje je po treh tednih OZS poslalo izmikajoč se odgovor, ki pravi, da
ZKP "vprašanj v zvezi z izplačevanjem (anonimnih) prič ne ureja". Pravosodna ministrica Z. C. je ob tem
predsedniku OZ svetovala, naj vprašanja naslovi na MNZ, češ da je to pristojno za "pripravo zakonodaje s področja delovanja policije" ...
Kako bi sodišče reagiralo, če bi
odvetniki priči zastavili vprašanje, ali
jo je morda policija plačala. M. K. odgovarja, da bi takšno vprašanje do sedaj veljalo za nedovoljeno. "Takšno
vprašanje bi veljalo za kapciozno
vprašanje," pravi K. Sodišče bi takšno vprašanje prepovedalo, če pa bi odvetnik vprašanje postavil na nesramen
način, bi bil lahko tudi opomnjen ali
kaznovan. "Ne predstavljam si, kako
bodo tekle reči zdaj, ko obstajajo podatki, da lahko priče delujejo tudi
"bolj poklicno", dodaja K.
Ali H. Žerdin, Mladina, 31. 5.
2004, str. 28 in 29, v članku: "Zakaj
je pela sinička".
2. V Moravskih Toplicah so se na
letnem zboru sestali odvetniki, da bi
govorili o odvetniški etiki. STA pa je
ob prvem dnevu poročala le o nagovoru premiera A. R., v katerem je ta polemiziral z opozicijskimi zahtevami izredne seje. Pač, zadnji odstavek je namenila besedam odvetniškega predsednika M. K., vplivnega člana LDS!? ...
Kdo bi si mislil, da so odvetniki postali tako krotke ovčke pred premierom.
V sodnih dvoranah sijejo v spopadih s
tožilci in sodniki, v slavnostni dvorani
pa kot prvošolčki molče poslušajo pleteničenje predsednika vlade, ki non šalantno izrablja stanovsko srečanje za
predvolilni miting.
Bernard Nežmah, Mladina, 7. 6.
2004, v kolumni - Pamflet - z naslovom: "Ko celo črno ni več črno".
3 . Zakaj tožite državo, tistega, ki
naj bi vas nazadnje imenoval?

Preprosto zato, ker je v tem razpisnem postopku ravnala nezakonito. V
pravni spor vstopam kot posameznik,
katerega pravice so bile kršene v postopku kandidiranja za položaj generalnega državnega tožilca. Tožba proti
državi ni bila lahka odločitev, o njej
sem precej premišljeval, se posvetoval
z družino, s kolegi, ki so še bolj kot
jaz mislili, da je država šla predaleč.
Tožbo sem vložil tudi zato, ker želim,
da se zadeva v zvezi z različnimi imenovanji dokončno pojasni.
Tožite tistega, ki naj bi vas nazadnje imenoval. Ali s pravnim sporom
ne tvegate morebitnih bodočih težav?
Precej časa sem bil odvetnik in v
svoji praksi sem imel veliko strank, ki
so se odločile za vsa pravna sredstva,
pa čeprav je bilo to povezano z neko
negotovostjo in z zapleti. Kot vrhovni
državni tožilec ne smem gledati na zamere ali pa na možnosti, da se lahko
sam onemogočim. To so mi nekateri
tudi namigovali. Mislim, da v pravni
državi, kjer se spoštujejo odločitve sodišča, zahteva po tožbi ne bi smela biti podlaga za kakšne zamere. Sicer tudi noben delavec ne bi mogel tožiti
svojega delodajalca ...
Jure Trampuž v intervjuju z naslovom: "Od države bi pričakoval vsaj
kakšen razgovor", in podnaslovom: "
Hinko Jenull, kandidat za generalnega državnega tožilca, ki je zaplenil
Mladino in Janšo poslal v zapor".
4 . Zakaj si se dvignila na zadnje
noge glede, kot bi rekel tvoj pok. duhovni oče, in naš Oče, hrvaških odvetnikov? Kaj so ti rekli tvoji prišepetovalci. Zakaj moramo odvetnike obešati? Dvignili so tarife? Med nama rečeno, morala bi biti opreznejša, saj je
veliko zlonamernih ljudi. Morda ti ne
žele dobro. Če boš reagirala na vsako
podtaknjeno temo, boš stalno na zadnjih nožicah, to pa ni lepo. Od ministra se pričakuje samokontrola in distanca od problema. Če bi ostala hladna, svetlolase glave, bi videla, da hrvaški odvetniki ne počnejo nič takšnega, kar ne bi počeli tudi mnogi drugi.
Rekli so ti, da ti razbojniki odirajo ljudi, vozijo divje avte, kupujejo vile in

