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Uvodnik 

Skupščina 
OZS - b. p. Hvala 

Je že tako, da je drugi dan odvetniških srečanj vedno 
manj obiskan kot prvi, in niti tokrat ni bilo drugače. Dnevni 
red skupščine - nanjo nas je upravni odbor povabil 9. aprila, 
po koncu drugega dneva naše odvetniške šole v Portorožu -
je bil običajen. Na poročila o delu zbornice, njenih vodstve-
nih in disciplinskih organov, o zaključnem in finančnem ra-
čunu ni bilo razprave. 

Morda je treba omeniti zgolj poudarke v dopolnitvi po-
ročila o delu OZS za obdobje zadnjega leta, ki jih je podal 
predsednik OZS Miha Kozinc ter v katerih je orisal proble-
matiko v zvezi z nelojalno konkurenco družb za izterjavo 
odškodnin ter udeležbo nekaterih odvetniških kolegov pri 
tem. Promocijska aktivnost OZS že kaže prve rezultate. 
Predsednik je predstavil najnovejše podatke in izrazil zahva-
lo vsem odvetniškim kolegom, ki smo se tako množično od-
zvali na poziv za prispevke v solidarnostni sklad, ter opisal, 
komu in za kakšne namene so šla denarna sredstva (naj po-
novimo: na štiri naslove: od slepe mladine v Kopru do raka-
vih bolnikov na Pediatrični kliniki v Ljubljani, v zneskih od 
300.000 do 500.000 SIT). 

Predsednik je predstavil še zanimivo organizacijsko no-
vost skupščine, saj se je zavzel, da so v prvi vrsti sedeli čla-
ni UO, ki so bili pripravljeni odgovarjati na posamezna 
vprašanja v razpravi s področja, za katero so zadolženi. 

Opravljene so bile volitve treh članov in namestnikov 
disciplinskega sodišča na podlagi odprtih list. Pri tem je ne-
koliko moteč zgolj podatek glede udeležbe, saj smo volili le 
103 odvetniki! 

V razpravi sta se oglasila zgolj dva razpravljavca. Opo-
zorila sta na problem tolmačenja 17. člena zakona o odvet-
ništvu (pavšalni dogovor o odvetnikovi nagradi) ter glede 
razporeditve finančnih sredstev za namene, ki bi zgodili med 
letom. Glede tega je skupščina pooblastila UO OZS, da med 
letom iz določenih postavk in iz rezervnih sredstev razpore-
di sredstva, ki bodo nujna za izpeljavo dodatnih, projektov. 

Sicer pa bomo podrobneje predstavili sklepe skupščine v 
naslednji številki Odvetnika, ki bo izšel pred poletnimi po-
čitnicami. 

B. K. 

Spoštovane kolegice, cenjeni kolegi 
Morebiti se še spominjate skupščine Odvetniške zborni-

ce Slovenije lani v Portorožu, ko je bil po večurni diskusiji 
sprejet predlog upravnega odbora, da se ustanovi poseben 
solidarnostni sklad, ki bo pomagal vsem, ki so po mnenju 
skrbniškega odbora potrebni pomoči. 

Moram priznati, da me je prevevala rahla skepsa, kako 
bo z vplačevanjem prispevkom v ta sklad s strani posamez-
nih članov, vendar zgodilo se je prav nasprotno. V zelo krat-
kem času se je zbralo skoraj devet milijonov tolarjev, s ka-
terimi razpolaga skrbniški zbor. Slovenske odvetnice in od-
vetniki smo, vsaj po mojem mnenju, pokazali veliko solidar-
nosti ter pripravljenosti pomagati vsem tistim, ki pomoč po-
trebujejo. 

Pokazali smo, da nismo zgolj ljudje, katerih edini cilj je 
kopičenje zaslužka, temveč smo pripravljeni del svojih za-
služkov vrniti tudi tistim, ki to potrebujejo. 

Vendar pa včasih nismo tako odprte roke pri plačilu pri-
spevkov Odvetniški zbornici Slovenije. Dolgovi posamez-
nih članov, vendar na žalost enih in istih, se kopičijo ter ta-
ko znašajo skoraj sedem milijonov tolarjev. Obsojanja vred-
no je, da mora odvetniška zbornica zoper svoje člane vlaga-
ti izvršilne predloge, še bolj zanimivo pa je, da so izvršbe 
neuspešne. Obstaja celo nekaj odvetnikov, ki nimajo odprte-
ga transakcijskega računa, obstajajo odvetniki za katere od-
vetniška zbornica ne ve, na katerem naslovu poslujejo, ob-
stajajo odvetniki, ki svojim strankam ne izplačajo prisojanih 
odškodnin ter se izgovarjajo na to, da bi sicer to storili, ven-
dar imajo blokiran račun. 

Na eni strani je torej večina kolegic in kolegov, ki svoje 
obveznosti izpolnjujejo redno, ter, kot je navedeno, so brez 
vsakršnega vprašanja prispevali v solidarnostni sklad, na 
drugi strani pa je peščica odvetnikov, katerim ni mar za 
ugled odvetništva. In ker so taki ekcesni primeri javno naj-
bolj odmevni, mečejo slabo luč na celotno odvetništvo. 

Vendar sem prepričan, da bodo solidarnostne akcije ter 
etična drža velike večine kolegic in kolegov prekosile tiste, 
ki s svojimi dejanji škodujejo ugledu odvetništva. 

Miha Kozinc 

Izšla bo noua številka ± 0 f t - reuije za Evropsko ustavnost 
V 4. številki Revusa, ki je izšla 28. aprila 2005 si med drugim lahko preberete: 

• Igor Kaučič: Smiselno bi bilo odpraviti predhodni referendum 

• Matej Avbelj: Ustavni monizem in krčenje referendumskega odločanja - kritična analiza 
doktrine zlorabe referenduma 

• Andrej Kristan: Razlagalne odločbe Ustavnega sodišča RS - z izrecno ustavno podla-
go?! 

• Sebastian Nerad: Pravni interes za ustavnosodno presojo zakonov in drugih predpisov 

Naročila: 01/30 91 936, 01/30 91 937, faks: 01/30 91 905. 



Postopek o prekršku 

Pravica do sojenja 
brez nepotrebnega 

odlašanja 

Pritrdilno ločeno mnenje 
sodnika dr. Cirila Ribičiča 
v zadevi št. Up-95/03 
z dne 29.11. 2004 
1. V tem pritrdilnem ločenem mnenju 

utemeljujem razloge, zaradi katerih 
se ne strinjam s sklepom senata za 
preizkus ustavnih pritožb s področ-
ja kazenskopravnih zadev, ki se 
glasi: 

"Ustavna pritožba A. A. zaradi 
kršitve pravice do sojenja brez ne-
potrebnega odlašanja v postopku 
pred Senatom za prekrške v zadevi 
št. Pp-4331/01 se zavrže." in ki ga 
je Senat obrazložil takole: "9. Z za-
trjevanjem, da je vročitev drugos-
topenjske odločbe trajala predol-
go, pritožnik očita Senatu za prekr-
ške kršitev pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja (prvi od-
stavek 23. člena Ustave). Ker je 
postopek, v katerem naj bi bila kr-
šena pravica do sojenja brez nepo-
trebnega odlašanja po 23. členu 
Ustave, že končan, kršitve te pravi-
ce v tem postopku ni več mogoče 
odpraviti. Povračilo morebitne 
škode, ki bi bila storjena s kršitvijo 
ustavnih pravic, lahko prizadeta 
stranka zahteva v postopku pred 
pristojnim sodiščem (26. člen 
Ustave). Ker navedene oblike 
pravnega varstva pritožnik ni izčr-
pal, ustavna pritožba ni dopustna, 
zato jo je treba v tem delu zavreči 
(2. točka izreka)." 
Za sklep sem glasoval zato, da ne 

bi ponovno sprožil razprave in odloča-
nja na seji Ustavnega sodišča, v kate-
rem večina sodnic in sodnikov podpira 
citirano odločitev in utemeljitev. 

2. Takšen in tako obrazložen sklep 
je po mojem mnenju neustrezen tako z 
vidika z ustavo določene pravice do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
kot z vidika Evropske konvencije o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, ki vsebuje pravici do soje-
nja v razumnem roku in do učinkovite-
ga pravnega sredstva. 

3. Ustava določa v prvem odstavku 
23. člena, da ima vsakdo pravico, da o 
njegovih pravicah in dolžnostih ter o 
obtožbah proti njemu odloča neodvis-
no, nepristransko in z zakonom usta-
novljeno sodišče "brez nepotrebnega 
odlašanja". Republika Slovenija je dol-
žna zagotoviti varovanje z ustavo dolo-
čenih pravic ter državljankam in držav-
ljanom omogočiti, da prek učinkovitih 
pravnih sredstev in poti uveljavljajo in 
varujejo svoje ustavne pravice. Kadar 
se nekdo obrne na Ustavno sodišče z 
ustavno pritožbo zato, ker meni, da so 
mu bile kršene človekove pravice s po-
samičnimi akti, je Ustavno sodišče do-
lžno o tem odločiti (6. alineja 160. čle-
na ustave). Namesto tega je Ustavno 
sodišče pritožbo zavrglo, ustavnemu 
pritožniku pa pojasnilo, da lahko "mo-
rebitne zahtevke" uveljavlja pred pris-
tojnim sodiščem na podlagi 26. člena 
ustave, in odločilo, da, dokler tega ne 
stori, ne more sprožiti ustavne pritož-
be, ker ni izčrpal vseh predpisanih 
pravnih sredstev. 

4. Člen 26 ustave ureja pravico do 
povračila škode, ki mu jo je povzročil 
državni organ. To pomeni, da mora 
pritožnik, preden vloži ustavno pritož-
bo, končati pravdo, v kateri hoče izter-
jati odškodnino zaradi škode, ki mu je 
nastala zaradi sojenja, v katerem je bi-
la kršena njegova pravica do sojenja v 
razumnem roku. Po mojem mnenju bi 
bilo logično obratno, in sicer, da bi naj-
prej pristojno sodišče ugotovilo, ali je 
bila pritožniku resnično kršena ustavna 
pravica do sojenja v razumnem roku 
(ugotovitev o tem je lahko pomembna 
tudi sama po sebi kot oblika moralnega 
zadoščenja za pritožnika); če bi ta krši-
tev še trajala, bi bilo treba zagotoviti, 
da bo čim prej prenehala; poleg tega pa 
bi bilo smiselno priznati pritožniku 
pravično (materialno) zadoščenje zara-
di te kršitve same (torej ne zaradi mo-
rebitne materialne in nematerialne ško-
de, ki jo bo lahko pozneje uveljavljal v 
pravdi na podlagi 26. člena ustave). 
Ugotovitev o kršitvi med drugim lahko 
pripomore k temu, da bi bil pritožnik 

pozneje uspešen tudi v pravdi za od-
škodnino, in ne nasprotno, da se izčr-
panje te pravde obravnava kot pogoj, 
brez katerega ni mogoče zahtevati z 
ustavno pritožbo ugotovitve o kršitvi 
ustavne pravice do sojenja brez nepo-
trebnega odlašanja. Pravde na podlagi 
26. člena ustave ni mogoče obravnava-
ti kot učinkovito pravno sredstvo zoper 
kršitve pravice do sojenja brez nepo-
trebnega odlašanja. 

5. Enako in bolj je citirani sklep 
vprašljiv z vidika konvencijske pravice 
o sojenju v razumnem roku (prvi od-
stavek 6. člena) in konvencijske pravi-
ce do učinkovitega pravnega sredstva 
(13. člen). Slovenija je konvencijo 
Sveta Evrope o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin ratifici-
rala 13. junija 1994 (zakon o ratifikaci-
ji je bil objavljen v Uradnem listu RS -
MP, št. 7-41/94, in je začel veljati pet-
najsti dan po objavi), in sicer brez ka-
kršnih koli pridržkov ali rezerv. 

S tem je EKČP postala v Sloveniji 
zavezujoč pravni predpis, ki se nepo-
sredno uporablja in je po hierarhiji 
nadrejen zakonom in podrejen ustavi 
(8. člen ustave izrecno določa, da mo-
rajo biti zakoni in drugi predpisi v 
skladu z mednarodnimi pogodbami, ki 
obvezujejo Slovenijo, in da se ratifici-
rane in objavljene mednarodne pogod-
be v Sloveniji uporabljajo neposred-
no). Od takrat dalje so kršitve EKČP 
kršitve slovenske notranje pravne ure-
ditve in ne kakšnih neoprijemljivih in 
splošnih mednarodnih standardov. Prvi 
odstavek 6. člena EKČP določa, da 
ima vsakdo pravico, da o njegovih ci-
vilnih pravicah in obveznostih ali o ka-
kršnih koli kazenskih obtožbah zoper 
njega pravično in javno odloča neod-
visno in nepristransko sodišče "v ra-
zumnem roku". 

Ne glede na nekatere razlike, lahko 
ocenimo, da imata ustavna pravica do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja in 
konvencijska pravica do sojenja v ra-
zumnem roku zelo podobno vsebino. 
Možno bi bilo celo zagovarjati tezo, da 
je pravica do sojenja brez nepotrebne-
ga odlašanja pojmovno širša, strožja in 
zahtevnejša do države kot konvencij-
ska pravica do sojenja v razumnem ro-
ku1. Seveda pa moramo pri tem upoš-
tevati, da vsebino ustave napolnjujeta 
zakonodajalec in Ustavno sodišče s 
svojimi odločitvami, medtem ko je ne-
sporni gospodar razlage EKČP Evrop-
sko sodišče za človekove pravice v 

1 Tako Hinko Jenull, Zagotavljanje sojenja v 
razumnem roku de lega lata in de lege ferenda, 
Pravna praksa, št. 1312003, s. 19. 



Strasbourgu. To seveda ne izključuje 
povsem možnosti dialoga med nacio-
nalnimi sodišči in ESČP v tem smislu, 
da bi lahko nacionalna sodišča v novih 
podobnih zadevah vztrajala pri svojem 
pravnem stališču, ESČP pa bi naknad-
no na podlagi nove vloge pred ESCP 
spremenilo svoje stališče2. 

Vendar za takšen dialog, ko gre za 
varstvo pravice do sojenja v razumnem 
roku v Sloveniji, ni nobene realne pod-
lage. Popolnoma nerealno bi bilo na-
mreč pričakovati, da bi lahko ESCP 
nasploh ali posebej za Slovenijo omili-
lo kriterije in merila, ki si jih je skozi 
desetletja izoblikovalo glede kršitev 
konvencijske pravice o sojenju v ra-
zumnem roku ali glede tega, kako ra-
zumeti konvencij sko pravico do učin-
kovitega pravnega sredstva. Ti kriteriji 
in merila so prestali preizkušnjo v šte-
vilnih primerih iz različnih držav čla-
nic Sveta Evrope. 

Seveda ESČP, ki ni sodna instanca 
najvišjim sodiščem držav članic Sveta 
Evrope in deluje po načelu subsidiar-
nosti, ne more razveljaviti pravnomoč-
nih odločitev nacionalnih sodišč, lahko 
pa obsodi državo zaradi kršitve kon-
vencijskih pravic in jo v sodelovanju z 
odborom ministrov prisili k njihovemu 
spoštovanju in izvršitvi. 

6. Predsednik ESČP dr. Luzius 
Wildhaber je na nedavnem posvetu 
Ustavnega sodišča in Beneške komisi-
je (Vloga ustavnih sodišč po vstopu v 
Evropsko unijo, Bled, 30. september 
2004) ponovno poudaril, da standardi, 
ki izhajajo iz EKČP in judikature 
ESČP, "as we ali know, seek to esta-
blish a minimum protection level rat-
her than a uniform one". Pri tem je po-
udaril, da lahko nacionalne ustave in 
ustavna sodišča zagotavljajo znotraj 
držav članic Sveta Evrope višjo raven 
varstva človekovih pravic in da imajo 
tudi sicer možnost prilagajati način 
varstva svojim specifičnim razmeram 
in izročilom3. Seveda pa zamisel o mi-
2 S tega vidika je zanimiva sodba zveznega nem-
škega ustavnega sodišča (2 BvR 1481/04), spre-
jeta 14. oktobra 2004, o tem, do kakšne mere so 
nemška sodišča vezana na EKČP in na judikatu-
ro ESČP. V sodbi na podlagi ustavne pritožbe 
med drugim ugotavlja, da je treba ustavo razla-
gati tako, da to ne bo v nasprotju z mednarodno 
prevzetimi obveznostmi Nemčije. Nemška sodiš-
ča so nedvomno dolžna vzeti v obzir in se opre-
deliti do odločitve ESČP v konkretni zadevi. Po 
drugi strani pa niso dolžna nekritično izvršiti od-
ločitve ESČP in jih takrat, ko gre za iskanje ob-
čutljivega ravnotežja med različnimi temeljnimi 
pravicami (še zlasti pri družinskih razmerjih) 
odločitev ESČP ne veže do te mere, da bi preju-
dicirala njihovo končno odločitev. 
3 Širše o tem: C. Owey in R.C.A. White, Euro-
pean Convention on Human Rights, Oxford, 
2001, s. 13-41. 

nimalnih standardih in znamenito na-
čelo "margin of appreciation", ki do-
loča meje proste presoje države, obe-
nem ne pomeni, da bi ESČP lahko to-
leriralo v kateri koli državi, ki je ratifi-
cirala EKČP, da ne bi spoštovala mini-
malnih standardov, določenih z EKČP 
in z judikaturo ESČP. In prav za sled-
nje gre v obravnavanem primeru. 

7. ESČP je v zadnjih 35 letih po-
gosto obsodilo ustanovne in druge 
ugledne članice Sveta Evrope zaradi 
kršitve pravice do sojenja v razumnem 
roku. Avstrija, Nemčija, Italija, Franci-
ja, Portugalska, Poljska, Madžarska, 
Hrvaška in Slovaška so bile pogosto 
obsojene. V odločbah, ki so se nanaša-
le na različne situacije in države4, je 
ESČP postopno zgradilo minimalne 
standarde glede te pravice, ki predstav-
ljajo podlago njegove ustaljene sodne 
prakse. Drugače povedano, postavilo 
je mrežo kriterijev in meril, na podlagi 
katerih lahko presoja, ali je prišlo do 
kršitve konvencijske pravice in kako 
huda je ta kršitev bila. 

V sodbi Kudla proti Poljski 
(App.no. 30210/96) je ESČP leta 2000 
povezalo pravico do sojenja v razum-
nem roku s pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva, ki ga Poljska takrat 
ni imela5. V izjemnih primerih se je 
ESČP odločilo, da se zadovolji z ugo-
tovitvijo kršitve in povrnitvijo stroškov 
vlagatelju, v večini primerov pa je vla-
gatelju prisodilo tudi pravično materi-
alno zadoščenje. To zadoščenje ima 
pravno podlago v 41. členu EKČP in je 
primerno sredstvo kot materialno na-
domestilo za kršitev pravice zato, ker 
ESČP (v nasprotju z nacionalnimi so-
dišči) nima možnosti drugih, hujših po-
segov v primeru kršitev človekovih 
pravic (tako glede pospešitve postopka 
kot glede razveljavitve sodb). 

Kateri so temeljni kriteriji in meri-
la za presojo kršitve konvencijske pra-
vice o sojenju v razumnem roku? To 
so: zapletenost primera, prispevek vla-
4 V slovenščini je mogoče povzetek starejših od-
ločitev ESČP, ki se nanašajo na sojenje v razum-
nem roku (Neumaister proti Avstiji iz 1968. leta, 
Eckle proti Nemčiji iz 1982. leta in Abdoella 
proti Nizozemski iz 1993. leta) prebrati v: dr. 
Boštjan M. Zupančič in drugi. Ustavno kazen-
sko procesno pravo, Pasadena, Ljubljana, 2000, 
s. 1111-1180, v: Mojca Papič, Sojenje v razum-
nem roku pred ESČP, diplomska naloga, Ljub-
ljana, junij 2004, s. 28-33, in na spletnih straneh 
Informacijsko-dokumentacijskega centra Sveta 
Evrope (www.idcse.nuk.si). V njih sta Evropska 
komisija za človekove pravice in ESČP poudari-
la razlikovanje med pravičnim zadoščenjem za-
radi kršitve EKČP in stroški, kijih je imel vlaga-
telj v zvezi s postopkom pred ESČP. 
5 Dr. Janez Čebulj v: Komentar Ustave Repub-
like Slovenije, FPDE, Ljubljana, 2002, s. 256. 

gatelja in drugih strank k trajanju pos-
topka, ravnanje pristojnih sodišč, sis-
temski razlogi za trajanje sodnih pos-
topkov, pomen spora za vlagatelja 
itd.6. 