podjetja, ne izdajajo računov, utajujejo davke ... Vendar, moja plavolaska,
to počne zanemarljivo število odvetnikov. Velika večina je siromašna, kakršna bi bila tudi ti, če ne bi bila to
kar si ... Se nekaj ti bom povedala o
odvetnikih. Verjela ali ne, odvetnika
lahko izbiraš. Obstajajo tudi takšni,
kar ti niso povedali, ki siromašne zastopajo tudi zastonj. Ogromna večina
odvetnikov, ne govorim o nekaj razbojnikih, ki prijateljujejo s tvojimi kolegi in ki so z združenimi silami prodali Hrvaško in jo strpali v svoj lopovski žep, usluge računa manj od obstoječe tarife. Plavolaska moja! Če bi
omenila imena odvetnikov lopovov, bi
ti dala kapo dol, mislim, da nosim kapo. Vendar, tako generalno srati ... Ali
je mogoče da to počneš, ker si blondinka ... In samo zato, ker so odvetniki v tvoji pristojnosti ... Z razliko
od le nekaterih odvetnikov, ki res odirajo stranke, odirajo prav vsi notarji (v
orig.: "su gulikože i derikože" op. p.).
Vedrana Rudan, Nacional, 6. 7.
2004, str. 65, v kolumni: "Hej plavolaska!" - odprto pismo gi. Vesni Skare-Ožbolt, ministrici za pravosodje R
Hrvaške.
5 . NHS (sindikat op. p.) zahteva
spremembe Zakona o odvetništvu, po
katerih bi tarife o nagradah in nadomestilu stroškov za delo odvetnikov v
bodoče sprejemal posebni svet za odvetniške tarife, imenovan s strani Hrvatskog državnog sabora, s čimer o
tem ne bi več odločal UO HOK, ki je
z nedavno odločitvijo odvetniško uro
povečal s 40 na 500 Hkun, temveč
Svet, sestavljen od neodvisnih strokovnjakov. Po predlogu NHS bi ta
svet sestavljalo 11 članov, predstavnikov upokojencev, mladih, sindikatov,
delodajalcev, združenj civilne družbe
in podobno. Predlog je narejen po
vzoru na nemški model, medtem ko S.
poudarja tudi primer ZDA, kjer ima
vsaka država svoje tarife, ki jih predlaga odvetniška zbornica, odobri pa
jih neko državno telo ... Odvetniške
tarife so v večini držav članic EU določene s svobodnimi pogajanji, izjema
je nemški pravni sistem, ki ima fiksno

določene cene za pravne storitve, in
pravni sistemi Avstrije, Portugalske in
Španije, ki imajo priporočene cene.
Povprečna ura dela odvetnika v starejših članicah EU znaša med 250 in 300
evri, v ZDA okoli 150 dolarjev. Slovaška, npr., višino odvetniške tarife
veže na povprečno plačo zaposlenih v
gospodarstvu v preteklem koledarskem letu.
M. Cv,, Slobodna Dalmacja, 7. 7.
2004, str. 4, v članku "NHS: Za odvetniške tarife poseben svet" in SD,
29. 7. 2004, str. 5, v članku: "Kirurgova ura 38, odvetnikova pa 500 H
kun".
6 . Kdo dela in bo delal zanjo, je
zdaj čisto ugibanje, gotovo pa je na
skupščini tokrat za mizo tožečega T.
sedel tudi eminentni slovenski odvetnik, ki jo je znal v prejšnjih časih braniti skoraj do zadnje kaplje.
Silva Čeh, Delo, 21. 7. 2004, str.
3, v komentarju: "Tožba tožb".
7 . Žrtve kaznivih dejanj se najmanj dvakrat znajdejo v hudi stiski.
Prvič, ko jih npr. oropajo, posilijo ali
poskušajo umoriti, in drugič, ko kaznivo dejanje prijavijo policiji ... Sami
so v najboljšem primeru zanimivi
zgolj kot priče, s pomočjo katerih naj
bi državni aparat razrešil kaznivo dejanje, v najslabšem pa jih odvetniki
postavijo celo na sramotilni steber ...
Generalna policijska uprava je tudi na
podlagi magistrske naloge K. T. sprejela nove usmeritve za delo policistov:
maja so začele veljati nove usmeritve
za obravnavo oškodovancev kaznivih
dejanj. Policisti morajo po novem oškodovanca v 5 dneh po prijavi kaznivega dejanja pisno obvestiti, kateri policist bo obravnaval njegov primer,
hkrati jim morajo sporočiti tudi njegovo telefonsko številko. Po 30 dneh, torej v roku, ko morajo poslati poročilo
na državno tožilstvo, morajo oškodovanca tudi obvestiti, ali so podali kazensko ovadbo zoper znanega ali neznanega storilca in mu posredovati še
številko spisa, če ga bo potreboval,
npr., na zavarovalnici.
Sonja Merljak, Delo, 31. 7. 2004,
str. 6, v članku: "Se kdo sploh vpraša, kaj občuti žrtev?"
8. Drugače je tam, kjer je evropsko pravo že zakoreninjeno. Tam se
ob večji sodbi zgodi "revolucija", odvetniki se začnejo bati, da bodo izgubili posel, strokovnjaki začnejo pisati
mnenja, poslanci pa sprašujejo, kako
bi kaj spremenili. ... Sploh pa se bo
pojavila izjemna konkurenca znanja.