8. Nekaterih držav, ki so bile prej 
pogosto obsojene pred ESČP zaradi kr-
šitve sojenja v razumnem roku, v zad-
njem času med kršitelji ne najdemo 
več. Znan je primer italijanskega "Pin-
to" zakona, pa tudi sprememb slovaške 
ustave in hrvaškega ustavnega zakona, 
ki se nanašajo na sojenje v razumnem 
roku. Slabost hrvaške rešitve je gotovo 
v tem, da je močno obremenila ustavno 
sodišče te države, ker to na prvi stopnji 
odloča o kršitvi ustave in EKČP glede 
sojenja v razumnem roku. Dobrih stra-
ni pa je tudi veliko. Odkar se o kršitvi 
pravice do sojenja v razumnem roku 
odloča znotraj Hrvaške7, pa ne prihaja 
več do obsodbe te države s strani 
ESČP8, ker slednje ne sprejme nobene 
vloge, če ni bila prej izčrpana (učinko-
vita) pravna pot, predpisana z omenje-
nim ustavnim zakonom. ESČP je Hr-
vaški tudi vrnilo tiste vloge, o katerih 
še ni odločilo v času sprejema ustavne-
ga zakona, čeprav o njih ustavno sodiš-
če še ni odločalo; enako je po sprejemu 
"Pinto" zakona ravnalo v primerih iz 
Italije in po spremembah ustave v pri-
meru Slovaške9. Poleg tega hrvaškim 
državljanom ni več treba po pravico v 
Strasbourg in jo lahko veliko ceneje in 
hitreje dosežejo v Hrvaški10. Pa tudi 

6 Širše o kriterijih, ki izhajajo iz judikature 
ESČP (kompleksnost zadeve v dejanskem in v 
pravnem pogledu, pritožnikovo ravnanje, način, 
na katerega je bila zadeva obravnavana pred 
pristojnimi organi, in narava spora ter njegov 
pomen za pritožnika) glej: Isto, s. 254, 255. 
7 Širše o tem: dr. Jasna Omejec, Primjena član-
ka 63 Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Re-
publike Hrvatske u praksi Ustavnog suda Hrvat-
ske, v/ Povreda prava na donošenje sudske odlu-
ke u razumnom roku, Ustavni sud Hrvatske, Za-
greb, 2004. 
8 Hrvaško ustavno sodišče sledi ESČP glede kri-
terijev za presojo, ali je bila kršena konvencijska 
pravica do sojenja v razumnem roku, in sicer 
presoja, kako zapleten je konkreten primer, ali in 
do kakšne mere so sodišča in drugi organi pri-
spevali k dolžini sojenja, ali in koliko je k dolži-
ni sojenja prispeval pritožnik, analizira posebne 
okoliščine primera in pomen primera za ustav-
nega pritožnika. (Isto, s. 2) 
9 Širše o tem: Marija Remic, Ali imamo v sloven-
skem pravnem redu zadosti učinkovito jamstvo 
za zaščito pravice do sojenja v razumnem roku, 
Pravna praksa št. 22/2004, s. 19. 
10 O največ ustavnih pritožbah, ki se nanašajo na 
sojenje v razumnem roku, je hrvaško ustavno so-
dišče odločalo v letu 2002, in sicer o 279. V pe-
tih letih (1999-2004) je ustavno sodišče prisodi-
lo 340.500 kun (kar ustreza protivrednosti 
44.750 evrov), medtem ko je ESČP za 16 prime-
rov, v katerih je obsodilo Hrvaško, naložilo pla-
čilo pravičnega zadoščenja in stroškov v višini 
91.345 evrov. 

http://www.idcse.nuk.si


učinkovitejše, saj lahko ustavno so-
dišče bolj učinkovito pospeši posto-
pek pred hrvaškim sodiščem, kot to 
lahko stori ESČP11. Niso zanemarlji-
ve niti prednosti, ki jih ima ustavni za-
kon za državo. Trenutno prisoja hr-
vaško ustavno sodišče okrog 5- do 7-
krat nižja pravična zadoščenja zaradi 
kršitev pravice do sojenja v razum-
nem roku, kot je veljalo za podobne 
primere pred ESČP, da o dodatnih 
stroških za pomoč odvetnikov niti ne 
govorim. 

9. Ni tako redko slišati kritike na 
račun ESČP, češ da to sodišče nima le-
gitimnosti za ugotavljanje kršitev pra-
vice do sojenja v razumnem roku, ker 
da samo deluje neučinkovito, počasi in 
povzroča kršitve, ki jih očita nacional-
nim sodiščem. Ta kritika je v mnogo-
čem nekorektna. Zakaj? 

ESČP ni mogoče očitati, da se ni 
sistematično lotilo kršitev konvencij-
ske pravice do sojenja v razumnem ro-
ku. Jasno je določilo vsebino te pravi-
ce in določilo kriterije in merila za pre-
sojo, ali in kdaj je kršitev podana in ka-
ko huda je. Kakor hitro je to storilo v 
enem primeru (ne glede na to, ali se je 
ta primer nanašal na Nemčijo, Poljsko, 
Portugalsko, Hrvaško ali Slovenijo), je 
državam podpisnicam EKČP jasno 
sporočilo, katere minimalne standarde 
morajo spoštovati, če ne želijo biti ob-
sojene pred ESČP. Primeri, ki se nana-
šajo na sojenje v razumnem roku, so si 
praviloma zelo podobni in praviloma s 
pravnega vidika niso zahtevni (v anali-
zah Sveta Evrope govorijo o zadevah -
"klonih"). Zato bi bilo logično in upra-
vičeno pričakovati od držav, da svoj 
pravni sistem prilagodijo tako, da se 
kršitve konvencijske pravice do soje-
nja v razumnem roku ne bodo ponav-
ljale, če pa do njih prihaja, da bodo 
učinkovito obravnavane v okviru no-
tranjega pravnega reda države. ESČP 
je lahko uspešna dopolnitev in korek-
tor delovanja nacionalnih sodišč, ne 
more pa nadomestiti njihove vloge za 
države, v katerih živi skupaj 800 mili-
jonov ljudi. 

Slovenija je med vse bolj redkimi 
državami, ki dopuščajo nenehno po-
navljanje kršitev konvencijske pravice 

11 Tako je na primer hrvaško ustavno sodišče na 
podlagi ustavne pritožbe 1. L. in v primeru ustav-
ne pritožbe D. K. odločilo, da mora pristojno ob-
činsko sodišče v zadevi odločiti najpozneje v ro-
ku šestih mesecev, obenem pa je določilo materi-
alno zadoščenje ("primjerena naknada") v viši-
ni 1.500 oz. 4.500 kun. Pred hrvaškim ustavnim 
sodiščem je bila uspešna približno vsaka deseta 
ustavna pritožba, ki se je nanašala na sojenje v 
razumnem roku. 

do sojenja v razumnem roku in obra-
čanje prizadetih na ESČP. Med ESČP 
in vlado, ki je ustanovila posebno de-
lovno telo za poravnave (Strokovna 
komisija za presojo utemeljenosti 
sklepanja prijateljskih poravnav pred 
Evropskim sodiščem za človekove 
pravice v Strasbourgu), poteka inten-
zivna komunikacija, v kateri ESČP ne 
upošteva ugovorov, da v Sloveniji ni-
so bile izkoriščene predpisane pravne 
poti, država pa se skuša izogibati ob-
sodbi za kršitev konvencijske pravice 
tako, da sklepa prijateljske poravnave. 
Če upoštevamo prakso ESČP proti 
drugim državam, ki niso prepričale so-
dišča, da imajo uveljavljeno učinkovi-
to pravno sredstvo proti kršitvam pra-
vice o sojenju v razumnem roku, ni te-
žko napovedati, da bodo zneski, ki jih 
bo plačala Slovenija, vse pogostejši in 
od primera do primera vse višji. Nji-
hov pomen ni le v tem, da dobijo pri-
zadeti pravično zadoščenje zaradi kr-
šitve njihovih konvencijskih pravic, 
temveč naj bi spodbudili prizadeto 
državo, da spremeni svojo ureditev in 
prakso, da se kršitve ne bi več ponav-
ljale. 

Večina vseh vlog, ki so na ESČP 
(teh je več kot 700) iz Slovenije, se na-
naša na sojenje v razumnem roku. 
Predvsem zaradi teh kršitev je danes 
Slovenija po številu vlog na prebivalca 
prav pod vrhom držav z največ vloga-
mi.12 To je obremenjujoče za ESČP in 
škodljivo za ugled Slovenije. 

10. Ustavno sodišče v svojih odlo-
čitvah zastopa stališče, da je za preso-
janje kršitve pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja pristojno 
upravno sodišče, kadar se sporni posto-
pek vodi pred Vrhovnim sodiščem, pa 
je mogoče vložiti ustavno pritožbo na 
Ustavno sodišče. 

12 Primer, ki ga je podrobneje analiziral dr. 
Wildhaber v že omenjenem referatu na blejskem 
posvetu (Koua Poirrez proti Franciji iz 2003. le-
ta), samo na prvi pogled kaže na neučinkovitost 
ESČP, ker je prišel vlagatelj do pravice šele po 
13 letih. Dr. Wildhaber odgovarja: "If the do-
mestic courts had applied the Convention of 
their own motion, the applicant might not have 
had to wait for more than 13 years before recei-
ving the allowances to which he was entitled... 
This is why I can only strongly call on domestic 
courts - and constitutional courts in particular -
to secure the Convention rights at domestic le-
vel, if possible even of their own motion, so that 
applicants do not have to come to Strasbourg to 
assert their rights. Nobody, neither the appli-
cants nor the authorities, benefit from judgments 
delivered 5 or 10 years after the relevant facts. 
Justice delayed is indeed justice denied." Zaradi 
korektnosti je treba dodati, da je primer deloma 
trajal tako dolgo tudi zato, ker se je vlagatelj 
najprej obrnil na Sodišče Evropskih skupnosti in 
šele nato na ESČP. 

Tako je Ustavno sodišče v zadevi 
št. Up-73/97 iz leta 2001 na primer za-
vzelo stališče, da je "tožba v upravnem 
sporu lahko učinkovito pravno sred-
stvo za varstvo ustavne pravice do so-
jenja brez nepotrebnega odlašanja". 
Praksa tega stališča ni potrdila. Kadar 
pa je kršitev že prenehala, je prizadeti 
po stališču Ustavnega sodišča, preden 
lahko vloži ustavno pritožbo, dolžan 
izčrpati pravdo za povrnitev škode na 
podlagi 26. člena Ustave13. To stališče 
je Ustavno sodišče ponovilo tudi v ob-
ravnavanem primeru. 

Vzpostavljanje učinkovitega prav-
nega sredstva zoper kršitve ustavne in 
konvencijske pravice seveda ni odgo-
vornost Ustavnega sodišča, temveč za-
konodajalca. Kljub temu ni odveč opo-
zoriti, da Slovenija danes sistemsko ne 
izpolnjuje pogojev, ki izhajajo iz 
EKČP in judikature ESČP glede tega, 
katero pravno sredstvo gre šteti za 
učinkovito, ko gre za kršitev pravice 
do sojenja v razumnem roku. Seveda 
se zavedam, da se moje opozorilo, da 
je treba rešiti vprašanje učinkovitega 
pravnega sredstva, nanaša na lažji del 
naloge, ki je pred državo. 

Mnogo težji del naloge je v vpra-
šanju, kaj storiti, da bi se sodni zaos-
tanki omejili na takšno mero, ko ne 
bodo več množično rojevali novih kr-
šitev ustavne pravice do sojenja brez 
nepotrebnega odlašanja in konvencij-
ske pravice do sojenja v razumnem 
roku. Kljub temu sta ti dve vprašanji 
povezani: obsodbe Slovenije pred 
ESČP niso pomembne samo za priza-
dete posameznike, temveč skušajo 
državo spodbuditi tudi k odpravi sis-
temskih razlogov za sodne zaostanke. 
K temu bi zakonodajalca moralo, v 
okviru svojih pristojnosti pri reševa-
nju ustavnih pritožb, spodbujati tudi 
Ustavno sodišče. 

11. Iz judikature ESČP nedvoumno 
izhaja, da je treba zagotoviti učinkovi-
to pravno sredstvo zoper kršitve pravi-
ce do sojenja v razumnem roku tudi za 
primere, ko je kršitev že prenehala. 

Iz odločitve v zadevi Soč proti Hr-
vaški (App. no. 47863/99) to jasno iz-
haja. Gre za primer, v katerem je ustav-
no sodišče zavrglo ustavno pritožbo, 
ker je bil sodni postopek že pravno-
močno končan. ESČP je ugotovilo, da 
je bila vlagatelju kršena pravica do 
učinkovitega pravnega sredstva, dolo-
čena s 13. členom EKČP, ker v doma-
čem pravnem sistemu ne more uvelja-

13 Širše: dr. Janez Čebulj, nav. delo, s. 256,266. 



vljati kršitve pravice do sojenja v ra-
zumnem roku.14 

Opozoriti kaže, da v Sloveniji ni 
zakonske konkretizacije postopka za 
uveljavljanje pravice do povračila ško-
de na podlagi 26. člena, ki bi prišel v 
poštev potem, ko je kršitev preneha-
la,15 in ki bi lahko vodil do pravičnega 
zadoščenja zaradi kršitve pravice do 
sojenja v razumnem roku. Po drugi 
strani je treba opozoriti na stališča, da 
bi lahko sodišča, pa tudi Ustavno so-
dišče že na podlagi veljavne zakonoda-
je (zakona o upravnem sporu) prisojala 
odškodnino zaradi kršitve, torej tudi za 
nematerialno, moralno škodo16. 

12. Menim, da ni uspel niti poskus, 
da bi s spremembami zakona o sodiš-
čih okrepili vlogo nadzorstvene prito-
žbe tako, da bi predstavljala učinkovi-
to pravno sredstvo v rokah tistih, ki 
menijo, da sta jim kršeni ustavna pra-
vica do sojenja brez nepotrebnega od-
lašanja in konvencijska pravica o so-
jenju v razumnem roku. Menim, da 
niti spremenjena ureditev ne zadosti 
standardom, ki jih je glede učinkovi-
tega pravnega sredstva izoblikovalo 
ESČP. 

13. V tem ločenem mnenju sem se 
pretežno posvetil vprašanju, kaj pome-
ni za Slovenijo vztrajanje sodišč in za-
konodajalca pri stališčih, ki ne morejo 
prestati preizkusa na podlagi ustaljene 
sodne prakse ESČP. Seveda pa je pri 
ustavnih pritožbah prav tako in še bolj 
pomembno vprašanje, kaj pomenita 
veljavna ureditev in praksa za vsakega 
ustavnega pritožnika. Pritožniku je bi-
la najprej kršena pravica do sojenja 
brez nepotrebnega odlašanja, potem pa 
mu je v nasprotju z judikaturo ESČP 
preprečeno še učinkovito dokazovanje 
kršitve te ustavne in konvencijske pra-
vice. 

14. Argumente zoper 1. točko izre-
ka sklepa v zadevi št. Up-95/03 sem 
dal v odklonilnem ločenem mnenju v 
zadevi št. Up-138/03 (po mojem stališ-
ču bi morali šteti, da je Senat za prekr-
ške odločil takrat, ko svojo odločitev 
odpošlje prizadetemu) in jih na tem 
mestu ne ponavljam, čeprav menim, da 
v enaki in morda celo večji meri velja-
jo za obravnavani primer. 
14 ESČP se je v tem primeru zadovoljilo z ugoto-
vitvijo kršitve in ni štelo za potrebno vlagatelju 
prisoditi še pravičnega zadoščenja zaradi ugo-
tovljene kršitve, kar dodatno kaže na vprašljivost 
stališča, ki ugotovitev kršitve pogojuje s pred-
hodno odškodninsko pravdo. 
15 Dr. Janez Čebulj, nav. del, s. 257. 
16 Dr. Aleš Galič, Praksa Ustavnega sodišča 
glede sredstev za varstvo pravice do sojenja v 
razumnem roku v pravdnem postopku, Odvetnik, 
št. 3/1999, s. 3. 

Prenos lastninske 1 
pravice v zavarovanje 

dr. Luigi Varanelli 

Prenos lastninske pravice v zavarovanje ali fiduciarni posel predstavlja 
obliko zavarovanja terjatve, pri kateri dolžnik izvede prenos lastnine na do-
ločeni stvari v korist upnika z namenom zavarovanja terjatve. 

Na splošno obstajata dve vrsti fiduciarnega prenosa lastnine v zavaro-
vanje: 

• pri prvi obliki, ki je urejena v stvarnopravnem zakoniku (201. člen in 
si.), pridobitelj pridobi lastninsko pravico pod razveznim pogojem pla-
čila zavarovane terjatve (germanska fiducija)-, 

• pri drugi obliki, ki v zakonu ni predvidena, a je kljub temu široko upo-
rabljena v praksi, pa lastninska pravica pridobitelja ni pogojena z raz-
veznim pogojem, temveč obstaja poseben obligacijskopravni dogovor, 
na podlagi katerega se pridobitelj zaveže, da bo izvedel prenos lastnin-
ske pravice v korist dolžnika, kolikor bo le-ta poplačal terjatev {roman-
ska fiducija). 

Prenos lastninske pravice 
v zavarovanje z razveznim 
pogojem (germanska fiducija) 

Glavno značilnost prve oblike fi-
duciarnega prenosa lastnine v zavaro-
vanje (germanska fiducija) predstav-
lja torej obstoj razveznega pogoja, ki 
ob plačilu zavarovane terjatve prive-
de do vzpostavitve prejšnjega stanja 
(ponovni prenos lastninske pravice v 
korist dajalca zavarovanja). Pri tovrst-
nih poslih je fiduciarni prenos last-
ninske pravice mogoč le, ko gre za 
premične stvari. Pri nepremičninah pa 
ni mogoč, saj naša pravna ureditev ne 
dopušča pogojnega vpisa v zemljiško 
knjigo (prim. sodbo VS II Ips 
260/99). 

Stvarnopravni zakonik določa po-
goje za sklenitev fiduciarnega dogo-
vora. Sporazum o prenosu lastninske 
pravice v zavarovanje mora biti skle-
njen v obliki neposredno izvršljivega 
notarskega zapisa in mora vsebovati 
nekatere bistvene sestavine, brez ka-
terih je sporazum neveljaven. Bistve-
ne sestavine so: označba fiduciarja in 
prenosnika ter dolžnika zavarovane 
terjatve (če ta ni prenosnik), pravni 
temelj, opis premičnine in višino ter 
zapadlost zavarovane terjatve (I. in II. 
odstavek 202. člen SPZ). Sporazum 
je veljaven tudi, če ne vsebuje višina 
in zapadlosti zavarovane terjatve, a le 
pod pogojem, da se stranke tako do-
govorijo. 

Prenos lastninske pravice 
v zavarovanje z dogovorom o 
ponovnem prenosu 
(romanska fiducija) 

Romanska fiducija ni posebej ure-
jena v naši zakonodaji, vendar je vse-
lej mogoča s kombinacijo tipičnih 
pravnih poslov. Značilnost romanske 
fiducije je v tem, da je lastninska pra-
vica v korist fiduciarja nepogojna, 
kar pomeni, da je upnik zavarovane 
terjatve popoln, nepogojen in neome-
jen lastnik stvari. S tovrstno fiducijo 
dolžnik prenese v zavarovanje lastni-
no na stvari v korist upnika. Pravi-
loma se za prenos lastnine uporablja 
prodajna pogodba. Hkrati pa se up-
nik zaveže, da bo ob poplačilu ter-
jatve prenesel lastnino nazaj v korist 
dolžnika (s sklenitvijo ponovne pro-
dajne pogodbe ali z izstavitvijo zem-
ljiškoknjižnega dovolila). Torej ima-
mo pri romanski fiduciji opravka z 
dvema pravnima posloma: pri prvem 
dolžnik-fiduciant prenese lastnino na 
stvari v korist upnikafiducianta, pri 
drugem pa upnikfiduciant ponovno 
prenese nazaj lastnino na stvari v ko-
rist dolžnika v primeru poplačila ter-
jatve. 

V nadaljevanju bom ponazoril ro-
mansko fiducijo s shemo: 



o) Z dolžnika-fiduciarja 
na upnikafiducianta 

Prenos lastnine s prodajno 

b) Z upnika-fiducianta 
na dolžnika fiduciarja 
(v primeru poplačila 
terjatve) 

Povratni prenos lastnine s 
prodajno pogodbo ali 
s prodajno pogodbo 
s pridržkom lastninske 
pravice (ter izstavitev 
zemljiškoknjižnega dovolila) ali 
s pogodbo o leasingu (sale and 
leaseback). 

Ker pri romanski fiduciji lastnina 
fiduciarja ni pogojena niti z razveznim 
niti z odložnim pogojem, jo je moč 
uporabljati tudi za nepremičnine, kar je 
razvidno tudi iz sodbe Vrhovnega so-
dišča z dne 26. 8. 2004, II Ips 
427/2003, §2.1.1. 

Prednosti in slabosti 
zavarovanja terjatve 
s fiduciarnim poslom 

Pravni instituti so od nekdaj pred-
stavljali odgovor na določeno potrebo, 
ki je nastala v praksi. V večini prime-
rov so se najprej razvili v praksi in še-
le kasneje jih je zakonodajalec priznal 
in uredil v svojih zakonih in predpisih. 
To seveda velja tudi za fiduciarni po-
sel, ki se je najprej oblikoval v poslov-
ni praksi, nato ga je sodna praksa pri-
znala in šele kasneje je bil sprejet v za-
konodaji. V sodobnem poslovnem sve-
tu se je namreč praksa sklepanja fidu-
ciarnih poslov razvila zaradi potreb po 
financiranju podjetij. Institut klasične 
posestne zastave kot oblika zavarova-
nja terjatev ni ustrezal poslovnim po-
trebam malih in srednjih podjetij, saj je 
predpostavljal, da je posojilojemalec 
izročil zastavljene stvari posojilodajal-
cu. Ker so bili v večini primerov pred-
met zastave stroji in druga osnovna 
sredstva podjetja, je bilo očitno, da 
podjetje, ki je nameravalo pridobiti fi-
nanciranje, ni moglo uporabljati stro-
jev in drugih osnovnih sredstev, ki so 
bili predmet zastave. Rešitev za nasta-
lo situacijo je predstavljal ravno fiduci-
arni posel. Podjetje je namreč izvedlo 
prenos lastninske pravice v zavarova-
nje v korist upnika kreditodajalca in 
hkrati obdržalo posest nad stvarmi, ki 
so bile dane v zavarovanje, saj se pre-
nos lastninske pravice izvede s posest-
nim konstitutom. S prenosom lastnine 
v zavarovanje lahko namreč podjetje 
obdrži posest nad stvarmi in tako ne-
moteno nadaljuje proizvodnjo. To je 
torej prva prednost fiduciarnega posla. 

Druga prednost fiduciarnega posla 
je v hitrejšem unovčenju premoženja, 
danega v zavarovanje v primeru dolž-
nikove neizpolnitve obveznosti. V 

Stvarnopravnem zakoniku je namreč 
določeno, da lahko upnik fiduciar ob-
drži za primerno ceno stvar ali jo sam 
proda na način, določen v sporazumu. 
Gre torej za izjemno hiter način unov-
čitve stvari, ki je bila dana v zavarova-
nje. Z izvensodno prodajo stvari se lah-
ko upnik fiduciar izogne dolgotrajne-
mu sodnemu postopku. Pri romanski 
fiduciji, kjer je možno izvesti prenos v 
zavarovanje tudi za nepremičnine, se 
lahko upnik fiduciar izogne hipotekar-
ni tožbi oziroma izvršilnemu postopku, 
kar dodatno skrajša čas unovčenja pre-
moženja in zmanjša stroške postopka. 