Velike slovenske odvetniške družbe
ne bodo več delale za državo in občino. Res velike bodo tiste, katerih
stranke bodo v močnih gospodarskih
sporih povezane tudi z evropskimi zadevami.
Nika Vistoroposki, Ona, julij
2004, str. 22, v intervjuju z Dr. Verico Trstenjak, Evropsko sodnico na
Sodišču prve stopnje v Luksemburgu v
članku: "Na Evropskem sodišču velja
konkurenca
znanja".
9 . Policija je razen prijave za prekršek ugotavljala tudi elemente za
kaznivo dejanje proti 47-letni R. M.,
sicer soprogi odv. Ž. B., ki je bila v
petek pripeljana v policijske prostore
zaradi napada na prometnega policista, ker mu je zadala opraskanine po telesu, kontuzije in odrgnine po hrbtu ...
V vsem tem prerivanju je ženska dobila lažje poškodbe, medtem ko je
krajši konec potegnil prometni policist, zahvaljujoč nohtom napadalke, ki
ga je opraskala, kjerkoli je mogla.
H. K. J., Slobodna Dalmacija, 3.
8. 2004, str. 38, v članku: "Odvetnikova žena napadla policista".
10. Slišati je bilo pripombe na
način B. obrambe. Njegov bivši zagovornik Z. H. je kritiziral B. ker je v
svoji obrambi krivdo prevalil na druge. On je namreč vedel za prave krivce in bi lahko to izkoristil za obrambo klienta, vendar se je rajši opredelil
za taktiko dokazovanja nedolžnosti.
Odvetnik H. je takrat dobro sodeloval
s SIS (obveščevalna služba RH op. p.)
M. B. in obrambo kreiral v sodelovanju s tistimi, ki so ga žrtvovali. Ta pot
je pripeljala B. do 45 let zapora, česar
ni mogel spremeniti niti novi zagovornik N. Bilo je prepozno ... Končno,
morda najvažnejše vprašanje - ali bodo procesuirani nosilci in zaščitniki
eufemistične "dvojne linije poveljevanja" kot tudi tisti, ki so skrivali dokumente B. obrambi? Po tem ko je bil
B. pravnomočno obsojen na 9 let zapora, na podlagi treh od skupno devetnajstih točk obtožnice, se je v domači
javnosti pojavilo mnogo interpretacij
in kalkulacij ... B. je od samega odhoda v Haag bil žrtveno jagnje. No,
on je vseeno pravnomočno obsojeni
vojni zločinec. Čeprav ni kriv za 16
najtežjih točk obtožnice, med ostalim
tudi za pokol v Ahmičih (BiH), pa je
spoznan za krivega zlorabe vojnih
ujetnikov. To je "težko" 9 let zapora.
Zato ne bi smel biti heroj, ne bi smel
služiti delu politike za triumfalizem in
novi udar na Haag.

TomisJav Klauški, Slobodna Dalmacija, 3. 8. 2004, str. 9, v članku:
"Izzivi Blaškičeve kazni"
1 1 . Recimo, HDZ je v začetku
90. let zamenjal 80 odstotkov sodnikov in tožilcev, zato pa imamo sedaj
izvrstne odvetnike, toda grozno veliko
pripomb na sojenje. Kdaj bo temu konec?
Stjepan Mesič, predsednik
RH,
Slobodna Dalmacija, 4. in 5. 8. 2004,
str. 11, v razgovoru: "Nisem napravil
niti ene napake".
12. Obremenjevanje sodnikov z
birokratskimi administrativnimi opravili in ne "odvetniške igrice", kot velja vsesplošno prepričanje v javnosti,
je glavni razlog za dolge kazenske
postopke pri nas. To je ena izmed bistvenih ugotovitev najnovejše raziskave o trajanju kazenskih postopkov pri
nas, ki so jo po naročilu ministrstev za
pravosodje ter šolstvo, znanost in
šport opravili raziskovalci Inštituta za
kriminologijo pri PF v Ljubljani. Do
takšnih ugotovitev se je dokopalo 10
avtorjev skoraj 700 strani obsežne raziskave, ki je prva tovrstna raziskava
pri nas po 20 letih ...
V javnosti je ustvarjeno splošno
prepričanje, da je pogosto prav obramba tista, ki si prizadeva postopek čimbolj zavlačevati. Ali to drži?
Naša raziskava tega splošnega prepričanja ne potrjuje. Prvič, razmeroma
majhno št. obdolžencev se pri nas
sploh brani z zagovornikom. Pri okrajnih sodiščih se namreč zgolj 16 odstotkov obdolžencev brani z zagovornikom, pri okrožnih pa približno 31
odstotkov. Drugič, tudi tedaj, ko obdolženec ima zagovornika, je ta obramba v polovici primerov pasivna.
Obdolženec pogosto skuša doseči neobsodilno sodbo z izmikanjem sodnemu postopku, pri čemer je treba poudariti, da je takih primerov manj, če
ima odvetnika. Če obdolženec zagovornika ima, je verjetnost, da bo odsoten s procesa, manjša, kot če ga nima. Ugotavljamo, da so zagovorniki v
slovenskih kazenskih postopkih celo
premalo aktivni in da pri nas manjka
odvetnikov, ki bi bili dobro podkovani za aktivno obrambo v kazenskem
postopku.
Dean Zagorac, v intervjuju z dr.
Markom Bošnjakom, vodjem ekskluzivne raziskave o kazenskih postopkih
v Sloveniji, Dnevnik, 7. 8. 2004, str.
26, z naslovom: "Sodišča uživajo premajhno avtoriteto".