Prednost fiduciarnega posla je tudi 
v tem, da se lahko oblikuje kot neakce-
sorna oblika zavarovanja, kar pomeni, 
da je primernejša za trajajoča in ponav-
ljajoča se kreditna razmerja. 

Fiduciarni posli pa imajo seveda tu-
di nekatere pomanjkljivosti, ki jih je 
treba navesti. Glavna slabost je v mož-
nosti razpolaganja s stvarmi, ki so bile 
dane v zavarovanje. Če gre za premič-
nine, ki ostanejo v posesti kreditoje-
malca, ni povsem izključeno, da bo 
slednji razpolagal s stvarjo med traja-
njem zavarovanja. Če pa gre za nepre-
mičnine, se tveganje obrne v škodo da-
jalca zavarovanja, saj lahko upnik fidu-
ciar razpolaga s stvarjo, tako da jo za-
stavi naprej ali celo proda. Po poplači-
lu terjatve se lahko zgodi, da dolžnik 
ostane brez svoje nepremičnine ali jo 
dobi nazaj, obremenjeno s hipoteko v 
korist tretjega. Naša zakonodaja pa v 
tem delu ne preprečuje upnikove zlora-
be, saj Stvarnopravni zakonik močno 
omejuje možnost določitve prepovedi 
odtujitve in obremenitve. 

Druga slabost je v davčnih predpi-
sih, ki obremenjujejo prenos lastninske 
pravice v zavarovanje. Pri prenosu 
lastninske pravice na nepremičnini je 
treba plačati davek za dve transakciji, 
kar predstavlja veliko finančno breme 
za stranki fiduciarnega posla. 

Meje dopustnosti fiduciarnih 
poslov, lex commissoria 

Fiduciarni posli so dopustni le, če iz-
polnjujejo določene pogoje, ki prepreču-
jejo zlorabo upnika zoper dolžnika. Up-
nik namreč pridobi v zavarovanje stvar, 
ki je nekajkrat več vredna, kot znaša 
njegova terjatev z obrestmi in preostali-
mi stroški. Ker upnik nesporno pridobi v 
zavarovanje stvar, katere vrednost pre-
sega vrednost njegove terjatve, skuša 
zakon preprečiti, da bi se upnik poplačal 
ravno s stvarjo, ki bistveno presega 
vrednost njegove terjatve. 

Naj navedem primer: 

Za posojilo, ki znaša 1.000.000 
SIT, dolžnik prenese lastninsko pravi-
co v korist upnika za stvar, ki je vred-
na 3.000.000 SIT. Dolžnik po plačilu 
nekaj obrokov ne more več izpolnjeva-
ti svojih obveznosti do upnika, zato 
slednji razdre pogodbo in se poplača s 
stvarjo, ki mu je bila dana v zavarova-
nje. Kako upravičiti razliko med 
1.000.000 SIT in 3.000.000 SIT? Zakaj 
upnik pridobi 2.000.000 SIT več, kar 
mu zagotovo ne pripada? 

Tu je bistvo t. i. prepovedi lex com-
missorie, se pravi dogovora, ki bi upni-
ku omogočil poplačilo s stvarjo, koli-
kor dolžnik ne bi izpolnil obveznosti. 

Lex commissoria je izrecno prepo-
vedana v samem zakonu. V skupnih 
določilih SPZ, ki se nanašajo na za-
stavno pravico, namreč najdemo 132. 
člen, kjer je določeno, da so nične po-
godbene klavzule, na podlagi katerih 
zastavljena stvar preide v last zastav-
nega upnika, če njegova terjatev ob za-
padlosti ne bo plačana. Takšna določba 
velja tako za dogovore, ki so akcesorni 
k pogodbi o hipoteki ali ročni zastavi, 
kot tudi za dogovore, ki so avtonomni 
(kot npr. fiduciarni posel). Povedano z 
drugimi besedami, ni nično samo dolo-
čilo npr. pogodbe o hipoteki ali o ročni 
zastavi, na podlagi katerega zastavlje-
na stvar preide v last zastavnega upni-
ka ob morebitni dolžnikovi neizpolnit-
vi obveznosti. Nična je tudi sama po-
godba o prenosu lastninske pravice v 
zavarovanje, če upnik obdrži stvar v 
primerih, ko dolžnik ne izpolni obvez-
nosti. Razlog za to je preprost. Eko-
nomski učinki v prvem in drugem pri-
meru so popolnoma enaki. V prvem 
primeru (tj. pogodba o hipoteki ali roč-
ni zastavi) upnik postane lastnik stvari, 
če dolžnik ne bi plačal dolga. V dru-
gem primeru (tj. fiduciarni posel) up-
nik ostane lastnik stvari, če dolžnik ne 
bi plačal dolga. Razlika med situacija-
ma ni pravna ali ekonomska, saj imata 
skupno naslednje: dolžnik izgubi last-
ninsko pravico nad stvarjo v korist up-
nika, če ne bi poplačal svojega dolga. 

To je tudi stališče Vrhovnega so-
dišča RS, ki je v sodbi št. II Ips 
427/2003 z dne 26. 8. 2004 zavzelo 
metodologijo obravnavanja pravnih 
poslov glede na njihov končni pravni 
in ekonomski učinek. Vrhovno sodišče 
torej izhaja iz preprostega stališča, da 
je treba enako obravnavati pravne po-
sle ali kombinacijo pravnih poslov, ki 
privedejo do enakega pravnega in eko-
nomskega učinka. Pravni posel, s kate-
rim pogodbeni stranki skušata doseči 



pravno-ekonomski rezultat, ki ga dolo-
čba zakona prepoveduje ali preprečuje, 
je ničen. Ničnost pravnega posla ali 
kombinacija pravnih poslov je posledi-
ca ničnosti pogodbene kavze1. 

Določilo o prepovedi lex commis-
soria, ki je vsebovano v 132. členu 
SPZ, velja skratka za vse pravne posle 
ali za kombinacijo pravnih poslov, ka-
terih končni učinek je prehod lastnin-
ske pravice na stvari, dani v zavarova-
nje v korist upnika v primeru dolžniko-
ve neizpolnitve obveznosti. 

Dogovor, ki izpolnjuje znake lex 
commissorie, je ničen le, če je sklenjen 
v trenutku zavarovanja. Kasnejši do-
govor 6 poplačilu s stvarjo, ki je skle-
njen po zapadlosti terjatve, je popolno-
ma veljaven, ker gre za nadomestno iz-
polnitev (prim. 283. člen OZ). To potr-
juje tudi II. odstavek 132. člena SPZ, 
ki določa, da sta dogovor o prehodu 
lastninske pravice in dogovor o proda-
ji po določeni ceni veljavna, če sta 
sklenjena po zapadlosti zavarovane 
terjatve. 

Iz navedenega je razvidno, da je fi-
duciarni posel veljaven le, če obstaja 
posebna klavzula oziroma varovalo, ki 
prepreči upnikovo zlorabo. Sporazum 
o prenosu lastninske pravice v zavaro-
vanje je veljaven, če ima vsaj eno od 
naslednjih klavzul ali varoval: 
1. Upnik fiduciar lahko za primerno 

ceno (beri: tržno vrednost) obdrži 
stvar zase in dolžniku vrne more-
bitni presežek med vrednostjo stva-
ri in vrednostjo terjatve. Vrednost 
stvari mora oceniti nekdo tretji 
(npr. sodni cenilec) ali pa se mora 
ugotoviti na podlagi splošnih ceni-
kov ob dospelosti (tako tudi v sod-
bi VS II Ips 427/2003). 

2. Upnik fiduciar lahko sam ali prek 
pooblaščene agencije proda stvar 
po tržni ceni in se poplača z izku-
pičkom od prodaje, dolžniku pa po-
vrne morebitni presežek. 

3. Pri fiduciarnem prenosu nadomest-
nih stvari mora upnik vrniti dolžni-
ku enako količino stvari iste vrste. 
Če dolžnik ne izpolni obveznosti, 
upnik postane dokončno lastnik na-
domestnih stvari, vendar mora dol-
žniku povrniti morebitni presežek 
vrednosti. 
V nadaljevanju bom shematično 

orisal posledice, če dolžnik vrne oziro-
ma če ne vrne dolga: 

1 To velja v primerih, ko pogodbeni stranki s 
kombinacijo dopustnih pravnih poslov skušata 
doseči nedopusten pravno-ekonomski rezultat 
(izigravanje zakona s pogodbo). 

ČE DOLŽNIK ČE DOLŽNIK 
VRNE DOLG: NE VRNE DOLGA: 

1. Prenehanje lastninske 1. Prodajo stvari s strani 
pravice upnika na podlagi upnika ali tretjega 
razveznega pogoja (npr. agencije); 
(germanska fiducijo) ali 

2. Nastanek upnikove 2. Možnost, da upnik 
obveznosti, da sklene novo obdrži stvar za primerno 
pogodbo o prenosu ceno, ki (o določi nekdo 
lastninske pravice v korist tretji, 
dolžnika oziroma izstavitev 
zemljiškoknjižnega dovolila 
(romanska fiducija). 

V primeru, če dolžnik ne plača 
dolga, je pomembno poudariti, da se 
mora morebitni presežek od prodaje 
vrniti dolžniku. To mora biti določe-
no že ob sklenitvi fiduciarne pogod-
be. V nasprotnem primeru je pogod-
ba nična. 

Z namenom, da se ne izigravajo va-
rovala, ki preprečujejo upnikovo zlora-
bo, prodaja ne sme biti opravljena po 
vnaprej določeni ceni (prim. prvi od-
stavek 132. člena SPZ), temveč po trž-
ni ceni ob dospelosti (tako tudi v sodbi 
VS II Ips 427/2003). 

Sale and lease back 

Sale and lease back je pravna ope-
racija, na podlagi katere določena ose-
ba (praviloma gre za podjetje) proda 
drugi osebi (praviloma banki ali fi-
nančni organizaciji) vsa ali del svojih 
osnovnih sredstev in se hkrati dogovo-
ri, da bo prodana sredstva vzela nazaj v 
leasing. Značilnost te operacije, ki do-
besedno pomeni "prodaj in ponovno 
vzemi nazaj v najem", je v tem, da upo-
rabnik osnovnega sredstva, katerega 
lastnik je, le-to proda banki ali finanč-
ni organizaciji in ga obenem vzame na-
zaj v leasing. Uporabnik pridobi za 
sredstvo denarno plačilo in hkrati pra-
vico do ekonomske uporabe sredstva 
za določeno obdobje leasinga. Zaveže 
se, da bo plačeval najemnino, in se od-
pove pravnemu lastništvu nad osnov-
nim sredstvom. 

Zakaj omenjamo pravno operacijo 
sale and lease back v raziskavi, name-
njeni zavarovanju in utrditvi obveznos-
ti? Razlog je preprost. Sale and lease 
back je pravna operacija, ki ob izpol-
nitvi določenih pogojev postane sred-
stvo zavarovanja terjatev in je v števil-
nih primerih namenjena izigravanju 
strogih pravil za dopustnost fiduciarnih 
poslov. Poglejmo si zakaj. 

Kot je razvidno iz navedene defini-
cije, je sale and lease back pravna ope-

racija, ki je namenjena financiranju 
podjetja. S prodajo osnovnih sredstev 
namreč podjetnik unovči svoja sred-
stva in tako poveča svojo finančno 
sposobnost ter hkrati še naprej uživa in 
izkorišča ta sredstva, tako da lahko iz-
vaja svoje poslovne načrte. Osnovna 
shema finančne operacije sale and lea-
se back pa spominja tudi na fiduciarni 
posel: tisto, kar je v fiduciarnem poslu 
posojilo, je v primeru sale and lease 
back financiranje, ter tisto, kar je v pri-
meru fiduciarnega posla prenos last-
ninske pravice v zavarovanje, je v sale 
and lease back prodaja. V obeh prime-
rih gre za podoben ekonomski rezultat, 
saj gredo premiki premoženja od ene 
pogodbene stranke na drugo v obeh 
primerih v isto smer in so pogojeni z 
ekonomsko identičnimi poslovnimi 
dogodki. Plačilo dolga v primeru fidu-
ciarnega dogovora omogoča dolžniku 
ponovno pridobitev stvari. Plačilo lea-
sing obrokov pri lease backu omogoča 
uveljavljanje opcijske pravice in zato 
tudi v tem primeru omogoča pridobitev 
stvari nazaj. 

Pravna operacija sale and lease 
back se skratka uporabi ne le za finan-
ciranje podjetja, temveč tudi za zavaro-
vanje terjatve do dolžnika. To pomeni, 
da med pravnima posloma obstaja do-
ločena stopnja medsebojne zamenlji-
vosti. 

So pa seveda tudi določene razlike: 

1. v sale and lease backu nimamo po-
prejšnjega dolga; 

2. v sale and lease backu prodaja ni 
pogojena z dolžnikovim plačilom 
dolga, saj - kot je bilo rečeno pod 
točko 1 - nimamo poprejšnjega 
dolga; 

3. v sale and lease backu je prodajna 
pogodba sklenjena brez razveznih 
ali odložnih pogojev. Opcijska pra-
vica v korist dotedanjega lastnika je 
namreč akcesorna klavzula pogod-
be o leasingu in ne prodajne pogod-
be; 

4. plačilo vseh obrokov leasinga ni-
ma za posledico prenehanja pro-
dajne pogodbe. Leasingojemalec 
ima namreč na voljo opcijsko pra-
vico, na podlagi katere lahko po-
novno prenese nase lastninsko pra-
vico. To pomeni, da plačilo vseh 
obrokov ne predstavlja razveznega 
pogoja, na podlagi katerega last-
ninska pravica preide nazaj v ko-
rist prodajalca. 
Kot je iz povedanega razvidno, 

medsebojna zamenljivost pravne ope-



racije sale and lease back s prenosom 
lastninske pravice v zavarovanje še ne 
pomeni, da imamo opravka z enakima 
pravnima posloma. Pravni operaciji se 
namreč prilagajata namenu, za katere-
ga sta zasnovani: 
1. zavarovanje terjatve za fiduciarni 

posel; 
2. financiranje podjetja za pravno ope-

racijo sale and lease back. 
Kljub temu je v praksi moč zaznati 

številne primere, kjer podjetja oziroma 
posojilodajalci uporabljajo shemo sale 
and lease back z izključnim namenom 
zavarovanja terjatve. Kar je tu po-
membno, je torej odgovor na naslednje 
vprašanje: 

Kako razlikovati med dopustnim 
poslom sale and lease back in nedo-
pustnim prenosom lastninske pravi-
ce v zavarovanje, ki ima znake lex 
commissoriel 

Odgovor na postavljeno vprašanje 
ni enostaven, saj ni nataneno dolo-
čenega in nedvoumenega kazalca, ki 
bi bil sodišču v pomoč pri ugotavlja-
nju, ali je šlo v konkretnem primeru 
za dopusten sale and lease back ali za 
nedopusten prenos lastninske pravice 
v zavarovanje (z lex commissoria). V 
nadaljevanju bom zato prikazal neka-
tere znake, ki so v pomoč pri odkri-
vanju, ali sta stranki z uporabo prav-
ne operacije sale and lease back iz-
igravali določbe o prepovedi lex com-
missorie. 

Pri analizi konkretne pravne 
operacije je treba upoštevati nasled-
nje elemente: 
1. konkretni interes pogodbenih 

strank; 
2. nezamenljivost dopustnega posla s 

fravduloznim poslom; 
3. ugotovitve fravduloznega namena; 
4. vsebino pogodbenih določil. 

Kar zadeva konkretni interes po-
godbenih strank, je treba ugotoviti in 
oceniti njun objektivni interes pri skle-
panju posla sale and lease back. Če 
obstaja interes prenosa lastninske pra-
vice v zavarovanje, ki vsebuje znake 
prepovedanega fiduciarnega posla z 
lex commissoria, gre nedvomno za ne-
dopustni pravni posel; če pa obstaja 
objektivni ekonomski interes podjetja, 
ki proda del svojih osnovnih sredstev z 
namenom financiranja, potem ni zna-
kov izigravanja zakona. V slednjem 
primeru je pravna operacija ekonom-

2 Za podjetja v likvidnostnih težavah je pravna 
operacija sale and lease back ekonomsko neu-
godna in nekoristna. Več o tem v Varanelli. 
Pravna operacija sale and lease back, Pravna 
praksa , št. 3512002, str. VII. in si. 

sko ugodna in koristna, še posebej, ka-
dar podjetje namerava razširiti svojo 
proizvodnjo2. 

Element pod točko 2 (nezamenlji-
vost dopustnega posla s fravduloznim 
poslom) je treba obravnavati in anali-
zirati, upoštevajoč tisto, kar je bilo 
pravkar navedeno. Če imata pogodbe-
ni stranki poštene namene, dopusten 
sale and lease back in nedopusten fi-
duciarni posel z lex commissoria nista 
medsebojno zamenljiva. Zagotovo ne-
zamenljiva sta ta dva pravna posla, ka-
dar imamo opravka s subjekti, ki so po 
zakonu dolžni voditi poslovne knjige. 
Če pa gre za fizične osebe oziroma za 
osebe, ki niso dolžne voditi poslovnih 
knjig, se je treba vprašati, zakaj sta po-
godbeni stranki sklenili takšen posel. 
Če gre za subjekte, ki niso dolžni vo-
diti poslovnih knjig, je več kot verjet-
no, da je pravna operacija sale and 
lease back sklenjena z namenom iz-
igravanja zakona. 

Ugotovitev fravduloznega namena 
poteka prek analize vsebine pogodbe-
nih določil, ki jih vsebuje pogodba. 
Najbolj pogosta in sumljiva določila, 
ki lahko izkazujejo fravdulozni namen 
pogodbenih strank, so naslednja: 

1. klavzule, ki povezujejo prodajno 
pogodbo in pogodbo o leasingu; 

2. klavzule, ki omejujejo leasingoda-
jalca pri možnostih razpolaganja s 
stvarjo; 

3. klavzule, ki določajo ponovni pre-
nos lastninske pravice nad stvarjo 
v korist leasingojemalca po plači-
lu vseh obrokov leasinga. Včasih 
gre za razvezni pogoj prodajne po-
godbe, ki se uresniči po plačilu 
vseh obrokov leasinga, oziroma za 
posebno klavzulo, ki leasingoda-

jalca zavezuje k izstavitvi zemljiš-
koknjižnega dovolila; 

4. klavzule, ki določajo dokončni 
prenos lastninske pravice na kup-
ca, če leasingojemalec ne bi pla-
čal vseh leasing obrokov; 

5. nesorazmerje med kupnino in 
vrednostjo stvari; 

6. slabo finančno stanje dolžnika; 
7. narava predmeta prodajne pogod-

be. Upnik, ki sklene fiduciarni po-
sel z nedopustno lex commissorio, 
ve, da bo moral ob morebitni do-
lžnikovi neizpolnitvi obveznosti 
prodati preneseno stvar. Zato so 
predmet teh pogodb praviloma ne-
premičnine oziroma druge stvari, 
ki ne izgubljajo tržne vrednosti; 

8. obstoj poprejšnjega dolga. 
Kot je razvidno iz navedenih ele-

mentov, je meja med dopustnim po-
slom sale and lease back in nedopust-
nim fiduciarnim poslom z lex com-
missorio zelo zabrisana. Od primera 
do primera je treba ugotoviti konkret-
no situacijo, določila konkretne po-
godbe in razmerja med pogodbenima 
strankama. 

Dopisujte v Vaše glasilo 

C 

o izkušnjah iz 
neposredne odvetniške 
prakse, 
objavite svoja mnenja 
o novih predpisih! 
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Slovenski odvetniki smo se na srečanju na Bernardinu z minuto molka poklonili spominu 
na papeža Janeza Pavla II. 



Odpravnine -
obremenitev in zahtevki 

Jernej Podlipnik 

O oblikovanju denarnih zahtevkov iz delovnega razmerja se je v Odvet-
niku pred leti že pisalo.1 V tem članku podajam svoj pogled na to temati-
ko, ki se od prejšnjega nekoliko razlikuje. Ker je pravilna formulacija zah-
tevka tesno povezana z obdavčitvijo, oziroma, če sem bolj natančen s pla-
čevanjem davkov in prispevkov, je članek strukturiran tako, da najprej po-
daja obremenitev odpravnin, kasneje pa je podan moj predlog za oblikova-
nje zahtevkov. Brez poznavanja davčne zakonodaje je dejansko nemogoče 
izračunati pravilni neto znesek, ki ga mora prejeti delavec. Glede na to, da 
so, (če ni določeno drugače) plače izražene v bruto zneskih, predstavlja iz-
račun neto zneska - ob upoštevanju vseh olajšav, akontacij in prispevkov -
razmeroma zapleteno računsko operacijo. 

Vtem članku bo sicer podrobneje 
predstavljena obdavčitev od-
pravnin, vendar pa se moje raz-

mišljanje o oblikovanju zahtevkov 
smiselno nanaša tudi na druge denarne 
zahtevke iz delovnega razmerja. Zave-
dam se dejstva, da bi bil takšen način 
opredelitve zahtevka lahko v nasprotju 
z 21. členom Zakona o izvršbi in zava-
rovanju (ZIZ-UPB1, Ur. 1. RS, št. 
40/04), vendar mislim, da ni tako. Ob-
seg obveznosti, ki bil v tem primeru 
lahko sporen, je mogoče s pravim zna-
njem na razmeroma enostaven način 
izračunati - znesek je torej vsaj dolo-
čljiv, če se taka formulacija ne bi mo-
gla šteti za izrecno določen zahtevek.2 

1. Pojem odpravnine in osnova 

Pravica do odpravnine je tipična 
pravica, značilna za delovno razmerje. 
Tako jo poleg Zakona o delovnih raz-
merjih (Ur. 1. RS, št. 42/2004, v nada-
ljevanju ZDR) določa tudi Konvencija 
MOD št. 158 kot pravico do odpravni-
ne ali drugega nadomestila v primerih 
prenehanja delovnega razmerja (odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi) na pobudo 
delodajalca. Dr. Novak definira od-

' KlampferM. (2000) Oblikovanje izvršljivih de-
narnih in nedenarnih zahtevkov v individualnih 
delovnih sporih, OZS, Odvetnik št. 9, Priloga str. 
I-VIII. 
2 Enako stališče je zastopano v Novak J. (1998) 
Novosti plačila za delo in sodni delovni spori. 
Ljubljana, Podjetje in delo, št. 6, str. 1176. Avtor 
se v svojem članku sklicuje tudi na avstrijsko 
sodno prakso, kjer obstaja stališče, da je "... na 
bruto plačo prisojeni iztoievani znesek določen 
in izvršljiv". Šele pri plačilu oz. izvršbi dospe 
pravica delodajalca, da nosi odbitek davka in 
prispevkov, in iz tega izhaja odgovarjajoči neto 
znesek, ki ga je delodajalec dolžan plačati. 

pravnino kot: "Denarni znesek, kije iz-
plačan v enkratnem znesku in do kate-
rega ima delavec pravico, v primerih, 
ki jih določa zakon."3 Ali ima avtor v 
mislih katerikoli zakon ali le ZDR, iz 
te definicije ni mogoče neposredno 
ugotoviti. Iz besedila pa je mogoče raz-
brati, da ima avtor v mislih ZDR. 

ZDR deli odpravnine v dve skupini. 
Na tiste na podlagi odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi s strani delodajalca in temu 
podobne (107. 108. in 109. člen ZDR) 
ter na odpravnino ob upokojitvi (132. 
člen ZDR). Poleg teh pa je odpravnina 
lahko tudi predmet dogovora med de-
lavcem in delodajalcem, skladno z dis-
pozitivno naravo obligacijskih razme-
rij, oziroma jo morebiti določajo tudi 
drugi zakoni.4 Teh oblik dr. Novak ne 
obravnava.5 V nadaljevanju bo razvid-
no, da je pravna podlaga oz. konkretne-
je določba, na podlagi katere je izplača-
na odpravnina, zelo pomembna z vidi-
ka davščin (davki in prispevki), ki ob-
remenjujejo te dohodke. 

Višina odpravnine je za odpravnine, 

3 Novak J. (2004) Delovni spori. Ljubljana. GV 
Založba, str. 168. 

Dilemo, ali gre v primeru pogodbeno dogovorje-
nih odpravnin za "prave" odpravnine ali pa gre 
za drugače poimenovane prejemke, sem skušal 
ugotoviti z najnovejšim pravnim leksikonom v 
Sloveniji: Pravo - leksikon Cankarjeve založbe 
(2003) ur. Marijan Pavčnik, Ljubljana, Cankar-
jeva založba. Ob iskanju pojma odpravnina sem 
ugotovil, da ga leksikon sploh ne vsebuje. To je 
vsekakor pomembna pomanjkljivost, ki bi jo bilo 
treba v ponatisu popraviti. 
Tako npr. ZDoh-1 govori v 2. točki I. odstavka 
25. člena o odpravnini, v 6. točki istega odstav-
ka pa o "vsakem izplačilu zaradi prenehanja po-
godbe o zaposlitvi". Iz takšne dikcije ni mogoče 
enačiti odpravnine po ZDR in drugih oblik "od-
pravnine" . 

ki jih kot obligatorne določa ZDR, 
predpisana. Glede dogovorjenih od-
pravnin pa je zadeva v dispoziciji 
strank. Izračun obveznih odpravnin je 
računsko enostavna operacija, ki jo re-
šuje ZDR v 109. in 132. členu in je ni 
treba posebej obravnavati oz. prikazo-
vati.6 

2. Dohodnina 

Zakon o dohodnini (Ur. 1. RS, št. 
54/04, 80/04, 139/04, v nadaljevanju 
ZDoh-1) v 31. členu določa, kateri do-
hodki se ne vštevajo v davčno osnovo. 
Za ta članek sta pomembni 6. in 8. točka 
prvega odstavka navedenega člena. Obe 
urejata obdavčitev odpravnin, ki so po 
ZDR obvezne in sem jih navedel zgoraj. 

a) Odpravnine zaradi odpovedi po-
godbe o zaposlitvi (8. točka prvega 
odstavka 31. člena) 

Druga oblika odpravnine, ki ima 
davčno ugodnejši status, se glede dolo-
čitve višine sklicuje na ustrezno dolo-
čbo ZDR. Konkretneje gre za odprav-
nine, izplačane zaradi odpovedi po-
godbe o zaposlitvi: 

4 Pravico do odpravnine je tako pred novelo F v 
11. odstavku 250. člena določal zakon o gospo-
darskih družbah (ZGD) za primere odpoklica 
predsednika ali člana uprave delniške družbe, 
brez utemeljenega razloga. V začetku je bil dolo-
čen celo 24-kratnik njegove zadnje mesečne pla-
če. Po novem odpoklic brez krivdnih razlogov ni 
več mogoč in se vprašanje odpravnine ureja po 
splošnih načelih obligacijskega prava. Več o tem 
v Ivanjko S. in Kocbek M. (2003) Korporacijsko 
pravo: pravni položaj gospodarskih subjektov. 
Ljubljana, GV Založba, str. 552. 

Novo pravico do odpravnine zaradi razrešitve 
brez krivdnih razlogov pa vsebuje tudi Predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
javnih uslužbencih v novem VIII. odstavku 83. 
člena: "... odpravnine v višini ene petine pov-
prečne mesečne bruto plače, kot jo je prejemal 
do razrešitve, za vsak polni mesec, ki je ostal do 
izteka dobe imenovanja na položaj." 
5 Po mnenju prof. dr. Kocbeka je treba razlikova-
ti med tremi različnimi pravnimi instituti, ki so vsi 
poimenovani z izrazom odpravnina. Odpravnine 
po ZDR uvršča med delovnopravne institute, (ne-
kdanjo) odpravnino neupravičeno odpoklicanemu 
direktorju pa med korporacijskopravne institute. 
Več o tem v Kocbek M. (1999) Davčnopravni vi-
diki odpravnine neupravičeno odpoklicanemu di-
rektorju. Podjetje in delo, št. 2, str. 307. 
6 Višina odpravnine zaradi odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi znaša od 115 do 1/3 povprečne meseč-
ne bruto plače v zadnjih treh mesecih, pomnože-
no s številom let. Višina odpravnine ob upokojit-
vi pa sta bodisi dve povprečni bruti plači v Slo-
veniji ali dve povpračni plači delavca v zadnjih 
treh mesecih pred upokojitivjo, kar je pač zanj 
ugodneje. 

Problem je pred začetkom veljavnosti ZDR/2002 
nastal le glede vprašanja, aH se kot osnova upoš-
teva neto ali bruto plača. Dilema je rešilo VS RS, 
npr. s sodbo opr. št. VIII Ips 142195 in določilo 
bruto znesek kot relevantno osnovo. 



• iz poslovnih razlogov in 
• iz razloga nesposobnosti. 

Enako pa so obravnavani delavci, 
ki jim je odpovedana pogodba o zapos-
litvi v stečajnem postopku in postopku 
prisilne likvidacije, v postopku prisilne 
poravnave (106. člen ZDR) (103. člen 
ZDR) ter drugih oblikah prenehanja 
delodajalca (108. člen ZDR).7 Enako 
velja tudi za vse primere v ZDR, kjer je 
določeno, da so posledice enake, kot če 
pogodbo o zaposlitvi odpove delodaja-
lec (npr. 73. člen). 

Treba je poudariti, d a j e določba 8. 
točke prvega odstavka 31. člena 
ZDoh-1 le deloma usklajena z ZDR. 
Tako se v davčno osnovo ne všteva iz-
plačana odpravnina v višini, kot jo 
predvideva ZDR v 109. členu. Maksi-
malni znesek odpravnine, ki je oproš-
čen plačila davka, je po ZDoh-1 ome-
jen z zneskom desetih povprečnih me-
sečnih plač zaposlenih v Sloveniji, kar 
je ob pisanju tega članka znašalo 
2.703.030 tolarjev.8 Slednje pa ni ena-
ko, kot določa IV. odstavek 109. člena 
ZDR, ki zakonsko omejuje višino od-
pravnine na 10-kratnik povprečne me-
sečne plače delavca v zadnjih treh me-
secih pred odpovedjo, razen če kolek-
tivna pogodba določa drugače.9 Prese-
žek davčno oproščenega zneska se 
uvrsti med dohodke iz delovnega raz-
merja, od katerih je treba plačati tako 
prispevke kot tudi dohodnino (ZDoh-1 
člen 3 l/V). 

b) Odpravnine ob upokojitvi (6. toč-
ka prvega odstavka 31. člena) 

Višina odpravnine, ki jo izplača de-
lodajalec delavcu ob upokojitvi, znaša 
dve povprečni plači v Sloveniji ali dve 
povprečni plači delavca v zadnjih treh 
mesecih pred upokojitvijo. Delavec je 
upravičen do višjega od zneskov. 

Prejemek iz tega naslova je oproš-
čen plačila dohodnine do višine, ki jo 
ob upoštevanju smernic, ki jih določa 
že zakon, predpiše Vlada RS. To je 

7 Npr. redna likvidacija ali likvidacija po skraj-
šanem postopku skladno z ZGD. 
8 Kot določa IV. odstavek 31. člena ZDoh-1, se 
za izračun maksimalnega davčno oproščenega 
zneska uporabi zadnji podatek Statističnega ura-
da RS. Povprečna mesečna bruto plača za okto-
ber 2004 je znašala 270.303,00 SIT. Vir: Statis-
tične informacije, št. 27, z dne 21.1. 2005, do-
stopno na: http://www.stat.si/doc/sta-
tinfl2005lsi-27.pdf. 
9 Posebej opozarjam na I. odstavek 253. člena 
ZDavP-1, ki določa, da je potrebno tudi za do-
hodke, ki so oproščeni plačila dohodnine in do-
hodke, ki zaradi davčnih olajšav zmanjšujejo 
davčno osnovo, navesti v davčni napovedi. Saj 
bo v nasprotnem primeru davčna napoved na-
pačna. 

storila z Uredbo o višini povračil stro-
škov v zvezi z delom in drugih dohod-
kov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo 
(Ur. 1. RS, št. 142/04, 7/05, v nadalje-
vanju Uredba).10 Omejitev odpravnine 
ob upokojitvi je določena v 10. členu 
Uredbe in znaša 825.000 tolarjev. Če 
izplačilo odpravnine presega ta znesek, 
se presežek všteva v davčno osnovo 
dohodka iz delovnega razmerja (po 
kriteriju davčne zakonodaje - 24. in 
25. člen ZDoh-1), od katerega je treba 
plačati davke in prispevke. 

c. Druge vrste odpravnin 

Glede na to, da zakon, kot oprosti-
tve ne omenja tudi kakšne druge oblike 
odpravnine, lahko s sklepanjem a con-
trario torej pridemo do zaključka, da 
kakršnakoli drugačna odpravnina - npr. 
tista, ki temelji na obligacijski pogodbi 
med delavcem in delodajalcem - ni v 
nikakršnem znesku oproščena plačila 
davka in je zato treba prejeti znesek šte-
ti med dohodke iz delovnega razmerja 
in od njih plačati tako prispevke kot tu-
di vse davke (od osnov, kot jih določa 
člen I. odstavek 29. člena ZDoh-1: dav-
čna osnova se zmanjša za plačane 
prispevke za socialno varnost, ki jih 
je dolžan plačevati delojemalec).11 

Enako pa velja za odpravnine, ki si-
cer sodijo v eno izmed zgornjih vrst, 

10 Samo kratka terminološka opomba: ZDoh-1 
nekatere pojme, ki jih poznamo iz delovnega 
prava, za potrebe davčnega prava definira po 
svoje in pri preučevanju zakona moramo biti na 
to pozorni, sicer si ga lahko napačno interpreti-
ramo. Posebej opozarjam na definicije v 23. in 
24. členu ZDoh-1, kjer so opredeljeni pojmi: 
"delojemalec" (naša ustavna delovnopravna 
terminologija pojma ne pozna več, ampak se 
uporablja pojem delavec), "delodajalec", "za-
poslitev", "delovno razmerje" (delovno razmer-
je je ena izmed oblik zaposlitve [o. p. J. P.j). 

Definiranje določenih pojmov za davčne potrebe 
je običajna praksa na tem področju, nenavadno 
pa je to, da je zakonodajalec namesto pojma 
"delavec" uporabil pojem, ki ga naša zakonoda-

ja ne pozna, saj zakonodaja že od leta 1989 upo-
rablja pojem delavec (glej Zakon o temeljnih 
pravicah iz delovnega razmerja Ur. 1. SFRJ, št. 
60189, Zakon o delovnih razmerjih Ur. 1. RS št. 
14/90), takšno poimenovanje pa uporablja tudi 
ZDR, pri opredelitvi strank, v 17. členu. Pa tudi 
Ustava RS, Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju, Zakon o delovnih in socialnih sodiš-
čih, Zakon o gospodarskih družbah uporabljajo 
pojem delavec. 

Zato bi bilo bolje, da bi delovnopravne pojme 
opustil in jim podelil druge izraze, če pa jih že 
uporablja, naj uporablja splošne termine (defini-
cija delavca je npr. v I. odstavku 5. člena 
ZDR/2002). V nadaljevanju bodo uporabljeni 
pojmi, kot se sedaj opredeljeni v zakonodaji. V 
primeru odpravnin bo delojemalec v vsakem pri-
meru tudi delavec, vendar pa ni vedno tako. 
11 Skladno z negativno definicijo dohodka se kot 
dohodek štejejo vsi prihodki, razen tistih, ki jih 
ZDoh-1 izvzema iz obdavčitve. 

vendar presegajo mejni znesek, ki ga 
določa ZDoh-1. V tem primeru pre-
jemnik odpravnine še vedno obdrži 
davčno oprostitev, vendar le do mejne-
ga zneska. Presežek pa je obremenjen z 
davki in prispevki. 

3. Prispevki 
Pravna podlaga za obveznost plače-

vanja prispevkov je Zakon o prispevkih 
za socialno varnost (Ur. 1. RS, št. 5/96, 
18/96, 34/96, 87/97, 3/98, 106/99, 
81/00, 97/01, v nadaljevanju ZPSV), ki 
določa osnovo za plačilo prispevkov in 
stopnje. Glede odpravnin ločuje med 
različnimi vrstami, vendar že na tem 
mestu poudarjam, da ločitev ni (vedno) 
enaka kot pri davčni obveznosti. 

a) Odpravnine zaradi odpovedi 

Od bruto prejemkov odpravnin se 
plačujejo prispevki, kadar presegajo 
mejni znesek, ki ga določa predpis 
Vlade RS (Uredba, že navedena zgo-
raj), razen če gre za odpravnine, izpla-
čane zaradi prenehanja delovnega raz-
merja iz operativnih razlogov.12 Sled-
nje so davka oproščene. Kateri so pri-
meri prenehanja delovnega razmerja iz 
operativnih razlogov, določa 2. člen 
Pravilnika o določitvi odpravnin zara-
di prenehanja delovnega razmerja iz 
operativnih razlogov za namene izva-
janja Zakona o dohodnini in Zakona o 
prispevkih za socialno varnost (Ur. 1. 
RS, št. 114/02, v nadaljevanju Pravil-
nik).13 Operativni razlogi so torej po-
dani, če je odpravnina izplačana delav-
cu zaradi odpovedi pogodbe o zaposlit-
vi s strani delodajalca: 
• iz poslovnih razlogov (prva alineja 

88/1); 
• v stečajnem postopku ali postopku 

likvidacije, ki jo izvede sodišče 
(103. člen ZDR); 

• v primeru potrjene prisilne porav-
nave (106. člen ZDR) ali 

• v drugih primerih začetega postop-
ka za prenehanje delodajalca (108. 
člen ZDR). 

12 Operativne razloge je bilo treba definirati po-
sebej, kajti stari ZDR je v 29. členu določal t. i. 
nujne operativne razloge. Mednje so bili uvršče-
ni: "... tehnološki, organizacijski, strukturni raz-
logi, ki prispevajo k večji učinkovitosti organiza-
cije oziroma delodajalca, ekonomski razlogi in 
ukrepi družbenopolitične skupnosti." Teh razlo-
gov novi ZDR ne vsebuje več. 
13 Ta Pravilnik je bil sprejet še v času veljave 
starega ZDoh in del njega je z začetkom veljav-
nosti ZDoh-1 prenehal veljati, kar pa ne velja za 
2. člen (primerjaj 5. točko 152/1 in 152/11 ZDoh-
1). Glej tudi Pojasnilo DURS, št. 42401-
266/2004 Šhttp://www.sigov.si/durs/in-
dex.php?lg=sl&f=doh_044.html]. 

http://www.stat.si/doc/sta-
http://www.sigov.si/durs/in-


Dodaten pogoj pa je, da morajo bi-
ti izplačane pod pogoji, ki jih določa 
ZDR (glede višine torej). 

Enak status imajo tudi odpravnine 
delavcem, ki imajo skladno s tretjim 
odstavkom 73. člena ZDR pravico do 
odpravnine, kot če pogodbo odpove 
delodajalec iz poslovnih razlogov. 

V primerjavi z dohodninsko obvez-
nostjo tu niso navedene odpravnine za-
radi odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz 
razloga nesposobnosti. Za tovrstne od-
pravnine bo torej treba plačati prispev-
ke od celotne vsote in ne le od morebit-
nega presežka, medtem ko bodo ob-
davčene le, če bodo presegle mejo. 

b) Odpravnine ob upokojitvi 

ZPSV se pri določitvi osnove za 
plačilo prispevkov sklicuje na ZDoh-
1 in torej tudi na Uredbo. Osnova za 
izračun višine prispevkov je torej ena-
ka kot pri obdavčitvi. Do zneska 
825.000 SIT se prispevki ne plačuje-
jo, kasneje pa po stopnjah, kot jih do-
loča zakon. 

c) Druge odpravnine 

ZPSV in Uredba drugih odpravnin 
ne omejata, kar pomeni, da je celoten 
prejeti bruto znesek osnova za plačilo 
prispevkov. Prispevki se plačujejo od 
osnove skladno s stopnjami, ki jih do-
loča isti ZPSV. 

Skupni seštevek prispevkov de-
lavca je 22,10 odstotka od osnove, za 
delodajalca pa 16,10 odstotek. De-
lavcu se seveda odšteje le njegov del, 
ne pa tudi delodajalčev. 

Treba pa je omeniti, da prispevki 
ne sodijo med obdavčljive dohodke po 
ZDoh-1 in se pri izračunu davčne os-
nove odštejejo od bruto plače.14 

3. Obračunavanje in plačevanje 
Način obračunavanja in plačevanja 

davkov in prispevkov ureja Zakon o 
davčnem postopku (Ur. 1. RS, št. 
54/04, 57/04, 109/04 Odi. US: U-I-
356/02-14, 128/2004 Odi. US: U-I-
166/03-12, 139/2004, v nadaljevanju 
ZDavP-1). Pomembne so določbe, ki 
obravnavajo t. i. "davčni odtegljaj"15 

14 To je obenem tudi razlog, zakaj so z dohodni-
no lahko obdavčene pokojnine. 
15 Davčni odtegljaj se je v starem ZDavP imeno-
val "davek po odbitku" in je bil urejen v 99. čle-
nu. Gre ta t. i. witholding tax, pri katerem v na-
šem primeru delodajalec odtegne v imenu in za 
račun delavca zakonsko določen znesek davkov, 
kot akontacijo. Tako npr. Tičar B. (2001) Uvod 
v korporacijsko davčno pravo. Ljubljana, Inšti-
tut za javno upravo pri Pravni fakulteti, str. 73. 

in pojem "plačnik davka" ter njegove 
obveznosti. Razen v redkih primerih 
bo pri odpravninah imel delodajalec 
status plačnika davka.16 Za ta članek 
pa so pomembne tudi obveznosti plač-
nika davka, ki jih določa 20. člen 
ZDavP-1. Plačnik za delavca opravi iz-
račun, odtegljaj in plačilo prispevkov 
kar delodajalec in pri tem upošteva 
davčno osnovo, davčne olajšave in 
davčne stopnje (18. člen ZDavP-1). Če 
tega sploh ne opravi oz. ne opravi pra-
vilno, je sam dolžan nositi posledice 
(20. člen ZDavP-1). V primeru, da do-
hodek izplača oseba, ki ni plačnik dav-
ka, pa mora davčni zavezanec sam (v 
našem primeru delavec) oddati napo-
ved za odmero akontacije dohodnine, 
na podlagi katere mu davčni organ iz-
da odločbo. V tem članku obravnavam 
le prvi primer, saj bo drugi prišel v 
poštev le v redkih primerih. 

ZDavP-1 v 267. členu določa, kdo 
napravi izračun akontacije davka od 
dohodka iz zaposlitve, kamor sodi tudi 
odpravnina. Prvi odstavek tega člena 
ureja plačilo akontacije, kadar izplaču-
je tovrsten dohodek plačnik davka. Po-
enostavljeno povedano je to delodaja-
lec, ki je bodisi pravna oseba bodisi fi-
zična oseba, ki samostojno opravlja de-
javnost na trgu (s. p. in drugi - tudi od-
vetniki). 

Kar zadeva obveznosti obračuna-
vanja in plačevanja prispevkov od do-
hodkov, je s prvim odstavkom 15. čle-
na ZPSV določeno, da se uporablja 
ZDavP-1 (334.-335. člen). Tako se 
skladno z II. odstavkom 334. člena iz-
račun prispevkov za socialno varnost 
opravi v obračunu davčnih odtegljajev. 

Iz navedenega lahko zaključimo: 
kadar izplačuje odpravnino deloda-
jalec, le-te sploh ne more izplačati, 
če ne upošteva davčnih predpisov, 
saj ga 20. člen ZDavP-1 obvezuje, da 
to stori skladno z materialnim in pos-
topkovnim davčnim zakonom. V pri-
meru kršitve je odgovoren vsaj za pre-
kršek.17 Naknadno je dolžan tudi pra-
vilno odtegniti in plačati prispevke in 
akontacijo dohodnine. 

16 Plačnik davka je definiran v 19. členu 
ZDavP-1, in sicer, gre za "... pravno osebo, 
združenje oseb, ki je brez pravne osebnosti, ter 
fizična oseba, ki opravlja dejavnost, ki izplača 
dohodek, od katerega se v skladu s tem zakonom 
ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje 
in plačuje davčni odtegljaj." Plačniki pa niso: 
nerezidenti po ZDavP-1, diplomatsko ali konzu-
larno predstavništvo tuje države, predstavništvo 
mednarodne organizacije. 
17 ZDavP-1 v 391. členu predvideva globo v raz-
ponu od 400 tisoč do 6 milijonov tolarjev. Za 
primerjavo glej tudi 254. člen Kazenskega zako-
nika RS. 