1 3 . Dobro, seveda tudi kdo špekulira. Ampak ni normalno, če je treba detektiva najeti, da tistega, ki posojilo ponuja, prekontrolira, za odhod k
notarju pa se s četo odvetnikov obdat.
Če je pravna varnost le papirnata, je ni.
No, saj ni vsak drugi notar tega
počel.
V Orionskih posojilnih biznisih?
Ne, zlasti eden je imel monopol, tudi
to je bil problem. Na notarje smo se
malo preveč spravili v zadnjem obdobju. Pri notarskem zapisu je notarjeva odgovornost jasna. Pri overitvi
podpisov pa ni imel pojasnjevalnih
obveznosti ...
Bogat podjetnik najame najboljše
odvetnike, profesorju prava naroči
mnenje, revež pa ne. Saj pravim, da
se počasi ustvarja sistem, v katerem
lahko svoje pravice najbolje zaščitijo
tisti, ki imajo denar ...
Bi se morali naši sodniki rekrutirati iz najboljših, vrhunskih tožilcev in
odvetnikov?
Predvsem v anglosaksonskem svetu so sodniki bivši tožilci ali odvetniki. Imajo pa seveda zelo visoke plače.
Tam zdravnikom ne bi nikoli prišlo na
misel primerjanje s sodniki, ker bi se
jim vsi smejali. Naši sodniki pa niso
dobro plačani ...
Zakaj H. J. ni generalni državni tožilec?
To je tudi mene presenetilo. Nadvse
primeren je za to funkcijo. Ne znam si
razložiti razlogov. Naj mi oprostijo, ne
verjamem, da na prvem razpisu, ko je
ostal edini kandidat, ni bil predlagan iz
razloga, da bi bilo treba zagotoviti izbiro med več kandidati.
Vanessa Čoki, v intervjuju z dr.
Lojzetom Udetom, Večer, 21. 8. 2004,
str. 36 in 37, z naslovom: "Sredi stečaja ne moreš golfa igrati".
1 4 . Z vso odgovornostjo tudi trdimo, da nobeno sodišče akterjev Depale vasi ne bi spoznalo za krive in jih
obsodilo. Seveda imamo v mislih le
neodvisno in nepristransko sodišče, ki
bi sodilo zgolj na podlagi zakonov. Na
kakem drugačnem sodišču pa je tako
in tako vse možno ... Vendar pa je
politika, ki ni sposobna opravičila ljudem, ki jim je bila storjena krivica, in
ki si celo jemlje pravico, da vsem dokazom in celo sodni odločbi navkljub
takšne ljudi še zmeraj žali in ponižuje, nizkotna.
Odvetniki J. H., J. I., S. J., in M.
V., v poštnem predalu, sobotne priloge Dela, 21. 8. 2004, str. 30.
1 5 . V oddaji 24 ur so 18. 10.
1998 objavili, d a j e odvetnik S. s pod-

pisom lažnega predsednika Zelenih I.
T. izpeljal prisilno izterjavo oz. izvršbo nad državnim proračunom in nakazal 35 milijonov tolarjev na račun odvetniške pisarne ... Z nepogojno sodno poravnavo bo odvetnik D. S. dobil
3 milijone tolarjev odškodnine, POP
TV bo morala v 30 dneh v oddaji 24
ur preklicati sporne trditve, ki so ga
po njegovem mnenju prikazale kot barabo, besedilo pa bo pripravil S. Tak
je sklep zadnje glavne obravnave na
ljubljanskem Okrožnem sodišču ...
Na eni od obravnav je D. S. pojasnil, da je bil denar, ki ga je po pooblastilu I. T. izterjal iz proračuna, nakazan na poseben račun avstrijski banki, nato pa ga je prenakazal na račun
SKB, ki mu ga je sporočil T. Očitki,
da je ravnal nezakonito in zvijačno, so
mu povzročili moralno in profesionalno škodo, zato je vložil tožbo.
Barbara Guček, Delo, 1. 9. 2004,
str. 7, v članku: "Odvetniku 3 milijone in opravičilo".
1 6 . "Od lanskega septembra pa
do danes, so nas obvestili o desetih
primerih, ko so sodniki zaradi nespoštovanja sodišča kaznovali odvetnike.
Ti so izkoristili možnost in se pritožili na Višje sodišče, ki je polovico teh
prvostopenjskih sklepov razveljavilo,
torej je bilo po naših podatkih v tem
času pravnomočno kaznovanih 5 odvetnikov ..." Prej nas o tem sploh niso obveščali, čeprav je to določeno z
ZKP in ZPP. Potem smo apelirali na
Vrhovno sodišče in takrat smo s sodišč dobili nekaj prijav, sedaj pa že
nekaj časa ne več, " nam je povedal
predsednik zbornice M. K. ... Disciplinski tožilec naše zbornice je ocenil,
da odvetniki niso naredili disciplinskega prekrška, ker je šlo za tako vrsto sojenja, pri katerem navzočnost odvetnikov sploh ni bila nujna. Tudi ko
so odvetniki odšli, bi sodnica lahko
nemoteno nadaljevala in zaključila
glavno obravnavo brez njih ... Kajti
vsak eksces najbolj jemlje ugled ravno sodišču, pravi K., ob tem pa poudarja, da se te zadeve ponavadi dogajajo vedno istim odvetnikom in sodnikom - za prepir sta namreč vedno potrebna dva ... Zakon določa, da sodišče poleg odvetnikov lahko kaznuje tudi oškodovanca, zasebnega tožilca,
pooblaščenca ali zakonitega zastopnika, pričo, izvedenca, tolmača. Če državni tožilec koga žali, o tem obvestijo pristojnega državnega tožilca. Po
zakonu je denarna kazen najmanj 1/5
zadnje uradno objavljene povprečne

mesečne čiste plače v gospodarstvu in
največ 3-kratni znesek te plače.
Mojca Furlan - Rus, Dnevnik,
13. 9. 2004, str. 12, v članku: "Sodniki bi radi mir v dvorani".
1 7 . "Kje bi najraje videli svojega
odvetnika? Pod kolesi svojega avtomobila". Stara šala, a takšno mnenje prevladuje o odvetnikih ... Skušali smo
ugotoviti, kaj naredi odvetnike dobre in
koliko zaslužijo. Njihov mesečni dohodek se giblje od 500.000,00 do 1 milijon tolarjev ... Ne gre si namreč zatiskati oči pred dejstvom, da ta poklic pač
prinaša tudi zajetne kupčke denarja. Seveda, če je odvetnik dober. Kajti tisti,
ki se je znašel na drugi strani zakona,
z veseljem poplača človeka, ki ga je rešil zapravljanja življenja v danes skoraj
zlati kletki. Če pa ste z denarjem bolj
na tesnem, vam ne preostane drugega,
kakor da upate, da vas odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, ne bo porinil še globlje v drek. Po mnenju sodnikov se namreč velikokrat zgodi, da
odvetniki delajo v škodo svojih strank,
a kaj ko ne morejo nič, saj nimajo pristojnosti, da bi ukrepali. Da bi denimo
rekli: "Spoštovani obdolženec, ta vaš
odvetnik je zanič, poiščite si drugega!"
Gordana Stojiljkovič, Žurnal, 17.
9. 2004, str. 1 in 4, v članku: "Kdo
najboljši advokat v deželi je Slovenski
- jezični dohtarji".
1 8 . Tako pravi M. S., eden od
odvetnikov, ki ne razkrivajo, koliko
imajo pod palcem. Odvetnike smo o
tem spraševali, ker - sodeč po življenjskem slogu - sodijo med najpremožnejše, bojda pa nekateri med njimi za storitve jemljejo "keš".
Suzana Kos, Finance, 23. 9. 2004,
str. 1 in 5, v članku: "Bogat sem samo duhovno" in "Mar tudi odvetniki
delajo na črno".
1 9 . Odvetnik S. Z. je nedavno
opozoril, da bi sodišča morala soditi, ne
pa samo prelagati akte: z nižjega na višje in spet nazaj. Tragikomično je, da
plačujemo ogromen državni aparat, ki
ni sposoben deliti - in dokazati - pravice, temveč se spreneveda po labirintih lastnega larpurlartizma. Odvetniki
niso prav nič krivi, če stvar še dodatno
"komplicirajo"; nasprotno, prav prek te
profesije se morda utegnemo nekega
dne prebiti do bolj profesionalnega delovanja države. In država, ki ne zna soditi, ne zna še marsičesa drugega.
Boris Jež, Delo, 18. 10. 2004, str.
3 v komentarju: "Ko država ne zna
soditi".
Prebiral in izbral:
mag. Bojan Kukec

Modre misli
nepravnikov o pravu
dr. Janez Kranjc

Pravo posega na vsa področja življenja družbe in posameznika. Praktično je ni stvari, ki ne bi bila na nek način pravno urejena. Zato ni človeka, ki
ne bi prišel v neposreden stik s pravom. Ta stik je včasih prijazen, včasih neprijazen oziroma prepričljiv ali neprepričljiv. Najhujši je vsekakor stik s
pravnim redom, ki se zdi prizadetemu krivičen oziroma načenja njegovo pozitivno predstavo o pravu.
Prav zaradi tega ni čudno, da so se z vprašanjem prava pogosto ukvarjali tudi nepravniki, še zlasti s problemi njegovih temeljnih ciljev, umestitve
v družbi in dejanske veljave. Taki pogledi od zunaj so dragoceni tudi za
pravnika.
Pravo ima namreč dvojno naravo. Po eni strani je to znanost, ki jo je mogoče obvladati le na podlagi temeljitega in poglobljenega študija, po drugi
strani pa je to »nevidna roka«, ki skladno z določenimi pravili usmerja dejansko življenje v družbi, ali bi to vsaj morala početi.
Razmišljanje o pravu s strani nepravnikov je za pravnika pomembno
ogledalo, v katerem lahko vidi tudi svoje delo. Glede na to, da nujno ostaja
na ravni splošnega, predstavlja pogosto odlično izhodišče za razmišljanje o
smiselnosti in ustreznosti posameznih pravnih rešitev ali o uspešnosti pravnega reda in dejanskem uresničevanju njegovih temeljnih ciljev.
Oglejmo si nekaj primerov takega razmišljanja.

»Pravica močnejšega
je najhujša krivica«

»Največ krivic je tam, kjer je
največ zakonov«

Znamenita avstrijska pisateljica
Marie von Ebner-Eschenbach 1 seje v
svojih delih veliko ukvarjala s problemom (v prvi vrsti socialne) pravičnosti
in razlogih, ki so pripeljali do francoske
in marčne revolucije. Proučevala je razloge za nastanek različnih socialnih napetosti itd. V tem kontekstu je verjetno
nastala tudi njena ugotovitev, d a j e pravica močnejšega najhujša krivica.
Gre za vsekakor zanimivo misel. Ob
njej namreč preseneča zlasti površnost,
s katero običajno uporabljamo izraz
pravica. Tako npr. govorimo o pravici
močnejšega, čeprav je povsem jasno, da
to ni pravica, temveč nasilje. In čeprav
se ob tem zavedamo, da gre za samopomoč oziroma jemanje pravice v svoje
roke, kar v samem temelju izpodkopava
pravni red; morda ob tem niti ne pomislimo, da gre pri vsem skupaj tudi vsebinsko za hudo krivico.