4. Zahtevek18 

Zahtevek za plačilo odpravnine bi 
se torej moral oblikovati v skladu z že 
napisanim. Pri tem je treba upoštevati, 
za kakšno vrsto odpravnine gre, in na 
podlagi tega, ali je določen del odprav-
nine oproščen plačila davka. Vendar pa 
menim, da ni treba upoštevati le mate-
rialnih določb davčne zakonodaje, 
temveč tudi davčno (upravno) proces-
no ureditev (ZdavP-1). 

Če pravkar navedeno povežemo z 
zahtevki za odpravnino, pridemo do 
naslednje ugotovitve: Izračun akonta-
cije ni povsem enostavna operacija in 
jo je brez poznavanja davčne zakono-
daje in posedovanja ustreznih podat-
kov nemogoče izračunati (upoštevanje 
olajšav, oprostitev, izračun povprečnih 
davčnih stopenj19 itd.). Odvetniki bi 
zaradi pomanjkanja računovodskega 
znanja morali za pomoč zaprositi svoje 
računovodje. Toda ob dolgotrajnih 
sodnih postopkih, napovedanih spre-
membah davčne zakonodaje in revalo-
rizaciji višin olajšav je nemogoče izra-
čunati znesek, ki bo pravilen ob izdaji 
sodne odločbe, posebej če bo sodba iz-
dana šele čez - denimo - 5 let. Tako to 
operacijo najlaže opravi sam delodaja-
lec oz. njegov računovodja, saj opera-
cijo izvaja vsak mesec pri izplačilu 
plač. Poleg tega pa mora upoštevati 
ureditev ob izplačilu in ne tisto, ki je 
veljala, v času, ko se je oblikoval zah-
tevek. S tem bi se tudi izognili more-
bitnim kasnejšim novim pravdam, saj 
se pri točno določenem zahtevku ob 
spremembi davčne zakonodaje lahko 
zgodi, da bo delavec dobil premalo. 

Iz teh razlogov ne vidim pravega 
smisla, da bi moral že pooblaščeni od-
vetnik delavca postaviti neto znesek 
(torej vsoto, ki bo stranki "padla v 
žep").20 Zadostuje torej, da se v zah-
tevku opredeli bruto znesek v števil-

18 V tem članku imam v mislih tako zahtevke v 
predsodnem, kot tudi tiste, ki se postavljajo v 
postopkih pred delovnim sodiščem (tožbeni). Na 
tem mestu posebej opozarjam na tarifno številko 
3 Odvetniške tarife, ki pred ali med pravnim, ne-
pravdnim, izvršilnim postopkom in postopkom v 
delovnih in socialnih sporih z zvišanimi tarifami 
za odvetnike spodbuja predsodno in izvensodno 
reševanje sporov. 
19 Ker se odpravnina plačuje za več mesecev 
skupaj, je potrebno pri akontacijah osnovo ob-
davčiti s povprečno davčno stopnjo, skladno s V. 
odstavkom 121. člena ZDoh-1, sicer bi bilo pla-
čilo akontacije v mesecu izplačila previsoko gle-
de na ostale mesece. 
20 Morebiti se komu postavlja vprašanje peto. za 
izračun nagrade odvetniku. Menim, da je treba 
uporabiti bruto peto., saj se prispevki in davki 
plačajo iz delavčevih dohodkov, ne glede na to, 
da prejme le neto znesek. 



ki.21 Zahtevek naj bi izgledal nekako 
takole: 

in od bruto zneska 
SIT obračunati in plača-

ti vse obvezne davke in prispevke 
ter tožniku X. Y., plačati neto zne-
sek, z zakonskimi zamudnimi ob-
restmi ... 22 

Popolnoma enako bi oblikovali 
zahtevek, če bi tožnik zahteval znesek 
od osebe, ki ni plačnik davka (po dav-
čno-procesni zakonodaji). Razlika je v 
tem, da bi se za tožnika zgodba ne za-
ključila s prejemom zneska (od izpla-
čevalca bi prejel bruto znesek, kasneje 
pa bi sam moral urejati svojo davčno 
obveznost in plačati prispevke), ampak 
šele z oddajo napovedi za odmero 
akontacije dohodnine (270. člen 
ZDavP-1) oziroma s plačilom morebit-
nega davka po odločbi. 

Napisano velja splošno za vse de-
lovnopravne zahtevke, tako da bo v 
primeru odpravnin, od katerih se davek 
ne plačuje, zahtevek lahko drugačen 
(npr. bruto = neto), ne bo pa nič naro-
be, če bo takšen, kot je napisan zgoraj, 
saj bo oz. bi moral biti rezultat ob iz-
plačilu popolnoma enak. 

5. Sklep 
V vsakem primeru je po mojem 

mnenju treba v zahtevku uporabiti 
bruto znesek ter že omenjeno dikcijo. 
Višina dejanskega izplačila pa bo torej 
odvisna od odgovora na vprašanje, za 
kakšno vrsto odpravnino gre (ali je 
oproščena plačila dohodnine), in njene 
višine. Takšno tolmačenje se mi zdi 
pravilno tudi s stališča davčnega pra-
va, saj je navsezadnje davčni zaveza-
nec delavec in ne delodajalec. Deloda-
jalec oz. plačnik je le oseba, katerega 
naloga je pravilen izračun in plačilo 
obveznosti delavca (davčnega zave-
zanca) - in celo ne sme izplačati dolo-
čenega zneska, ki bi moral biti obdav-
čen, ne da bi za to plačal davek, saj je 
sicer sam odgovoren za napake. 

21 Plače so v pogodbi o zaposlitvi običajno dolo-
čene v bruto znesku. 
2 2 Z dikcijo "... vse davke ..." je glede dohodni-
ne mišljena le akontacija dohodnine, in ne celot-
na davčna obveznost, ki bo od tega zneska more-
biti ob izdaji odločbe o odmeri dohodnine bre-
menila delavca. 

Kar zadeva zamudne obresti, pa menim, da lah-
ko zahtevek vsebuje le zamudne obresti od neto 
zneska, saj sankcije za nepravočasno plačilo 
davkov in prispevkov določa že ZDavP-1 v 31. 
členu. Tako tudi Klampfer M. (2000) ibidem, str. 
VIII. 

Računalnik 
v odvetniški pisarni 

Tomaž Alič 

Kljub pregovorni konzervativnosti odvetniškega stanu se je informati-
zacija "zgodila" tudi v odvetniških pisarnah. Se nedavno smo napake po-
pravljali z "Edigsom" in ko smo dobili boljšo idejo, kako bi formulirali do-
ločen odstavek, ponovno prepisovali celotno besedilo. In potem včasih še 
enkrat. Zaradi pomanjkanja časa je morda nova ideja večkrat ostala tudi 
nezapisana. Ob tem je tu in tam še mogoče najti odvetniško pisarno, ki se 
še vedno trudi s pisalnimi stroji... 

Na srečo pa je tudi velika večina 
odvetnikov odkrila računalnike 
in običajno prek svojih otrok ali 

vnukov spoznala, da je mogoče z upo-
rabo urejevalnikov besedil mnogo lažje 
pripravljati najrazličnejše vloge in do-
pise, s katerimi se ubadamo iz dneva v 
dan. Tako lahko besedilo vlog znova in 
znova spreminjajo, dokler ne postane 
tudi najmanjša vloga najboljša, ki si jo 
vsaka stranka zasluži. Razmere, v kate-
rih so pisalne stroje zamenjali računal-
niki, bi lahko imenovali kar "prva faza" 
informatizacije odvetniških pisarn. 

časovni in drugi Prednosti 
prihranki 

Mnogi so ugotovili tudi prednosti 
shranjevanja natipkanih dokumentov 
in sortiranja le-teh v mape na računal-
niku po strankah, vrsti dokumenta ali 
kakšnem drugem kriteriju. Tako lahko 
kadarkoli (z malo truda) najdemo do-
kument, ga recikliramo in "prodamo" 
drugi stranki. Nekateri pa smo spozna-
li tudi prihranek časa, ki ga prinesejo 
vnaprej pripravljeni vzorci nekaterih 
sorazmerno preprostih vlog (npr. zem-
ljiškoknjižnih in izvršilnih predlogov), 
ki pa se pri poslovanju odvetniške pi-
sarne pogosto pojavljajo. 

Vodenje sestankov s strankami, na-
rokov na sodišču in rokov pa je bistve-
no olajšano s programi za vodenje ro-
kovnika (npr. Microsoft Outlook), ki 
nas lahko z opomniki tudi aktivno opo-
zarjajo na bližanje rokov za odgovore 
na tožbo, pritožbo ... 

Še pred kratkim je bilo brskanje po 
uradnih listih, pravnih "bukvah" in po-
svetovanje s kolegi edini način, da se 
dokopljemo do osnovnih informacij, ki 
jih potrebujemo pri svojem delu. Iska-
nje članka, ki smo ga prebrali v pravni 
reviji in bi nam pri primeru, ki nas tre-
nutno zaposluje, še kako koristil, pa je 
prava avantura. Prilagajanje področ-
jem, ki nam niso blizu, je bilo počasno 

in v nekaterih primerih skoraj nemogo-
če zaradi časa, ki bi ga potrebovali, da 
bi jih obvladali. S pojavom svetovnega 
spleta pa so se tudi odvetnikom odprle 
popolnoma nove možnosti. Zdaj ima-
mo možnost z nekaj kliki priti do 
(ne)uradnih prečiščenih besedil zako-
nov in podzakonskih aktov, sodne 
prakse in strokovnih člankov. Vnesemo 
nekaj ključnih besed in že imamo pred 
sabo splet informacij s področja, ki nas 
zanima. To nam bistveno olajša delo na 
področjih, na katerih nismo popolnoma 
"doma". Tako lažje predvidimo končno 
razsodbo in se poprimemo s pritožba-
mi, ali pa preprosto ne rinemo v smer, 
iz katere ni pričakovati uspeha. 

Klik v z. k., imenike, pravne 
podatkovne zbirke, pogovor s 
stranko po e-pošti 

V zemljiško knjigo in kataster lah-
ko vpogledamo, medtem ko stranka 
sedi v pisarni, ne pa da jo zaradi nujne-
ga pregleda zemljiške knjige, ki ga mo-
ramo opraviti za njen primer, naročimo 
ponovno naslednji teden. Prav tako 
nam koristi sprotni vpogled v ažuriran 
imenik sodnih izvedencev in tolmačev. 
Poleg tega pa nam je dostopnih še cel 
kup podatkovnih zbirk, ki niso nareje-
ne posebej za pravnike, kljub temu pa 
nam pomagajo pri delu (telefonski 
imenik, naravovarstveni atlas, poslovni 
imeniki, register transakcijskih raču-
nov, register davčnih zavezancev ...). 

Mnogo informacij lahko pridobimo 
iz podatkovnih zbirk, ki so brezplačne 
(zbirke odločb Vrhovnega in Ustavne-
ga sodišča, register transakcij skih ra-
čunov pri Banki Slovenije ...). Plačlji-
ve zbirke kot sta IUS-INFO (register 
pravnih predpisov, zakonodaja, sodna 
praksa ...), FIPO-PLUS (finančni po-
datki) in druge pa nam običajno nudijo 
dostop do informacij skozi enoten 
vmesnik in predvsem močne iskalne 



mehanizme, s katerimi je iskanje žele-
nih informacij še bistveno hitrejše. 

Da o hitrejši in udobnejši komuni-
kaciji s strankami prek elektronske 
pošte sploh ne govorimo. Strankam ni 
potrebno znova in znova telefonirati v 
pisarno in dobivati vedno istega odgo-
vora: "Trenutno ne morete govoriti z 
odvetnikom, ker je na obravnavi... Ne, 
ne vemo kdaj se vrne." Stranka v miru 
posreduje vprašanja odvetniku, na ka-
tera ta odgovori, ko ima čas. 

Oprema za vodenje primerov 
Informatizacija odvetniških pisarn 

pa je dobila popolnoma novo dimenzijo 
s pojavom programske opreme za vode-
nje primerov (angl. case management 
software). To je programska oprema, ki 
nudi odvetniku enotno delovno okolje, 
skozi katerega dostopa do vseh infor-
macij o določenem primeru. Odvetniku 
in njihovemu osebju omogoča hitro in 
efektivno opravljanje rutinskih admini-
strativno-organizacijskih opravil. 

Odvetniki se zato lahko posvetijo 
tistemu kar najbolje obvladajo - pravu 
in se jim ni potrebno ubadati z organi-
zacijsko-administrativnimi opravili, ki 
se jim sicer v celoti ne morejo izogniti, 
lahko pa v krajšem času zagotovijo 
kvalitetnejše storitve več strankam, kot 
bi jih sicer. 

Programska oprema za vodenje pri-
merov deloma nadomešča, predvsem 
pa povezuje drugo programsko opremo 
(urejevalnike besedil, programe za vo-
denje rokovnika ...). V njej so na enem 
mestu zbrani podatki o primerih in z 
njimi povezanimi osebami (stranke, 
nasprotne stranke, sodišča in drugi or-
gani, izvedenci, odvetniki), dokumenti 
(dopisi, vloge in druge listine), roki (za 
pritožbe, za odgovore, za zastara-
nje, ...), stroški in druge informacije, 
povezane s primeri. 

Bistveno je, da lahko v vsakem tre-
nutku dobimo na enem mestu vse infor-
macije, povezane s primerom, tako da 
nam ni potrebno nikoli reči stranki, naj 
pokliče kasneje, ker ji pač v tem trenut-
ku ne moremo povedati, kaj se dogaja s 
primerom, koliko mora plačati za sto-
ritve ali kdaj ima narok na sodišču. 

Možnost popolnega 
elektronskega spisa 

Vodilni ponudniki programske 
opreme za vodenje spisov ponujajo celo 
možnost popolnega elektronskega spi-
sa. Z vedno hitrejšimi optičnimi čitalci 
v računalnik vnesemo sleherno listino, 
ki je povezana s primerom. V "fizičnem 
spisu" pa shranjujemo le originale pre-
jetih dokumentov in dokazno gradivo. 

Tako imamo v primeru poleg doku-
mentov, ki jih sami napišemo, tudi vse 

prejete dokumente, ki jih vidimo v nji-
hovi izvorni obliki, hkrati pa lahko po 
njih tudi iščemo. 

Pri dokumentih pa ni nujno, da gre 
samo za tekst. K primerom lahko doda-
jamo tudi slike (ali zvok in film), ki jih 
želimo uporabiti v pripravljalni vlogi 
oziroma kot dokaz. 

Z uporabo popolnega ali delnega 
elektronskega spisa lahko v večjih pi-
sarnah na istem primeru dela več oseb. 
Pisarna se tako spremeni v ekipo, ki ji 
je v vsakem trenutku dostopno vse 
znanje (ali pa tudi ne, če se tako odlo-
čijo "trenerji" ekipe) vsakega njenega 
posameznika. 

Ni pa nadomestila za odvetnika 
Programska oprema nikoli ne bo 

nadomestila odvetnika, niti administra-
tivnega osebja odvetniške pisarne. Bi-
stveno pa pripomore h kvaliteti in hit-
rosti storitev odvetniške pisarne. 

V ZDA, kjer je izbira tovrstne pro-
gramske opreme največja, so tudi za-
varovalnice, ki zavarujejo odgovornost 
odvetnikov, spoznale njen pomen in 
nudijo odvetniškim pisarnam, ki jo 
uporabljajo precejšnje popuste. Z upo-
rabo tovrstne programske opreme je 
poslovanje odvetniške pisarne tekoče. 
Zato se precej zmanjša verjetnost na-
pak zaradi založenih spisov, dokumen-
tov, konfliktov interesa in predvsem 
zamujenih rokov. 

Na voljo že domači ponudniki 
opreme 

Kljub temu, da je na trgu kar precej 
programske opreme za vodenje prime-
rov, večina tuje (predvsem iz ZDA), ki 
je zelo dodelana, pa običajno ni pri-
merna za naše razmere. Deloma zaradi 
neprilagojenosti slovenskemu pravne-
mu redu in načinu poslovanja, deloma 
pa zaradi tega, ker je vsaj v začetni fazi 
potrebno izobraževanje uporabnikov. 
Vselej pa je potrebna hitra in učinkovi-
ta podpora. Nihče si namreč ne želi, da 
delo pisarne stoji zaradi napake v pro-
gramu ali tega, ker se v določen trenut-
ku ne moremo spomniti, kako nekaj 
narediti. 

Na srečo pa se tudi v Sloveniji po-
javljajo ponudniki vedno kvalitetnejše 
programske opreme za vodenje prime-
rov. Pri izbiri programske opreme za 
vodenje primerov se moramo zavedati, 
da bi morala biti predvsem relativno 
enostavno orodje za učinkovito delo. 
Nekakšen "tihi partner", ki skrbi za to, 
da vse teče po "voznem redu". 

Več o kriterijih za izbiro tovrstne 
programske opreme in pasteh, ki se 
jim je pri izbiri potrebno izogniti pa 
kdaj drugič. 

Nekdanji odvetniški kolega vrhovni 
državni tožilec Hinko Jenull o sodnem 
varstvu po novem zakonu o prekrških. 
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Višja sodnica in mediatorka Gordana 
Ristin predava o mediacijah. 

Odvetniško šolo je zaključil ustavni sodnik 
dr. Zvonko Fišer s prispevkom o reformi 
kazenskega postopka. 



Kmalu (specializirana) 
družinska sodišča 

Sredi preteklega leta je zakonodajalec sprejel obsežne spremembe 
družinske zakonodaje - zakona o zakonski zvezi in družinskih razmer-
jih, sočasno pa tudi zakona o pravdnem postopku (ZPP). 

Ljubljansko okrožno sodišče se 
večkrat prvo v Sloveniji spopada 
z uvajanjem novosti in vsemi te-

žavami, ki jih spremljajo. S 1. januar-
jem 2005 je kot posledica reformirane 
družinske zakonodaje v okviru tega so-
dišča začel delovati poseben družin-
ski oddelek s specializiranimi sodni-
ki, kar naj bi prineslo izboljšanje na 
področju reševanja družinskih sporov. 
V ta namen je sodišče posebej usposo-
bilo pet že izkušenih sodnic, ki so se 
prostovoljno odločile za to delo. Poleg 
hitrejših postopkov bosta v ospredju 
težnja po kakovosti odločanja in skrb 
za korist otrok. 

Novosti za stranke je več: 
Najprej - obvezno morajo poskuša-

ti doseči sporazum pri centrih za soci-
alno delo (CSD), saj brez obvestila s 
centra sodišče ne začne postopka. Tudi 
v primeru sporazuma mora sodišče ob-
vezno preveriti, ali je ta koristen za 
otroka. 

Druga novost je mediacija, ki je 
najuspešnejši program sodišča, saj se 
stranke, ki imajo družinski spor, v kar 
70 odstotkih primerov med seboj do-
govorijo s pomočjo posrednikov (me-
diatorjev). 

Opozorili smo že, da je za začetek 
postopka poskus sporazuma pred 
CSD obvezen! V vseh primerih, ko se 
zakonca ne sporazumeta o razvezi, var-
stvu, vzgoji in preživljanju otrok ali ko 
se zunajzakonska partnerja ne dogovo-
rita o varstvu, vzgoji in preživljanju 
otrok, so stranke dolžne pri pristoj-
nem CSD najprej poskusiti doseči 
sporazum o varstvu, vzgoji in preživ-
ljanju otrok, stikih z otroki. Če torej to-
žbi ne razvezo zakonske zveze v takem 
primeru ni priloženo potrdilo CSD o 
tem, da je bil izveden poskus o dosegi 
sporazuma, sodišče tako tožbo obrav-
nava kot nepopolno vlogo. Za stranke 
to pomeni zastoj v postopku, ki so ga 
povzročile same. 

Preverjanje koristi otroka je ob-
vezno načelo sojenja. Četudi se stran-
ke sporazumejo o varstvu, vzgoji in 

preživljanju otrok - bodisi same, bodi-
si s pomočjo CSD, sodišče vselej pre-
veri, ali je vsebina sporazuma taka, 
da koristi otroku. Naj navedem pri-
mer: če se na primer zakonca, ki se 
razvezujeta, dogovorita, da bo za otro-
ka določena preživnina v višini 20.000 
SIT na mesec, vsak od njiju pa ima 
povprečno ali nadpovprečno visoke 
dohodke oziroma premoženje, potem 
sodišče takega sporazuma zanesljivo 
ne bo odobrilo. Sodišče preverja vse-
bino vsakega sporazuma, ki ga sklene-
jo starši, tako da zasliši stranke, preve-
ri njihovo finančno stanje in podobno. 

Okrožno sodišče v Ljubljani ponu-
ja še eno možnost dogovora zakoncev 
oziroma staršev - in sicer družinsko 
mediacijo. Povprečno se 30 odstotkov 
zakoncev, ki se razvezujejo, odloči za 
mediacijo; z njeno pomočjo v 70 od-
stotkih primerov pride do sporazuma. 
Sodišče tako zagotavlja t. i. terapevt-
sko pravičnost. Ne rešuje tehničnih 
pravnih vprašanj, ampak rešuje proble-
me ljudi. 

Ob težnjah po kakovosti so na so-
dišču uvedli tudi časovne standarde. 
Pričakujejo, da se bodo zadeve v pov-
prečju reševale od dva do tri mesece, 
ker na tem področju že doslej nismo 
imeli večjih težav z zaostanki. Vodja 
družinskega oddelka sodnica Irma Ki-
rin Zakrajšek poudarja pomembnost 
sodelovanja CSD. 

Obstajajo pa še nekatera odprta 
vprašanja. Na primer, če sodišče do-
loči nekomu stike z otrokom pod nad-
zorstvom tretje osebe, mora zagotoviti 
tudi prostore in kadre za izvajanje te 
odločbe, sobo za takšne stike pa ima 
samo en center v Ljubljani. 

Na ljubljanskem okrožnem sodišču 
dobijo na mesec okoli 240 družinskih 
zadev, največkrat odločajo o preživni-
nah, dodelitvi otrok in stikih, tako star-
šev kot drugih ljudi z otroki. Prav z nji-
mi je povezana še ena novost: reforma 
uvaja možnost skupne vzgoje in var-
stva, ki pa je možna le, če se starša o 
tem sama dogovorita. 