Bolj neposredno je komentiral pravni red znameniti francoski pisatelj Anatole France. 2 Znana je njegova dokaj
cinična opazka v zvezi z zakoni.

1

Marie von Ebner-Eschenbach
(1830-1916)
velja za prvo sodobno avstrijsko pisateljico. Rodila se je kot grofica Dubsky na gradu Zdislawitz
v bližini Kromeriža na Moravskem. Pisateljevati
je začela že v otroštvu. Da bi jo odvrnili od tega,
po takratnem gledanju za plemkinjo nespodobnega početja, so poslali njene verze Grillparzerju, da bi jih raztrgal. Ta jih je pohvalil in jo s tem
dodobra utrdil v prepričanju, da mora nadaljevati.

V svojem delu Rdeča lilija {Le lys
rouge 1894) je parafraziral znameniti
Tacitov rek, po katerem je največ zakonov, ko je država najbolj sprijena. 3
France namreč pravi, daje največ krivic
tam, kjer je največ zakonov.
Njegove besede kajpak lahko vzamemo kot eno od številnih praznih puhljic, ki so bile izrečene v zvezi s pravom
in pravnim redom. Če pa se nekoliko
zamislimo, vidimo, da tiči v ozadju srž
problema slehernega zakonodajnega
urejanja.
Sprejemanje abstraktnih norm pomeni, kot vemo, abstrakcijo konkretnega. S tem se pač oddaljimo od ravni dejanskega, na katero se potem vrnemo s
podreditvijo dejanskega primera pod
2

Anatole France je psevdonim, ki ga je za svoje
umetniško ustvarjanje uporabljal Jacques-Anatole-François Thibault (1844-1924).
Njegov
opus je ogromen. Za svojo prvo veliko uspešnico
Zločin Silvestra Bonnarda (Le Crime de Sylvestre Bonnard - 1881) je dobil nagrado francoske
akademije, katere član je postal leta 1896.
J
Tac. Ann. 3,27: Corruptissima res publica, plurimae leges (Ko je država najbolj sprijena, je
največ zakonov).

abstraktno normo. Abstraktna norma
pušča širok manevrski prostor tistemu,
ki odloča, saj jo z dejanskim povezuje
le bistvo, ne pa konkretne značilnosti.
Če se skuša določeno vprašanje podrobneje normirati, to nujno vodi do nižanja ravni abstrakcije. Posledica je
manjši manevrski prostor tistega, ki določa. Zato bo teže upošteval specifičnosti konkretnega primera. Možnost
uveljavljanja načela pravičnosti bo manjša.
Druga misel, ki se ob tem poraja, je,
zakaj je sploh potrebno podrobno normiranje. Gotovo je namreč, da pomeni
večje število predpisov tudi podrobnejšo ureditev.
Sprejemanje predpisov narekuje načelo pravne varnosti. Vendar pa to ni
edini razlog. Zelo podrobne normativne
ureditve si želi navadno tisti, ki ne želi
prevzemati odgovornosti za svoje odločitve. Če je vse predpisano do zadnje
podrobnosti, potem tisti, ki bi moral odločati in vrednotiti, tega ne more početi. Lahko le navaja člene, ki so narekovali (oziroma zahtevali) konkretno odločitev. S tem si sicer lahko nad vsako
odločitvijo umije roke, vendar se je s
tem tudi poslovil od možnosti, da bi s
svojim delom udejanjal ideal pravičnosti. Pravnik je s tem iz odgovornega
in ustvarjalnega udeleženca procesa odločanja ponižan v uradnika, ki lahko le
navaja in se sklicuje, ne more pa sprejemati vsebinskih odločitev. S tem pa je
izključena tudi odgovornost pravnika,
saj ima pri svojem odločanju tako rekoč
zvezane roke.
Prepodrobni predpisi zato predstavljajo za dobre in ustvarjalne pravnike
oviro pri delu in zapreko pri njihovem
prizadevanju za pravičnostjo.
Tretji razmislek, ki potrjuje misel
A. Francea, je seveda dejstvo, da s številom in količino raste tudi možnost napake ali pomanjkljivosti. Več je predpisov, večja je verjetnost antinomij, nedomišljenih rešitev ipd. Visoke številke
pri zakonodajni statistiki so zato prej
razlog za zaskrbljenost kot pa za navdušenje.
Ob vsem kajpak ostaja vprašanje,
kaj je dovolj in kaj preveč podrobno.
Gre za večni in nikoli rešljivi problem
zlate sredine. Ta je odvisna od številnih
dejavnikov in je ni mogoče opredeliti
na splošno. Vemo pa, kaj je ideal. Ideal
bi bila zakonodaja, ki bi jasno in nedvoumno opredeljevala okvire, znotraj katerih bi delovali odgovorni, strokovno
močni in osebnostno trdni pravniki. Ob
vse večjem begu pred odgovornostjo in
vse bolj birokratsko naravnanem razmišljanju različnih uradnikov se zdi, da
se ta ideal odmika in ne približuje.