Oddelek za družinsko sodstvo na 
Okrožnem sodišču v Ljubljani pov-
prečno vsak mesec prejme 60 tožb za 
razvezo zakonske zveze in 30 sporazu-
mnih predlogov za razvezo zakonske 
zveze, torej skupno 90 razveznih za-
dev na mesec. Poleg tega prejemajo še 
tožbe za ugotovitev oz. izpodbijanje 
očetovstva, za dodelitev otroka, za 
zvišanje ali znižanje preživnine (tre-
nutno znaša povprečna preživnina 
okrog 20.000 SIT mesečno), in sicer v 
povprečju skupno 30 zadev na mesec. 
Poleg navedenih zadev pa oddelek za 
družinsko sodstvo prejema še neprav-
dne zadeve, in sicer sporazume in 
sporne stike, in sicer med 110 in 120 
zadev na mesec. Ta oddelek torej vsak 
mesec prejme približno 240 zadev. 

V skladu s spremembami so sodišča 
odslej pristojna za odločanje o stikih, in 
to ne le o stikih otroka s starši, ampak 
tudi z drugimi osebami (npr. s starimi 
starši). Okrožna sodišča po novem re-
šujejo vse spore glede izvrševanja ali 
odvzema roditeljske pravice staršev. 
Ljubljansko okrožno sodišče strankam 
v družinskih sporih še naprej ponuja 
možnost družinske mediacije, ki se je 
doslej izkazala za zelo uspešno, saj me-
diatorji, ki nas je že blizu 70, od tega 
več kot polovica odvetnikov, beležimo 
v tovrstnih mediacijah kar 70-odstotno 
uspešnost, kot sem že poudaril. 

Namen novih časovnih standar-
dov pri reševanju tovrstnih zadev ni le 
ta, da zavezujejo sodišča, ampak hkrati 
sporočajo strankam, kakšen postopek 
in v kolikšnem času lahko upravičeno 
pričakujejo odločitev sodišča. Tako že-
lijo zagotoviti, da na novoustanovlje-
nem družinskem oddelku ne bo nera-
zumnih čakalnih dob, trajanje postopka 
pa bo v posamezni zadevi lahko daljše 
le zaradi kompleksnosti zadeve, ne pa 
zaradi preobremenjenosti sodišča. 

Ustanovitev družinskega oddel-
ka, ki ima svoje prostore na Sloven-
ski cesti 41 (bivši prostori GZS, po-
leg "Figovca"), je le prva faza refor-
me na področju družinskega sod-
stva. Za drugo fazo, ki naj bi sledi-
la v letu 2006, predvidevajo, da naj 
bi družinski oddelek obravnaval tu-
di vse kazenske zadeve, povezane s 
posamezno družino.To naj bi posto-
poma vodilo v institucijo družinske-
ga sodišča, vendar pa je do tja še da-
leč. Kako bodo to izpeljali, se na-
mreč še niso dogovorili, poleg tega 
pa bodo potrebovali tudi primerne 
prostore ... 

mag. Bojan Kukec 



Disciplinska odgovornost odvetnikov, 
sodnikov in tožilcev v Evropi 

dr. Karlo Primožič 

Komisija za ugotavljanje učinkovitosti pravosodja (CE-
PEJ) pri Svetu Evrope je decembra 2004 objavila prvo poro-
čilo za leto 2002 o evropskih pravosodnih sistemih (uredit-
vah) z ambicioznim namenom, da poda primerjave glavnih 
parametrov za ugotavljanje delovanja in učinkovitosti pra-
vosodnih sistemov. Poročilo obravnava 40 evropskih držav, 
med njimi tudi balkanske in vzhodne. Vsebuje tudi razpre-
delnico s prikazom disciplinskih postopkov zoper sodnike, 
tožilce in odvetnike ter izrečenih sankcij. 

Disciplinski 
postopki 
in sankcije 

Na tisoč 
sodnikov 

Na tisoč 
tožilcev 

Na tisoč 
odvetnikov 

Disciplinski Sankci je 
postopki 

Disciplinski Sankci je 
postopki 

Disciplinski 
postopki 

Sankci je 

Armenija 4 0 , 9 2 9 , 2 — 1 0 , 5 21,1 10 ,6 

Avstrija 19,1 10 ,4 4 , 6 — 

Azerbajdžon 90,1 87,1 — 3 1 , 4 — 1 2 , 2 

Bolgarija 2 , 6 — 2 , 7 0 , 9 10 ,6 9 , 2 

-Irvaško 1 3 , 2 4 , 4 1 2 1 2 2 1 , 4 9 , 5 

Češka republika 7 , 4 3 , 7 6 , 6 0 , 9 18 2 5 , 9 

Dansko 1 5 4 , 9 — 8 , 9 — 1 9 3 , 4 3 8 , 9 

Estonija 1 6 , 9 8,4 1 8 , 4 1 2 , 3 1 0 , 9 1,1 

Finska 2 , 9 2 , 9 2 1 7 , 6 5 1 , 2 

Francija 1,6 1,4 4 , 3 3 , 7 

Nemčija 4,1 — 

Grčija 4 3 , 9 2 , 9 

Modžarska 9 , 4 4 5 2,1 4 7 , 3 3 7 , 6 

Italija 1 5 , 9 3 , 3 1 5 , 6 3 , 5 2 ,3 1,1 

Litva 6 3 — 1 7 , 2 82,1 6 3 , 9 

Moldavija 2 8 8 , 6 4 8 , 7 4 8 , 7 1 4 0 , 6 3 , 9 

Norveška 9 6 , 6 3,1 — — 3 7 , 8 2 1 , 3 

Poljska 2 3 , 4 7 , 7 1 3 , 3 4 , 9 3 8 , 9 5 , 9 

Portugalska 1 5 , 5 5 ,8 3 1 , 5 5,1 9 7 , 4 1 3 , 2 

Romunija 3 , 8 2,4 1 ,9 0 , 5 7,1 2,1 

Ruska federacija 1 2 0 , 9 1 0,1 4 , 8 

Slovaška republika 2 0 , 3 2,4 2 3 , 4 8 , 2 27,1 2 0 , 8 

Slovenija 3 , 9 — — — 6 1 , 3 16 ,4 

Španija 1 2 , 7 4,1 2 , 5 0 , 6 16,1 3 , 4 

Švedska 2 , 4 — 6,1 3,1 1 3 1 , 3 16 ,8 

Turčija 4 8 1 3 , 7 4 7 , 9 16,1 2 7 , 3 7 ,8 

Ukrajina 2 4 , 4 9 , 4 8 4 — 8 9 , 3 6 4 , 3 

Združeno kraljestvo — 1,4 2 , 5 0 , 4 1 ,9 2,1 

Iz razpredelnice je razvidno, da je v Italiji zelo malo dis-
ciplinskih postopkov zoper toge. Tako se je od 15,9 postop-
ka na tisoč sodnikov končalo z disciplinskim ukrepom samo 
v 3,3 primera. Podobno je tudi v 15,6 postopka zoper tožil-
ce bil izrečen disciplinski ukrep v 3,5 primera. Še manj pa je 
bilo postopkov zoper odvetnike, in sicer samo v 2,3 primera 
na tisoč odvetnikov z izrečeno kaznijo v 1,2 primerih. 

V Italiji so torej postopki maloštevilni in se skoraj v vseh 
primerih končajo z oprostitvijo. Majhno število postopkov 
gre pripisati tudi dejstvu, da niso izrecno predvidena dejanja, 
ki bi jih lahko šteli za nedovoljena, in to velja tako za sodni-
ke kot za odvetnike. 

Kodeks odvetniške etike v posameznih členih navaja 
splošno in abstraktno deontološko pravilo, ki ga pri nekate-
rih členih dopolnjujejo komplementarna pravila, ki opisuje-
jo nedovoljena ravnanja. Gre torej za neko skladno navaja-
nje načel in specifičnih ravnanj, torej za fleksibilno struktu-
ro, ki omogoča, da se po potrebi lahko dopolnjuje z uvedbo 
novih specifičnih dejanj, ki jih praksa in življenje štejeta za 
nedovoljena. V glavnem pa prekrški niso tipizirani in prav 
tako so sankcije (opomin, cenzura, suspenz iz seznama, iz-
bris in radiacija iz seznama odvetnikov) glede na njihovo te-
žo prepuščene organom iz vrst odvetnikov. Kodeks predvi-
deva samo, da morajo sankcije biti prilagojene teži dejanja v 
konkretnem primeru in okoliščinam, ki so vplivale na krši-
tev. 

Tako so po 38. členu zakona o odvetniškem poklicu lah-
ko podvrženi disciplinskemu postopku tako odvetniki, ki so 
krivi zlorabe ali malomarnosti pri opravljanju poklica, kot 
tisti, ki zagrešijo dejanja, ki niso v skladu z dostojanstvom in 
ugledom poklica. 

Za Slovenijo navaja poročilo samo disciplinske pos-
topke zoper sodnike - in sicer 3,9 na tisoč, ne navaja pa 
izrečenih sankcij (zaradi pomanjkanja podatkov ali ker 
ni bilo izrečenega nobenega ukrepa?). Nobenega podat-
ka ne dobimo o tožilcih. Število postopkov zoper sloven-
ske kolege odvetnike pa je 61,3 na tisoč in torej precej vi-
soko na lestvici, tudi kar se tiče izrečenih sankcij (16,4). 

V istem poročilu citirana komisija za učinkovitost pravo-
sodja prinaša tudi podatke o plačah sodnikov v 40 državah: 

Plače sodnikov, 
v evrih 

Povprečna 
bruto plača 

Povprečna plača sodnika 
na začetku kariere 

Povprečna plača 
sodnika Vrhovnega sodišča 

Andora 1 8 . 0 3 8 6 1 . 1 0 0 3 2 . 1 3 9 

Armenijo 6 0 7 4 . 1 2 5 4 . 8 0 0 

Avstrija 2 1 . 4 2 4 2 8 . 1 4 6 1 1 0 . 6 9 8 

Azerbajdžan 8 0 0 4 . 0 0 0 5 . 1 5 0 

Bolgarija 1 . 5 8 5 3 . 2 0 0 7 . 1 6 9 

Hrvaška 8 . 8 0 0 2 1 . 0 6 0 5 5 . 5 1 2 

Češka republika 5 . 9 5 0 1 5 . 1 5 3 4 7 . 1 0 0 

Danska nepoznano 7 7 . 2 5 2 1 1 4 . 1 9 8 

Estonija 4 . 9 1 5 1 8 . 7 4 4 2 5 . 7 7 6 

Finsko 2 8 . 8 0 0 4 8 . 0 0 0 9 9 . 0 0 0 

Francija 2 1 . 0 0 0 2 3 . 7 9 3 6 5 . 4 7 0 

Gruzija 6 1 2 2 . 7 2 4 3 . 4 3 2 

Nemčija 2 5 . 5 0 0 3 5 . 5 4 2 8 2 . 7 8 7 

Madžarsko 5 . 8 2 0 1 7 . 2 3 9 3 3 . 6 9 5 

Islandija 2 9 . 5 1 2 7 6 . 0 7 1 8 6 . 4 1 3 

Irska 2 6 . 4 0 5 1 0 8 . 0 9 2 1 8 8 . 3 8 9 

Italija nepoznana 3 3 . 3 5 2 1 0 8 . 8 8 5 



Letonska 5.041 6 . 3 7 7 9 . 4 0 7 

Liechtenstein 6 2 7 4 5 1 1 1 . 5 8 6 nejavljeni podatek 

Litva 4 . 1 9 8 1 2 . 7 1 4 3 2 . 3 4 8 

Malta nepoznano 3 1 . 6 2 7 3 6 . 5 3 0 

Moldavia 7 8 0 1 . 5 6 0 2 . 6 3 0 

Nizozemska, 3 7 . 3 0 0 
Holandska 

6 1 . 2 7 5 1 0 8 . 8 9 0 

Norveška 4 2 . 0 3 9 8 1 . 0 8 3 1 1 4 . 7 5 3 

Poljska 6 .631 1 2 . 5 6 3 2 2 . 1 0 0 

Portugalska 8 . 0 0 5 3 2 . 2 7 2 7 7 . 5 8 3 

Romunija 2 . 3 0 4 8 . 4 0 6 1 3 . 0 1 7 

Srbija in Črno gora 2 . 1 1 0 9 . 1 2 2 1 2 . 4 2 7 

Slovoška republiko 4 . 2 3 6 1 0 . 3 6 6 1 5 . 2 9 2 

Slovenija 1 2 . 7 8 0 2 2 . 0 8 4 4 4 . 1 6 5 

Španija 1 7 . 1 0 4 4 2 . 8 5 0 1 1 1 . 8 3 6 

Švedska 2 2 . 2 8 2 5 3 . 2 7 8 8 8 . 7 9 6 

Švica 5 1 . 4 8 0 1 0 0 . 0 0 0 2 0 0 . 0 0 0 

Ukrajino 1 . 2 2 3 1 . 9 4 4 1 1 . 2 4 9 

ZK - Anglija in Wales 3 6 . 1 6 6 1 6 7 . 6 7 2 2 6 5 . 9 6 0 

Z K - Škotska 3 6 . 1 6 6 2 1 8 . 6 6 4 2 4 7 . 1 8 0 

Število poklicnih 
sodnikov na 
20.000 prebivalcev 

Andora 7,1 Litva 3 , 9 

Armenija 1,1 Molta 1 ,8 

Avstrijo 4 , 3 Moldavija 2 ,6 

Azerbajdžon 0 , 8 Nizozemska, Holandska 2 ,3 

Bolgarija 4 , 0 Norveška 2 , 9 

Hrvaško 8 , 2 Poljska 4,1 

Češka 5 ,3 Portugalsko 3 , 0 

Danska 1 4 Romunija 3 , 4 

Estonijo 3 , 5 Rusko federacija 2 , 4 

Finska 3 , 4 Slovoška 4 , 6 

Francija 2,1 Slovenija 7 , 9 

Makedonijo 6 , 3 Srbijo in Črno gor 6 , 7 

Gruzija 1,4 Španija 2 , 0 

Nemčija 5,1 Švedska 3 , 8 

Madžorska 5 , 4 Švica 2 , 6 

Islandijo 3 , 3 Turčija 1,5 

Irska 0 , 6 Ukrajina 3,1 ' 

Italija 2 , 3 ZK - Anglija in Wales 0 , 8 

Latvija 3 , 4 ZK - Severna Irsko 0 , 7 

Liechtenstein 1 6 , 5 Z K - Š k o t s k a 0 , 9 

V oči kar zbode: po gostoti sodnikov smo prav pri vrhu! 
No, za državico, kot je Liechtenstein, pa sosedo Hrvaško in 
tik pred Andoro, Srbijo in Črno goro ... 

Smo 3. med 40-imi državami. 

Iz poročil o delu disciplinskih organov OZS 
za obdobje od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2005 

Disciplinski tožilec in namestniki 
• Skupaj prevzetih novih zadev (prijav): 58 
• Nerešene zadeve iz preteklega obdobja: 69 
• Skupno število disciplinskih spisov: 127 
• Rešenih zadev: 47 - od tega: 
• zavrženje: 23 (v odstotku = 49 %), 
• zahteva: 17 (v odstotku = 36,1 %); 
• arhiviranje: 7 (v odstotku = 14,9 %) 
• V postopku dopolnitve: 12 
• Neobravnavanih: 68 

Disciplinska komisija I. stopnje za obdobje od 1. 3. 
2004 do 1. 3. 2005 

Do 1.3. 2005 je bilo od 43 zadev zaključenih 23: 
• v 12 zadevah so bili izrečeni disciplinski ukrepi (7 

lažjih in 5 težjih kršitev) 
• v 5 zadevah so bili disciplinski obdolženci oproščeni 

očitka storitve kršitve, 
• v 4 zadevah je disciplinski tožilec umaknil zahtevo za 

uvedbo postopka, 
• v i zadevi je bila zavrnjena zahteva za obnovo postop-

ka, 
• v i zadevi je nastopilo absolutno zastaranje. 

Skupno je bilo opravljeno 39 obravnav v 25 zadevah. 
Obravnave so bile na predlog disciplinskih obdolžencev 
prestavljene 17-krat. 

Pri pregledu očitanih kršitev, navedenih v zahtevah 
disciplinskega tožilca za uvedbo disciplinskega postopka, 
je razvidno, da so v 31 zadevah očitane lažje kršitve in v 
12 zadevah težje kršitve dolžnosti pri opravljanju odvet-
niškega poklica. Največ očitanih lažjih kršitev je zaradi 
neprimernega ali žaljivega obnašanja (10. točka 77.a člena 
statuta) in nevestnega zastopanja (6. točka 77.a člena 
Statuta), najpogostejša očitana težja kršitev pa je podpi-
ranje zakotnega pisaštva (11. točka 77.b člena statuta). 

Disciplinska komisija II. stopnje 
Komisija je imela 1. 3. 2004 nerešenih 6 disciplinskih 

zadev, v enoletnem razdobju do konca februarja pa je 
dobila 11 novih zadev. Skupaj je obravnavala 17 zadev. 

Vse pritožbe, razen ene (vložil jo je disciplinski 
tožilec), so vložili odvetniki kot disciplinski obdolženci. 

Odločitve o pritožbah so bile sledeče: 
• 5 pritožb je zavrnjenih kot neutemeljenih in potrjene 

so odločbe prve stopnje, 
• v 5 zadevah je pritožbam ugodeno, razveljavljena je 

odločba prve stopnje in zadeve so vrnjene disciplinski 
komisiji I. stopnje v novo odločanje, 

• v 3 zadevah je pritožbam ugodeno, spremenjena je 
odločba prve stopnje in odvetnik oproščen očitkov, 

• v enem primeru je pritožbi deloma ugodeno, spre-
menjena je odločba disciplinske komisije I. stopnje in 
postopek zoper obdolženca deloma ustavljen, deloma 
pa potrjena odločba in znižana povprečnina, 

• v enem primeru je bila vloga zavržena. 
Člani disciplinske komisije so opravili krajši skupni 

strokovni posvet o poenotenju prakse disciplinskih 
organov ter opozorili na potrebo po zagotavljanju mini-
malnih procesnih jamstev v postopku. Zavzeli so se tudi 
za možnost bodočega objavljanja izvlečkov pomembnih 
odločb v reviji Odvetnik. 

Povzeto po poročilih, pripravljenih za skupščino 
OZS, 9. aprila 2005. n 



Zasedanje CCBE in predsednikov 
evropskih odvetniških zbornic 

mag. Gregor Velkaverh 

Po dogovoru naše delegacije sem se udeležil splošne seje zasedanja 
CCBE, ki je bila 3. februarja 2005 na Dunaju, dan kasneje pa namesto 
predsednika naše zbornice nato še konference predsednikov evropskih 
odvetniških zbornic. 

Novosti s splošne seje CCBE 

Proračun 

Slovenija ima enega najmanjših 
prispevkov, okoli 6.500 evrov, primer-
ljivi smo s Slovaki in Ciprčani, plaču-
jemo v rokih, tako da nismo bili našte-
ti med neplačniki. 

Pranje denarja 

CCBE se zavzema, da bi bili odvet-
niki izvzeti iz 3. direktive o pranju de-
narja. V Belgiji in na Poljskem so od-
vetniki sprožili ustavna spora zoper 
implementacijo druge direktive z jas-
nim ciljem, da bi preprečili uveljavitev 
te, pa tudi tretje direktive, če in ko bi jo 
skušali prenesti v domačo zakonodajo. 
Gre za to, da so sprejeli drugo direkti-
vo in nihče ni izdelal kakšne analize 
vpliva te direktive predvsem na člove-
kove pravice in osnovne svoboščine v 

državah članicah EU, in sedaj se drvi v 
novo direktivo, pa ne vemo niti to, ali 
je potrebna ali pa morda celo ni škod-
ljiva, posebej z aspekta novih omejitev 
za odvetnike. Vsi politično podpirajo 
preprečevanje pranja denarja in nihče 
se noče ubadati s tem, kaj vse te norme 
sploh prinašajo, na slepo se zaupa, da 
so dobre, vendar nihče tega dejansko ni 
dokazal (celo analize se niso potrudili 
narediti). 

Mediacije 

Pripravlja se direktiva o mediaci-
jah. CCBE je pripravil vrsto pripomb 
predvsem glede vpliva mediacij na na-
daljnji pravdni postopek (npr. kaj od 
dokazov se lahko uporabi, ali se lahko 
izražene trditve in navedbe v mediaciji 
kasneje uporabijo v pravdi). Grki in 
Avstrijci imajo resne pomisleke, Danci 
pa so se sploh izključili in podsodnosti 
tej direktivi. 

Pomisleki so o tem, ali bodo medi-
atorji dovolj kvalificirani, mnogi so 
predlagali, da bi morali vključiti ob-
vezno udeležbo odvetnikov, ne pa pre-
pustiti mediacije postopku brez prav-
nikov in šele sklenjene poravnave dati 
v presojo sodniku. Drugi menijo, da 
odvetniki ne bi smeli imeti negativen 
odnos do te direktive in bi morali 
spodbujati pozitivne elemente tega 
postopka. 

Mnenja so bila dokaj različna, ne-
katere zbornice se bojijo, da bo razvoj 
mediacij ogrozil položaj odvetnikov, 
drugi, npr. Angleži, pa menijo, da se 
tega ne smemo bati. 