»Zakoni so podobni pajkovim
mrežam...«

Iz arhiva
Odvetniške zbornice Slovenije

Da je Anatole France v resnici razmišljal v zgoraj nakazani smeri, dokazuje njegova druga misel. Dejal je namreč, da so zakoni podobni pajkovim
mrežam, ki ujamejo le majhne, medtem
ko jih veliki raztrgajo.
S tem je zadel najbolj občutljivo
točko delovanja pravnega reda. Njegova učinkovitost se namreč v prvi vrsti
kaže v doslednem in enakem obravnavanju vseh subjektov. Načelo enakosti
je temeljna prvina in pogoj za obstoj
pravnega reda in za uresničevanje načela pravičnosti. Žal pa je uresničevanje
tega načela veliko zahtevnejše kot bi se
zdelo na prvi pogled.
To med drugim dokazujejo nove in
nove izjeme, ki se neprestano pojavljajo ob vsaki načelni normi. Poskusi, kako bi se oblikovale vedno nove skupine,
za katere določeno pravilo ne bi veljalo,
kažejo na to, kako težko je ostati na ravni pravne enakosti in kako hitro se najdejo evfemizmi, s katerimi se potem
opravičujejo različne oblike odstopanja
od načela enakosti.
Zagotavljanje načela enakosti je
kajpak vedno izpostavljeno različnim
pritiskom. Zato, da se jim bo lahko postavilo po robu, potrebuje pravo moč.
To pa lahko črpa iz svojega družbenega
prestiža, vsidranosti v vrednostnem sistemu družbe in hkrati seveda iz samega
pravnega reda, ki ureja položaj posameznih pravnih institucij.

Prebira in izbira: dr. Peter Ceferin

Odvetniška zbornica v letih 1956—1960
V letu 1956 "Izvršilni odbor, ki se je po uveljavitvi novega zakona preimenoval v upravni odbor, ugotavlja, da je zakon o odvetništvu, kije bil sprejet dne
29. marca 1957, rezultat temeljitega sodelovanja samih odvetnikov z zakonodajnimi odbori, komisijami in Zveznim izvršilnim svetom. Ta zakon je rezultat
svobodne in odkrite diskusije o vseh problemih in načelih, ki so prišla v zakon,
in moremo samo z zadovoljstvom ugotoviti, da je za zakon dal odvetnikom pravo mesto in vlogo, ki odgovarja njegovim nalogam v socialistični družbi".
V letu 1957 se ustanovi Združenje odvetniških pripravnikov Slovenije. O
tem dogodku pravi letno poročilo zbornice tole:
"Odvetniški pripravniki v LR Sloveniji do leta 1957 niso imeli svoje organizacije. Razvoj je takšno povezavo nujno narekoval. Dotlej namreč niso imeli pripravniki prave medsebojne povezanosti, ampak je vsak pripravnik imel
svojo individualno prakso in odvetniško vzgojo v okviru odvetniške pisarne, v
kateri je bil uslužben. Pripravniki niso imeli prave možnosti za izmenjavo izkustev, za kolektivno reševanje njih skupnih problemov."
V letih 1959-1960 se slovenski odvetniki aktivno ukvarjajo z ustanavljanjem služb pravne pomoči. V letnem poročilu pišejo:
"Na notranjem področju, v ožjem republiškem in širšem zveznem merilu, se
je OZS aktivneje posvetila prizadevanju za nove oblike opravljanja odvetništva,
kijih je napovedal že zakon o odvetništvu iz leta 1957 v členu 4, ki pa so doživele svoj razvoj v preteklem poslovnem letu. Proučevanje, kako zadostiti potrebi po pravni pomoči, je OZS omogočalo in olajšalo dejstvo, da sta v preteklem
letu že obstajali in delovali dve odvetniški pisarni službe pravne pomoči, ki sta
bili ustanovljeni pri Trgovski zbornici z LRS in pri Obrtni zbornici za LRS. UO
in Svet OZS sta budno sledila razvoju in delu teh dveh pisarn, zlasti pa formiranju njih notranje organizacije v okviru sklenjenih pogodb z ustanoviteljema
in individualnih pogodb odvetnikov s pravnima pisarnama. Zal ni bilo pravega
odziva in povezave odvetnikov teh pisarn z UO in Svetom OZS, vsled česar so
ostali nekateri problemi nerešeni. Služba pravne pomoči pri Obrtni zbornici
LRS pa je v preteklem letu prenehala obstajati, pri čemer tudi ni doživela takega razvoja, da bi mogla UO in OZS povzeti iz njega koristna in prepotrebna izkustva. Pač pa je služba pravne pomoči pri Trgovinski zbornici LRS v tem letu
zelo okrepljena ter kvalitetno in kvantitetno izpolnjuje svoje naloge, 5 čimer v
celoti opravičuje svoj obstoj in potrjuje pravilnost stališča UO in sveta OZS o
skladnosti te službe pravne pomoči s 4. členom zakona o odvetništvu."