Direktiva o storitvah 

CCBE se zavzema, da bi bili odvet-
niki izvzeti iz te direktive, meni pa, da 
se to ne bo zgodilo brez hudega napora 
oz. da morda tega ne bomo dosegli. 
Med odvetniškimi zbornicami v Evro-
pi obstaja veliko nasprotovanj glede te-
ga: 

Za vključitev so Nemci, večina no-
vih članic, proti izrazito Francozi. Za-
nimivo je, da so za vključitev tudi An-
gleži, ker jim država sama grozi z ve-

Predsedniška 
konferenca 

Avstrijska odvetniška zbornica je 
pripravila obsežni analizi: 
• o strukturi odvetniških zbornic v 

Evropi (pravne oblike, članstvo, or-
ganizacije, financiranje) in 

• o nalogah odvetniških zbornic 
(sprejem in nadzor odvetnikov, ure-
janje pritožb strank, sodelovanje pri 
zakonodajni, zavarovanje). 
Razprava se je strnila okoli na-

slednjih vprašanj: 
1. Kako naj odvetniške zbornice s pro-

stovoljnim članstvom zagotovijo 
zastopanje interesov vseh odvetni-
kov predvsem proti državi? 
Mnenja zbornic so bila različna in 
so se strnila v mnenju, da to ni mo-
goče (npr. Avstrijci) in da mora biti 

članstvo obvezno, na drugi strani pa 
so bili drugi mnenja, da je to mož-
no. Predstavili so modele, kako to 
deluje, npr. v Nemčiji, me pa niso 
prepričali. Argumentiranje, da je 
zbornica vendarle nekaj, kamor greš 
ali pa ne, po lastni volji, ne vzdrži. 
Celo države, kjer so odvetniki spre-
jeti v poklic z registracijo oz. odob-
ritvijo na sodišču, s strani sodnikov 
ali kako drugače, tega ne sprejema-
jo. 

2. Kakšno naj bo razmerje med federal-
nimi, nacionalnimi in regionalnimi 
zbornicami? 

Tudi tu so bila mnenja različna, je 
pa to predvsem vprašanje velikih 
držav. Modeli so različni od držav z 
zelo šibkimi nacionalnimi zbornica-
mi do držav s šibkimi regionalnimi 
zbornicami ali pa dokaj močnimi ta-

ko regionalnimi zbornicami kot na-
cionalnimi zbornicami. 

3. Ali naj bodo funkcionarji v zborni-
cah honorirani (plačani) za svoje 
delo? 
Tu so bila mnenja enotna, da naj te-
mu ne rečemo plačilo, ampak more-
biti odškodnina oz. kompenzacija 
za porabljen čas. Evropa pa se tu de-
li na dva popolnoma različna sveto-
va: južni, mediteranski, kamor spa-
data od velikih Španija in Italija, 
kjer je vsako plačilo ali odškodnina 
heretična in so vse funkcije strogo 
častne. V nasprotju z njimi pa imajo 
vse večje severne države nadomes-
tilo za izgubljen čas (Švica, Nemči-
ja, Velika Britanija itd.) in so v ve-
čini. 
V naši zbornici to še ni resen prob-
lem, ker smo manjši po številu od-
vetnikov od večine regionalnih 



čjo deregulacijo, kot bi je bili deležni v 
primeru sprejema direktive. 

Razlog, zakaj se CCBE zavzema za 
izvzetje, je enostaven in za nas zelo 
sprejemljiv. Najprej je zadeva glede 
prostega pretoka odvetniških storitev 
urejena z dvema direktivama in funkci-
onira. V praksi ni nihče zaznal kakšne 
potrebe po dodatnem urejanju. Zato ni 
nujno, da se dodatno ureja področje 
odvetniških storitev. 

Zanimivo je, da so izvzeli zdravstve-
ne storitve zaradi izjemne zapletenosti 
(pa bi bilo to področje resnično nujno 
poenotiti), finančne storitve, baje pa je 
sam predsednik EU komisije Barroso iz-
javil, da ker so morali iti v ta dva kom-
promisa, ne bodo popuščali še drugje. 

No, na koncu zasedanja smo izve-
deli, da je EU komisija zaradi obsega 
ugovorov in pripomb umaknila osnu-
tek te direktive iz parlamentarne raz-
prave in jo bo verjetno temeljito dode-
lala in poslala novo v obravnavo, ali pa 
morda celo ne. Tega sedaj nihče ne ve. 

Clementi 

CCBE je izdelal skupno stališče, od 
katerega pa so se predstavniki zbornic 
iz Združene kraljevine VB in Severne 
Irske (tam imajo 6 odvetniških združ-
enj) - v bojazni, da bodo deležni še ve-
čjih pritiskov - ogradili. Odvetniki VB 
so se namreč sprijaznili s tem, da bo 
njihov sistem deležen sprememb na 
podlagi poročila Clementija, in se se-
daj le še pogajajo, kaj in kako bo ude-
janjeno. 

Prevajanje 

Cela debata se je razvila pri vpra-
šanju, ali naj se seje CCBE prevajajo 
simultano. Predlagatelji so bili Span-
ci, podprli so jih Grki. Gre za to, da 
nimajo vsi člani delegacij dobrega 
znanja obeh delovnih jezikov, večina 
jih govori angleško, delo pa je nemo-
goče, če človek ne obvlada vsaj enega 
delovnega jezika aktivno in drugega 
pasivno. 

Po zelo vroči debati, v kateri je en 
celo malo v šali predlagal, da se zedi-
nimo za en sam jezik (seveda angleš-
ki), smo se odločili, da se poskusi s si-
multanim prevajanjem. 

Evropska ustava 

Španska odvetniška zbornica se je 
odločila, da bo na učinkovit način pri-
pomogla k temu, da bodo Spanci, ki kot 
vsi drugi Evropejci slabo poznajo ma-
terijo, bolje razumeli Evropsko ustavo. 
Izdali so tanko publikacijo s šaljivimi 
vložki in grafikami, atraktivnimi slika-
mi ipd., ki na enostaven način razložijo 
vsebino in smisel Evropske ustave. To 
so distribuirali po vseh gospodinjstvih. 
S tem so storili galantno potezo, za 
zmeren strošek so pripomogli k iz-
obrazbi španskih državljanov, storili so 
dejanje, ki jim je prineslo možnost pre-
zentacije zbornice v španskih domovih, 
izkazali so, da jim je do tega, da pripo-
morejo k poznavanju prava in ne le k 
sebični zaščiti interesov odvetnikov. 

Sodelovanje z ICC 

Mednarodno sodišče za kazniva 
dejanja proti človeštvu - ICC želi, da bi 
se povečal obseg sodelovanja. Člani 
delegacij so imeli različna mnenja: 
manjšina meni, da sodelovanja ne bi 
smelo biti, ker bo to ogrozilo samostoj-
nost CCBE, glavnina pa, da bi sodelo-
vanje lahko koristilo. 

Podpora Litvi 

Litavci so zaprosili CCBE za pismo 
parlamentu Litve, s katerim bi tega po-
zvali k izboljšanju statusa odvetniške 
zbornice. 

Poročilo o Moldaviji 

Tu so razmere zelo pereče, dostop 
do odvetnika je v mnogočem omejen, 
stan je zapostavljen. Odvetniška zbor-
nica Moldavije je zaprosila CCBE, da 
se obrne na izvršilno in zakonodajno 
oblast s peticijo, s katero bi pojasnili 
pomen in vsebino samostojne odvet-
niške zbornice in samostojnega odvet-
ništva in ji tako pomagali. 
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zbornic razvitih držav. Se bomo pa 
srečali s tem prej ali slej, ko število 
naraste na nekaj tisoč odvetnikov in 
bo treba vsaj za predsednika zborni-
ce predvideti neko kompenzacijo za 
izgubljen čas. 

4. Zavarovanje odvetnikov 
Tu se je izkazalo, da smo si zelo 
enotni. V skoraj vseh evropskih dr-
žavah je neka vrsta zavarovanje po-
klicne odgovornosti odvetnikov ob-
vezna, mi imamo enega boljših sis-
temov, po moji osebni oceni je le 
zavarovalna vsota prenizka. 

5. Disciplinske odgovornost 
Tudi tu imamo mi zelo dober sis-
tem. Imamo avtonomne organe in 
sami odločamo o tem, imamo pa zu-
nanjo kontrolo na najvišji ravni in je 
ta sodna (sodelovanje sodnikov). 
Drugje se otepajo z raznimi proble-
mi, od tega, da niso dovolj učinko-

viti, do tega, da se bojijo premočne-
ga vstopa države v nadzor. 

6. Izobraževanje odvetnikov 
Sistemi v Evropi so različni, v glav-
nem takšni kot naš, ki je slab (le pa-
pirnata obveza vsakega, da se bo iz-
obraževal), do takih, kjer se to izva-
ja na obvezen način, kontrolira ude-
ležba in sankcionira neudeležba ali 
celo testira. 
Na koncu smo vsi predstavniki 

držav podpisali protestno pismo -
peticijo Evropskemu svetu ministrov 
glede osnutka tretje direktive o pra-
nju denarja, kot sklepno misel pa za-
pisali: 

"Predlagamo, da evropske institu-
cije odložijo sprejem tretje direktive o 
preprečevanju pranja denarja, dokler 
ne bo opravljena ustrezna presoja učin-
kov druge direktive. V drugi direktivi, ki 
nalaga določene obveznosti poročanja 

tudi odvetnikom, je zapisano v drugem 
odstavku drugega člena, da bodo v ro-
ku treh let od uveljavitve te direktive 
posebej preverjena vsa vprašanja, po-
vezana z udejanjanjem te direktive v 
zvezi z odvetniki. Evropski odvetniki so 
izčrpno argumentirali, da obveznosti, 
ki jim jih nalaga druga direktiva, pome-
nijo kršitev osnovnih pravic državlja-
nov v državah članicah EU, to je, da 
lahko ta gre na posvet k odvetniku in se 
mu zaupa brez bojazni, da bi ta o tem 
poročal državnim organom. Tako pre-
verjanje ni bilo opravljeno ne glede na 
to, da so v Belgiji in na Poljskem spro-
žili ustavne spore, Francozi pa so po-
slali zahtevo v tem smislu Evropskemu 
parlamentu, in ne glede na poročila iz 
držav članic o zelo neenotnem udeja-
njanju te direktive." (Op.: prevod je 
skrajšan in poenostavljen) 
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Zavarovanje poklicne odgovornosti 
odvetnikov 

Predsednik je ponovil ugotovitev, da 
so izplačani zneski Zavarovalnice Tri-
glav, d. d. iz naslova poklicne odgovor-
nosti odvetnikov že presegli zavarovalno 
premijo. V obdobju od 24. 10. 2002 (ko 
so se na zbornici začeli zbirati podatki) 
do 1. 3.2004 je bilo za 26 odškodninskih 
zahtevkov izplačanih 39.702.040,60 
SIT. V obdobju od 1. 3. 2004 do 30. 9. 
2004 je Zavarovalnica Triglav, d. d. iz 
tega naslova izplačala 52.108.880,88 
SIT (gre za zahtevke zoper 16 odvetni-
kov). Odškodnina je bila izplačana po 
dvakrat iz naslova odškodninske odgo-
vornosti zoper pet odvetnikov, vendar 
najvišji skupni znesek ni presegel maksi-
malne zavarovalne vsote pri nobenem. 
Najvišja zavarovalna vsota iz naslova 
zavarovanja poklicne odgovornosti je bi-
la izplačana v mesecu septembru letos v 
višini 13.837.660 SIT. 

Poudaril je, da bo treba zavaroval-
no vsoto dvigniti, saj je sedanja 20 mi-
lijonov SIT prenizka glede na čedalje 
večje rizike, s katerimi se srečujejo od-
vetniki v svojem poklicu. Seveda bo 
zato višja tudi zavarovalna premija. 
Meni, da bi bile zaradi povečevanja 
odškodninskih zahtevkov potrebne ko-
renite spremembe na tem področju, in 
predlaga, da bi bilo treba začeti razmiš-
ljati o sistemu bonusa in malusa. 

Odvetnik Ladislav Hafner predla-
ga, da strokovna sodelavka zbornice 
naredi analizo, za katere primere od-
škodninske odgovornosti so bile izpla-
čane zavarovalne vsote. Temu predlo-
gu se je pridružil tudi odvetnik Alek-
sander Cmok in dodal, da bi bilo smi-
selno ugotoviti tudi, kakšno težo ima 
mnenje zaprošenih odvetnikov kot 
predstavnikov zbornice glede uteme-

ljenosti posamičnih zahtevkov, ki ga 
podajajo Zavarovalnici Triglav. Tajnik 
zbornice, odvetnik Mitja Stupan, je od-
govoril, da je večina izplačanih vsot iz 
naslova zamude rokov. Predsednik 
zbornice pa je odgovoril, da zavaroval-
nica pri odločanju o utemeljenosti zah-
tevkov ni vezana na mnenja zbornice, 
so ji pa v pomoč. Taka pomoč je tudi 
eden od razlogov, da je bila zbornica 
doslej deležna določenega popusta pri 
zavarovalni premiji. 

Zavarovalnica Triglav, d. d. je sicer 
16. 11. 2004 poslala na zbornico ponu-
dbo za sklenitev nove pogodbe o zava-
rovanju odvetniške odgovornosti, saj s 
31. 12. 2004 poteče zavarovalna polica. 
Pogodba bi bila sklenjena pod istimi 
pogoji kot doslej. Predsednik je pove-
dal, da se za sodelovanje z zbornico za-
nimajo tudi druge zavarovalnice, kon-
kretno Zavarovalnica Maribor, d. d. 

Odborniki so se strinjali, da zavaro-
valna vsota ni več primerna, in predla-
gali, da se predsednik skuša dogovoriti 
za dvig le te in za sorazmeren dvig pre-
mije. Odvetnik Aleksander Cmok me-
ni, da bi se bilo smiselno z zavaroval-
nico dogovoriti tudi o popustu v prime-
ru dodatnega individualnega zavarova-
nja odvetniške odgovornosti. 

Sklep: 

• Predsednik naj na sestanku z Zava-
rovalnico Triglav, d. d. skuša dose-
či dvig zavarovalne vsote ob soraz-
mernem dvigu premije. 

• O ponudbi zavarovalnice bodo od-
borniki odločali na korespondenčni 
seji. 

Določitev blagajniškega maksimu-
ma 

Zaradi uskladitve aktov zbornice z 
zakonom o davku od dohodkov prav-
nih oseb (ZDDPO-1) in skladno s Pra-

vilnikom o plačevanju z gotovino in 
blagajniškem maksimumu (Ur. 1. RS, 
št. 103/02) je upravni odbor sprejel na-
slednje sklepe: 
1. Blagajniški maksimum znaša 

100.000 SIT. 
2. V gotovini se lahko plačujejo: 

a) blago, storitve in druge obveznos-
ti imetnikom transakcijskih raču-
nov, če posamično izplačilo ni 
večje od 25.000 SIT, razen če ni 
s predpisom drugače določeno; 

b) izplačila potnih stroškov, dnev-
nic za udeležbo na sejah orga-
nov Odvetniške zbornice Slove-
nije; 

c) povračila stroškov službenega 
potovanja na osnovi potnega 
obračuna; 

d) izplačila, ki jih pri plačevanju z 
gotovino določajo predpisi (Pra-
vilnik o plačevanju z gotovino in 
blagajniškem maksimumu). 

3. Iz blagajniškega maksimuma se ne 
smejo izplačevati plače in drugi 
osebni prejemki. Ti se nakazujejo 
negotovinsko na račune. 

Katalog informacij javnega značaja 

Zakon o dostopu do informacij jav-
nega značaja (ZDIJZ), ki je začel velja-
ti 22. marca 2003, omogoča državlja-
nom, da na svojo zahtevo dobijo kate-
rokoli informacijo javnega značaja. 
Med subjekte, ki razpolagajo s takimi 
informacijami in jih zato zakon zave-
zuje k posredovanju, spada tudi Odvet-
niška zbornica Slovenije kot nosilka 
javnih pooblastil. 8. člen ZDIJZ dolo-
ča, da je vsak organ dolžan vzdrževati 
in na primeren način objavljati katalog 
informacij javnega značaja, pri čemer 
razlog za odklonitev informacije ne 
more biti dejstvo, da informacija ni za-
pisana v ustreznem katalogu. 

Sklep: 

• Skladno z določbami Zakona o do-
stopu do informacij javnega znača-
ja se na internetno stran Odvetniš-
ke zbornice Slovenije doda nova 
rubrika: "Dostop do informacij 
javnega značaja", na kateri se 
obiskovalcu odpre Katalog infor-
macij javnega značaja. 

Vročanje po pošti po ZPP 

Člani UO so obravnavali še vedno 
sporno vprašanje vračanja po zakonu o 
pravdnem postopku, zlasti vračanja od-
vetnikom v času počitnic. Iz zapisnika 
s sestanka na Ministrstvu za pravosod-



je, ki je bil 14. 9. 2004 in se ga je ude-
ležila odvetnica Bojana Potočan, izha-
ja, daje , potem ko je Pošta Slovenije na 
podlagi dopisa ministrice za pravosod-
je z dne 28. 6. 2004 pošiljke, naslovlje-
ne na odvetnike, začela vračati sodiš-
čem, prišlo do reklamacij glede vrača-
nja po pošti s strani prvostopenjskih so-
dišč. Zato bo sklican še en sestanek, na 
katerega bodo povabljeni tudi predstav-
niki sodišč prve stopnje, zlasti tistih, pri 
katerih je prišlo do reklamacij pri vra-
čanju po ZPP. Na problematiko sta z 
dopisi opozorili tudi Tanja Voglar, od-
vetnica iz Novega mesta, in Nina Drno-
všek, odvetnica iz Ljubljane. Odvetnik 
Marjan Feguš je poudaril, da je dopis 
ministrice z dne 28. 6. 2004 preveč ne-
jasen in ne rešuje problematike, zato je 
treba vztrajati pri stališču, da Ministr-
stvo za pravosodje poda jasno stališče. 

Sklep: 

• Odvetnica Bojana Potočan naj na-
daljuje s prizadevanji zbornice, da 
poda Ministrstvo za pravosodje 
konkretno stališče Pošti Slovenije 
glede vročanja po pošti po Zakonu 
o pravdnem postopku. 

Opravljanje odvetniške dejavnosti v 
stanovanju v večstanovanjski stavbi 

Stanovanjska inšpekcija Ministrstva 
za okolje, prostor in energijo je poslala 
dopis, v katerem opozarja, da je za 
opravljanje kakršnekoli, tudi odvetniške 
dejavnosti v stanovanju ali delu stano-
vanja po določbi 2. odstavka 14. člena 
stanovanjskega zakona (SZ-1) potrebno 
soglasje pristojnega upravnega organa, 
ki ga je mogoče pridobiti na podlagi so-
glasja etažnih lastnikov, katerih solast-
niški delež predstavlja več kot polovico 
etažne lastnine v večstanovanjski stavbi. 
Opravljanje dejavnosti brez takega so-
glasja predstavlja prekršek po SZ-1, ki 
narekuje tudi izrek inšpekcijskega ukre-
pa prenehanja opravljanja dejavnosti. 
Napovedala je izvajanje določil s strani 
inšpekcije v vseh primerih, ko se odvet-
niška dejavnost izvaja v stanovanju v 
večstanovanjski stavbi. 

Odborniki so se z mnenjem pristoj-
nega inšpektorata strinjali in poudarili, 
da je treba ločiti pristojnosti komisij za 
ugotavljanje prostorov glede ugotavlja-
nja izpolnjevanja pogojev od pristojnos-
ti upravnih organov. Kljub temu bi bilo 
treba dopolniti pravilnik v smislu do-
ločb SZ-1 zakona in pozvati komisijo, 
da v teh primerih ob pregledu poslovnih 
prostorov ugotavlja minimalne pravne 
pogoje. Odvetnik Marjan Feguš je opo-

zoril na problematiko odvetnikov, ki že 
dlje časa opravljajo odvetniško dejav-
nost v delu stanovanja ali stanovanju v 
večstanovanjski stavbi oziroma so jo 
opravljali že pred uveljavitvijo SZ-1. 

Odborniki so se strinjali, da se so-
glasja etažnih lastnikov, katerih solast-
niški delež pomeni več kot polovico 
etažne lastnine v večstanovanjski stav-
bi, lahko zahtevajo samo od odvetni-
kov, ki so začeli opravljati dejavnost v 
stanovanjih ali delih stanovanj v večsta-
novanjski stavbi po uveljavitvi SZ-1. 
Sprejet je bil sklep: 
• Dopolni se pravilnik Odvetniške 

zbornice Slovenije o merilih in pos-
topku za ugotavljanje primernosti 
poslovnih prostorov in opreme, po-
trebne za opravljanje odvetniškega 
poklica, tako da se doda nov drugi 
odstavek 5. člena, ki se glasi: 
"Komisiji mora prosilec, ki želi 
opravljati odvetniško dejavnost v 
stanovanju ali delu stanovanja v 
večstanovanjski stavbi, izkazati tu-
di soglasje etažnih lastnikov, kate-
rih solastniški delež pomeni več 
kot polovico etažne lastnine v več-
stanovanjski stavbi." 
Dosedanji drugi in tretji odstavek 
postaneta tretji in četrti odstavek. 

Poročilo o zasedanju stalnega odbo-
ra CCBE 

Odvetnica Aleksandra Janežič se je 
15. oktobra 2004 kot predstavnica OZS 
udeležila zasedanja stalnega odbora 
(Standing Commitee) CCBE in podala 
poročilo o temah, ki so jih obravnavali 
udeleženci 22 članic in predstavnik hr-
vaške zbornice kot edine opazovalke. 

Imenovanje predstavnika OZS za 
člana CCBE odbora 

Delegacija OZS v CCBE je za kan-
didatko za funkcijo člana OZS v odbo-
ru "Competition Committe" v CCBE 
predlagala Nino Drnovšek, odvetnico 
iz Ljubljane. Glede na to, da se seje te-
ga odbora ponavadi časovno ujemajo z 
zasedanji Glavnega odbora CCBE, 

predsednik delegacije v CCBE doc. dr. 
Konrad Plauštajner predlaga, da se za-
radi zmanjševanja stroškov zbornice 
navedena odvetnica izvoli tudi za čla-
nico naše delegacije. Na podlagi nave-
denega, ob pojasnilih člana delegacije 
pri CCBE, odvetnika mag. Gregorja 
Velkaverha in soglasju odvetnice Dr-
novškove je upravni odbor sprejel 
sklep: 
• Odvetniška zbornica Slovenije 

predlaga za sodelovanje v t. i. 
"Competition Committe" v CCBE 
Nino Drnovšek, odvetnico iz Ljub-
ljane, ki se imenuje tudi za članico 
delegacije OZS pri CCBE. 

Program za reševanje sodnih zaos-
tankov - pospešeni pravdni posto-
pek 

Predsednik zbornice je predstavil 
vsebino sestanka pri predsedniku Okro-
žnega sodišča v Ljubljani, namen kate-
rega je bil predstaviti program poskusa 
reševanja sodnih zaostankov. Pozdravil 
je vsak poskus rešitve sodnih zaostan-
kov in po daljši razpravi je predlagal 
članom upravnega odbora, da podajo 
svoja stališča glede predloga. 