»Pravičnost brez oblasti ali
oblast brez pravičnosti je
grozno zlo«
Pravo ne more obstajati brez oblasti
in brez reda. Znani francoski filozof Joseph Joubert, 4 ki je od blizu videl podivjano justico v času francoske revolucije, je dejal, daje pravičnost brez oblasti ali oblast brez pravičnosti grozno zlo.
Oblast, ki ni obrzdana z dovolj togimi pravili, hitro podivja in postane samopašna. Tvorna je lahko le toliko časa,
dokler služi širšim ciljem, med katerimi
sta najpomembnejša ideal pravičnosti in
načelo enakosti. Oboje je mogoče le takrat, ko pravo obstaja kot pravni red.
Pravo, kot vemo, ne more obstajati
brez reda in brez pripravljenosti, da se
4
Francoski filozof Joseph Joubert (1754-1824)
je po nekajmesečnem študiju prava v Toulouseu
vstopil v red doktrinarcev, ki so se ukvarjali s
poučevanjem nižjih slojev. 1778 je odšel v Pariz,
kjer se je družil z najuglednejšimi literati. 1790
je postal mirovni sodnik v kantonu Martignac.
Po poteku mandata ni hotel sprejeti ponovnega
mandata. Vrnil se je v Pariz, kjer pa se mu je
uprl revolucionarni terror.

spoštujejo sprejeta pravna pravila. Nevarnost slehernega splošno opredeljenega cilja pa je, da se prehitro spremeni
v svoje nasprotje. Tako je že Goethe
ugotavljal, da se red kaj hitro spremeni
v drobnjakarstvo in pretirano pedantnost. Ta je za pravo enako pogubna kot
kaos. S tem pa smo zopet pri vprašanju
prave mere.

»Red je tisti nered, na katerega
smo se navadili«
Znameniti nemški novinar in televizijski moderator Robert Lembke 5 je
5

Robert Lembke (1913-1989) je znan po svojih
rekih in aforizmih. Bil je novinar, vodja kvizov in
različnih televizijskih oddaj. Znani so njegovi
aforizmi kot npr. Nihče ni tako zaposlen, da bi ne
imel časa pripovedovati kako veliko dela ima.

dejal, da je red tisti nered, na katerega
smo se navadili. V tem aforizmu je žal
veliko resnice.
Gre namreč za to, da se pogosto pač
sprijaznimo z neredom, kije morda ostal
od nekdanjega reda. Namesto da bi si
prizadevali red znova vzpostaviti, se zadovoljimo z obstoječim stanjem. Seveda
pa zadovoljnost z obstoječim stanjem ni
le onemogočanje napredka, temveč tudi
pristajanje na nižanje kriterijev.
V pravu to ni samo narobe, marveč
tudi nevarno, saj lahko na ta način od
prava sčasoma ostane le še ime.
Red v pomenu doslednosti, usklajenosti, jasnih pristojnosti in odgovornosti itd. bi moral biti cilj vsega pravnega
dela. Želja po boljšem in popolnejšem
pa bi morala biti stalna spremljevalka
slehernega pravnika.

Jernej Podlipnik

Jernej Podlipnik

ODVETNIŠTVO, AVTORSKA DELA IN DAVEK
NA DODANO VREDNOST

ADVOCATESHIP, AUTHORIAL WORKS AND
VALUE ADDED TAX

Avtor v tem članku obdela problematiko zavezanosti za
davek na dodano vrednost na splošno ter konkretno pri pridobivanju avtorskih honorarjev. V center pozornosti postavi odvetnika, ki poleg svoje dejavnosti pridobiva tudi dohodke iz naslova
avtorstva. Po uvodu predstavi definicijo davčnega zavezanca po
Zakonu o davku na dodano vrednost in pojma samostojnosti
(neodvisnosti) opravljanja dejavnosti ter trajnega doseganja
dohodkov z izkoriščanjem premoženjskih pravic, ki definicijo
sestavljata. Tretja točka prispevka obravnava t. i. načelo enotnosti oz. neenotnosti dejavnosti. Gre za vprašanje, ali se dohodki
določene osebe, ki izhajajo iz različnih dejavnosti, za potrebe
DDV, med seboj seštevajo. Torej ali se je oseba dolžna registrirati, ko doseže limit, ki v Sloveniji znaša 5 milijonov SIT, v
dvanajstih mesecih. Predstavljeno je stališče DURS, davčna praksa glede tega vprašanja v Nemčiji in Avstriji ter mnenje avtorja. Četrta točka članka analizira inšpekcijski zapisnik in odločbo DURS za obdobje leta 2002. Avtor ugotavlja, da objavljeno
(sicer neobvezno) stališče DURS pri izdaji te odločbe ni bilo
upoštevano. Temu delu sledi zaključek, v katerem so povzete
najpomembnejše ugotovitve.

The author discusses problems regarding the VAT duty in
general and in concrete - through earning authorial honorariums. The author focuses on an individual attorney who (besides
his regular income) also earns authorial honorariums. After the
introduction of the article, a definition of the subject of taxation
is presented in accordance with the Law on VAT, along with the
concepts of autonomy (independence) to perform activities and
permanent achievement of income through exploitation of property rights, which also constitute the definition in subject. The
third part of the article deals with the so-called principle of
equality or the inequality of activities. In practice, we are dealing with the question whether individual's incomes, originating
from diversified sources, are cumulated for the purposes of
VAT. Therefore: is an individual obliged to register when he
(she) reaches the limit, which is in Slovenia set at 5 million SIT
for twelve months. The articles presents the viewpoint of the
Tax Office of the Republic of Slovenia (DURS), taxation practices in Germany and Austria and the author's opinion. The
fourth part of the article analyses the inspection protocol and the
rule of DURS for the period of the year 2002. The author ascertains that the published (but not binding) position of DURS was
not applied in the process of the delivery of this rule. The article
is concluded with a summary of the most important findings.