Sklep: 

• Najkasneje do torka, 7. 12. 2004, 
naj člani upravnega odbora posre-
dujejo pripombe k programu za re-
ševanje sodnih zaostankov, ki ga je 
izdal predsednik Okrožnega sodiš-
ča v Ljubljani. 

Oglaševanje odvetništva 

Štiri oglaševalske agencije od šes-
tih povabljenih so poslale ponudbe za 
oglaševanje odvetniškega poklica v 
okviru OZS. Zaradi specifike oglaše-
vanja odvetniškega poklica oglaševal-
ske agencije predlagajo kombinacijo 
klasičnega oglaševanja s t. i. stiki z 
javnostmi. Največji strošek oglaševa-
nja je zakup medijskega prostora. 

Odborniki so se strinjali, da je treba 

Vpis tujih odvetnikov 
Upravni odbor je sprejel sklep, da izpolnjujejo pogoje za vpise v imenik 

tujih odvetnikov na podlagi 34.b člena zakona o odvetništvu: 
1. dr. Janko TISCHLER jun. - Rechtsanwalt, s pisarno v Ljubljani, Dunajska 

cesta 21 
2. Aleš LUNDER - Rechtsanwalt, s pisarno v Ljubljani, Tomšičeva 3 
3. Florian KIRCHHOF - Rechtsanwalt, s pisarno v Ljubljani, Tomšičeva 3 
4. dr. Roland GRILC, s pisarno v Ljubljani, Večna pot 11 
5. Peter WICHER - Rechtsanwalt, s pisarno v Ljubljani, Slomškova 12 a 



akcijo izpeljati na profesionalni ravni, 
za kar je potrebno najeti profesionalno 
agencijo, vendar v okviru finančnih 
zmožnosti zbornice. Ob tem je bila po-
novno poudarjena ideja o potrebi po 
ureditvi celostne podobe zbornice. 

Glede izbire oglaševalske agencije 
je upravni odbor sprejel sklep: 
• Ustanovi se komisija za izbiro 

oglaševalske agencije in oblikova-
nje oglaševalske strategije. Sestav-
Ijajo jo: Mitja Stupan, Andrej Raz-
drih Uroš Ilič in Tanja Sedušak. 

Otvoritev področne pisarne v Breži-
cah, PROIUS 

Odvetnik Zoran Dular je opozoril, 
da je prejel vabilo PROIUS na otvori-
tev področne pisarne v Brežicah. Iz va-
bila izhaja, da so v tej pravni osebi s 
svojimi storitvami prisotni tudi odvet-
niki. 

Sklep: 

• Na tržni inšpektorat se pošlje dopis 
za ukrepanje. 

Seja 21. decembra 2004 

Tolmačenje 17. in 21. člena odvet-
niške tarife 

Odvetnik iz Kranja prosi za stališče 
v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v 
Kranju, s katerim sodišče odvetniku kot 
zagovorniku po uradni dolžnosti ni pri-
znalo zakonskih zamudnih obresti po 2. 
odstavku 21. člena odvetniške tarife v 
zvezi z 2. odstavkom 17. člena tarife. 

Stališče sodišča je, da sta člena 17. 
in 21. odvetniške tarife v nasprotju z do-
ločili 378. člena obligacijskega zakoni-
ka in določili zakona o izvrševanju dr-
žavnega proračuna za leto 2003 in 2004. 

Odvetnik Josip Sever je poudaril, da 
17. člen odvetniške tarife ni sporen, 
vprašal pa se je o skladnosti 2. odstavka 
21. člena z zakonom o izvrševanju dr-
žavnega proračuna za leto 2003 in 2004. 

Sklep: 

1. Komisija za spremembo Odvetniške 
tarife naj uskladi 2. odstavek 21. 
člen tarife z vsakokrat veljavnim za-
konom o izvajanju državnega prora-
čuna. 

2. Predsednik OZS naj naslovi na pred-
sednika Vrhovnega sodišča predlog 
za sprejem stališča v zvezi s proble-
matiko različne prakse sodišč pri 
priznavanju zamudnih obresti po 2. 
odstavku 21. člena odvetniške tarife. 

Statistika 

Iz odvetniškega imenika - stanje 31. marca 2005 
999 odvetnikov, 134 kandidatov, 287 pripravnikov, 

37 odvetniških družb 

Odvetnice/ki 
• vpisanih 999 - med njimi je 356 odvetnic in 643 odvetnikov; 
• v razdobju od 1. 12. 2004 se jih je na novo vpisalo 15 (6 odvetnic in 9 od-

vetnikov), en odvetnik se je reaktiviral po prenehanju mirovanja njegove 
odvetniške dejavnosti; 

• izbrisalo pa 11 (6 zaradi upokojitve, 5 zaradi druge zaposlitve). 

Odvetniške/i kandidatke/ti 
• vpisanih 134 - med njimi je 77 kandidatk in 57 kandidatov; 
• v razdobju od 1. 12. 2004 se jih je vpisalo 23 (13 kandidatk in 10 kandida-
tov), izbrisalo pa 9. 

Odvetniške/i pravnice/ki 
• vpisanih 187 - med njimi je 190 pripravnic in 97 pripravnikov; 
• v razdobju od 1. 12. 2004 se jih je vpisalo 44 (28 pripravnic in 16 priprav-
nikov), izbrisalo pa 14. 

Odvetniške družbe 
• aktivno posluje 35 odvetniškh družb in 2 civilni odvetniški družbi; 
• v času od 1. 12. 2004 je UO OZS podal soglasje k ustanovitvi 5 odvetniš-

kih družb, 2 družbi sta prenehali poslovati, 3 odvetniške družbe pa so se 
preimenovale. 

Upokojeni odvetniki/ce 
• upokojenski stan uživa 107 odvetnic in odvetnikov; 

Prav tako naj predsednik zbornice 
obvesti Okrožno sodišče v Kranju, 
da je njegova odločitev v nasprotju 
z odvetniško tarifo, ter naj skladno z 
22. členom odvetniške tarife upošte-
va sklepe upravnega odbora OZS. 

Poročilo komisije za oglaševanje od-
vetniške dejavnosti 

Obravnavano je bilo poročilo s se-
stanka komisije za oglaševanje odvet-
niške dejavnosti z dne 6. 12.2004, k i je 
za oglaševanje odvetništva izbrala 
oglaševalsko agencijo Agencija 41, ki 
je že poslala konkretno idejno medij-
sko zasnovo. Pri tem je odločila, da bo 
medijski načrt izbrane agencije treba 
delno spremeniti. 

UO je menil: 
Poročilo komisije se vzame na zna-

nje. Komisija naj še naprej deluje v za-
črtani smeri oglaševanja na lokalnih 
nivojih s poudarkom na brezplačnih 
člankih in radijskih oddajah z izobra-
ževalno konotacijo. 

Dovoljenje za uporabo logotipa Od-
vetniške zbornice Slovenije 

Odvetnik Silvo Belec iz Murske 
Sobote je zaprosil za dovoljenje za 
uporabo logotipa zbornice. Odborniki 
so se strinjali, da bi bila uporaba logo-
tipa zbornice s strani odvetnika zavaja-
joča, zato so sprejeli naslednji sklep: 
• Uporaba logotipa Odvetniške zbor-

nice Slovenije odvetnikom ni dovo-
ljena. 

Razmere v notariatu - predlog za 
spremembo zakonodaje 

Odvetnik Rok Koren je glede na 
stanje notariata v Sloveniji predlagal, 
da se ponovno razmisli o njegovi dru-
gačni ureditvi. V ta namen naj zborni-
ca pripravi predloge za spremembo za-
konodaje o notariatu, in sicer v smislu 
opravljanja notariata v kombinirani ob-
liki notar-odvetnik. 

Glede na to, da je bil podoben pred-



log s strani odvetniške zbornice že po-
dan, je upravni odbor sprejel sklep: 
• Odvetniška zbornica pošlje predlog 

za spremembo zakonodaje glede 
notariata s smiselno spremenjeno 
vsebino predloga, oblikovanega 3. 
aprila 1998. 

Seja 25. januarja 2005 

Sklic skupščine OZS 

Zaradi nižjih organizacijskih stroš-
kov in ekonomičnosti bosta tudi letoš-
nja Odvetniška šola in skupščina OZS 
časovno in prostorsko sovpadali. 

Sklep: 

• Skupščina Odvetniške zbornice 
Slovenije se skliče na dan 9. aprila 
2005 v Portorožu. 

Dan odvetnikov 2005 

Letos bo dneve odvetnikov v mese-
cu juniju organiziral območni zbor od-
vetnikov iz Celja. 

Poročilo delegacije CCBE 

Predsednik zbornice je pozdravil 
predstavnike slovenske delegacije v 
CCBE in se njenemu predsedniku doc. 
dr. Konradu Plauštajnerju zahvalil za 
tvorno in predano delo delegacije. Pred-
sednik delegacije je poudaril opazen 
kvalitativni preskok slovenske odvetniš-
ke zbornice v dejavnostih CCBE, odkar 
je postala njena članica. V letu 2004 so 
bili predstavniki udeležili vseh sej 
CCBE. Od slovenske delegacije se še 
vedno pričakuje predvsem sodelovanje 
v PECO odboru, kjer je bila že do sedaj 
najbolj aktivna. Aleksandra Janežič je 
poudarila, da se kot "information offi-
cer" naše delegacije dnevno srečuje z 
ogromno poslanega materiala, vprašanj 
strokovne narave, na katera je potrebna 
hitra reakcija. Zato tudi apelira na 
upravni odbor, naj te zadeve obravnava 
prioritetno. Temu se pridružuje tudi od-
vetnik mag. Gregor Velkaverh in pri 

tem poudarja, da je tovrstna vprašanja 
potrebno dajati na dnevni red sej uprav-
nega odbora. Tudi nova članica delega-
cije Nina Drnovšek pričakuje sodelova-
nje zbornice, ki se je po ugotovitvah 
Aleksandre Janežič izboljšalo z nasto-
pom dela strokovne sodelavke zbornice. 
Glede na aktivno vlogo slovenske dele-
gacije v PECO odboru in glede na priča-
kovanja CCBE v zvezi z organizacijo 
seje PECO odbora je predsednik delega-
cije poudaril, da bi bilo potrebno, da slo-
venska delegacija prevzame organizaci-
jo dvodnevne seje naslednje leto. Od-
vetnik Miha Martelanc je še poudaril, da 
povišanje članarine v CCBE ustreza iz-
računu predsednika delegacije. 

Na izrecno vprašanje predsednika 
delegacije, ali lahko delegacija sprej-
me organizacijo srečanja PECO odbo-
ra v naslednjem letu in v ta namen pri-
pravi v Dubrovniku, kjer bo letošnje 
srečanje, sprejem, na katerem bi imel 
kratek pozdravni nagovor tudi pred-
sednik OZS Slovenije, je upravni od-
bor podal soglasje k taki organizaciji. 

Predsednik zbornice je pozdravil 
vsako tako promocijo in udejstvovanje 
zbornice, ki omogoča njeno večjo raz-
poznavnost in predstavlja možnost za 
širjenje vezi med zbornicami in njiho-
vim članstvom. 

Sklep: 

• Slovenska delegacija v CCBE lah-
ko sprejme organizacijo srečanja 
PECO odbora v naslednjem letu v 
Sloveniji in v letošnjem letu pripra-
vi sprejem v Dubrovniku za napo-
ved kandidature za organizacijo 
PECO srečanja 2006. 

Direktiva o storitvah na notranjem 
trgu 

Člani upravnega odbora so prejeli 
gradivo v zvezi z aktivnostmi zbornice 
glede pripravljajoče se direktive o sto-
ritvah na notranjem trgu. Predlog di-
rektive obsega tudi odvetništvo in no-
tariat (razen za storitve izdelave javnih 
listin). 

Poslovili so se od nas 

V času od 1. 3. 2004 do 28. 2. 2005 so umrli: 
10. maja 2004 - Benjamin TURK, upokojen odvetnik iz Ljubljane 
1. septembra 2004 - dr. Stanislav MOHORIČ, odvetnik iz Ljubljane 
Septembra 2004 - Jugoslava SOTOŠEK, upokojena odvetnica iz Portoroža 
30. oktobra 2004 - Ivo LATKOVIČ, odvetnik iz Ljubljane 
28. novembra 2004 - Jela MASTNAK, upokojena odvetnica iz Ljubljane 
8. februarja 2005 - Leon BRTONCELJ, upokojeni odvetnik iz Trbovelj 
21. februarja 2005 - Silva ŽAGAR, upokojena odvetnica iz Nove Gorice 

V zvezi z omenjeno direktivo sta se 
9. 11.2004 strokovna sodelavka zborni-
ce in 22. 11. 2004 tudi član upravnega 
odbora mag. Gregor Velkaverh udelež-
ila sestankov na Mininistrvu za pravo-
sodje, kjer sta predstavila pisno stališče 
OZS, ki prvenstveno temelji na težnji 
po izključitvi odvetništva iz direktive 
zlasti zaradi problematike vprašanja ob-
stoja odvetništva kot ustavne kategori-
je, ki ne more biti izpostavljena tržnim 
mehanizmom. Kolikor bi bila ta priza-
devanja neuspešna, pa bi bilo smiselno 
izboljšati določila predloga direktive. 
Predlog je, da bi se odvetništvo, zaradi 
specifike svojega poslanstva, izključilo 
vsaj iz posameznih določb te direktive. 
Nedvomno želijo snovalci z direktivo 
liberalizirati določene storitve, vendar 
bo potrebno k temu zlasti v kasnejši fa-
zi, torej v fazi harmonizacije notranje 
zakonodaje, zelo racionalno pristopiti. 
Opozorili smo tudi na temeljno proble-
matiko predloga direktive. To so preveč 
nejasne formulacije, ki predstavljajo 
nevarnost prevelikega arbitrarnega od-
ločanja, na katere opozarja tudi CCBE, 
ki zelo pozorno spremlja pripravo te di-
rektive in je podala svoja stališča in pri-
pombe nanjo. Upravni odbor je proti 
uvrstitvi odvetništva v direktivo. 

Sklep: 

• Upravni odbor se strinja z zastopa-
nimi stališči OZS, poslanimi Minis-
trstvu za pravosodje v zvezi s pred-
logom direktive o storitvah na no-
tranjem trgu. 

Članki s pravnega področja 

Odvetnik sprašuje, ali je mogoče 
objavljati članke s pravnih področij v 
časopisju z navedbo avtorja - odvetni-
ka. Po razpravi je bil sprejet sklep: 
• Odvetnik, avtor članka, se lahko 

podpiše s polnim imenom in priim-
kom in navedbo, da je odvetnik. 

Pravna pomoč - Rdeči križ Sloveni-
je 

Rdeči križ Slovenije se je na OZS 
obrnil s prošnjo za pravno pomoč, saj 
se kot humanitarna organizacija sreču-
je z vrsto pravnih problemov. Iščejo 
pravno pomoč, ki naj za njih ne bi 
pomenila prevelike finančne težave. 

Sklep: 

• Odvetnike se prek spletne strani 
pozove, naj prispevajo skladno s 
svojimi zmožnostmi. 



Republika Slovenija 
Odvetniška zbornica Slovenije -
Ljubljana 
Disciplinski tožilec 

Opr. št. 612/04 
Datum: 3. 1. 2005 

Na podlagi 67. člena Zakona o od-
vetništvu (Ur. 1. RS, št. 18/93 in 
24/01) in 37. člena Statuta odvetniš-
ke zbornice Slovenije (Ur. 1. RS, št. 
15/94, 10/95, 55/96 in 4/00) izdam 
naslednji 

sklep: 
Prijavo višje državne tožilke E. 

G. zoper odvetnike P. G., I. B. in 
S. G. v celoti in delno zoper od-
vetnika D. P., z dne 29. 6. 2004 
ter dopolnjeno dne 6. 9. 2004 in 
20. 9. 2004, 

za vržem, 

ker ni mogoče utemeljeno skle-
pati, da so odvetniki kršili svojo 
dolžnost pri opravljanju odvetniš-
kega poklica. 

Obrazložitev: 

Višja državna tožilka E. G. je pri 
OZS vložila prijavo, z dne 29. 6. 
2004, s katero je zahtevala uvedbo 
disciplinskega postopka zoper odvet-
nike P., G., B. in G. zaradi ravnanj, 
ki jih VDT ocenjuje kot kršitev od-
vetniške poklicne etike ter tudi kot 
kazniva dejanja, predvsem v poveza-
vi z zatrjevanim razkritjem anonim-
nih prič v kazenski zadevi, ki je v te-
ku pred Okrožnim sodiščem v Mur-
ski Soboti pod opr. št. K 49/2004, t. 
i. primer "Miro Petek". 

Prijava s prilogami je bila posre-
dovana v izjavo prijavljenim odvetni-
kom, ki so na prijavo odgovorili ter 
obtožbe iz prijave VDT E. G. zavr-
nili kot neutemeljene. 

Po pregledu spisne dokumentaci-
je, to je zlasti prijave VDT E. G. s 
prilogami, ugotavljam, da je treba pri-
javo zoper odvetnike v pretežnem de-
lu zavreči, saj ne obstaja dovolj do-
kazov o ravnanju odvetnikov v na-
sprotju z odvetniško poklicno etiko. 

Disciplinski tožilec se na tem 
mestu ne želim podrobneje spuščati 
v teoretična kazenska procesna vpra-
šanja, ki jih s svojo prijavo odpira 

VDT E. G. in se nanašajo na vpra-
šanje procesnega položaja t. i. ano-
nimnih prič. Disciplinski tožilec tako 
zgolj pripominjam, da je vprašanje t. 
i. anonimnih prič, ki nastopajo kot 
priče tožilstva, sporno tako v teoriji 
kakor praksi kazenskega postopka ta-
ko pri nas in tudi primerjalno-prav-
no. Disciplinski tožilec menim, da 
nobena priča, na katero sodišče opi-
ra svojo odločitev, ne more nastopa-
ti kot anonimna, saj je to v nasprot-
ju s temeljnim načelom kazenskega 
postopka, to je načelom neposrednos-
ti (to pa ne pomeni, da posamezne 
priče tožilstva ne morejo biti delež-
ne posebnega varovanja in zaščite, 
vendar gre tu za povsem drugo vpra-
šanje). Vendar zadevno stališče dis-
ciplinskega tožilca na odločitev v tej 
disciplinski zadevi niti ni bistveno, 
saj je bilo treba prijavo VDT zavre-
či iz drugih, bolj enostavnih in jas-
nih razlogov, kot bodo pojasnjeni v 
nadaljevanju. 

Prijavo VDT E. G. je bilo treba 
namreč zavreči iz naslednjih poglavit-
nih razlogov: 

Glede odvetnika D. P. 

Razlogi, zaradi katerih sem v pre-
težnem delu zavrgel prijavo VDT zo-
per odvetnika P., so naslednji: 

1. Iz navedb v prijavi ter listinske 
dokumentacije v spisu ne izhaja, da 
je odvetnik P. sploh razkril identite-
to priče A. R., kot to v svoji prijavi 
trdi VDT. Odvetnik je tudi v televi-
zijskem prispevku na NET TV govo-
ril o anonimni priči zgolj na ta na-
čin, da je bilo iz izjave mogoče raz-
brati, da gre za moškega in nič dru-
gega, zaradi česar pa ni mogoče ute-
meljeno trditi, da je s tem razkril jav-
nosti identiteto zadevne priče. 

2. Iz navedb v prijavi ter listinske 
dokumentacije v spisu ne izhaja, da 
bi odvetnik navajal vsebino izpovedi 
priče A. R.. Iz odvetnikove izjave je 
bilo očitno razbrati le to, da priča nje-
govo stranko obremenjuje, kar pa de-
jansko nič ne pove o vsebini izpove-
di priče. Že po naravi stvari pa je po-
vsem jasno, da priča ODT bremeni 
obdolženca - še zlasti, če gre za t. i. 
anonimno pričo (?!). Če je tako od-
vetnik izjavil, da priča ODT bremeni 
obdolženca, ni s tem povedal ničesar, 
kar ne bi bilo že samo po sebi zna-
no in jasno. 

3. Anonimna priča se je v vsa-
kem primeru sama razkrila javnosti, 
zaradi česar, vsled ravnanja odvetni-

ka, tudi v primeru, če bi dejansko 
razkril identiteto zadevne priče (o če-
mer pa, kot rečeno, ni zadostnih do-
kazov), priča ni bila v nobeni večji 
nevarnosti, kot je bila glede na dej-
stvo, da se je tako ali tako sama raz-
krila javnosti. Če se priča ne bi sa-
ma razkrila javnosti in bi bilo mogo-
če odvetniku očitati, da je njeno iden-
titeto izdal, bi bilo odvetniku mogo-
če očitati tudi, da je pričo s takšnim 
svojim ravnanjem spravil v nevar-
nost, kolikor bi bilo mogoče izkaza-
ti, da je bila priča zaradi tega res v 
nevarnosti. Ker pa se je priča tako 
ali tako sama razkrila, je odvetnik v 
takšno nevarnost ni mogel spraviti, 
zaradi česar mu v tem smislu ni mo-
goče očitati ničesar. 

4. Poskus vplivanja na javnost in 
javnost preko medijev prepričati o ne-
dolžnosti stranke, kar naj bi, po oce-
ni VDT, predstavljalo kršitev odvet-
nikove poklicen etike, pa ne predstav-
lja elementov nobene izmed disciplin-
skih kršitev po Statutu OZS - tudi v 
primeru, če bi bilo odvetniku sploh 
mogoče očitati kaj takšnega, kot je 
"poskus vplivanja na javnost". 

Prijavo VDT je bilo tako v delu, 
v katerem odvetniku očita ravnanje v 
nasprotju z odvetniško poklicno etiko 
s tem, da naj bi razkril identiteto ano-
nimne priče A. R., zavreči; v preos-
talem delu, to je glede nekaterih iz-
jav, ki jih je odvetnik izrekel na ra-
čun VDT, pa sem disciplinski tožilec 
zoper odvetnika vložil zahtevo za 
uvedbo disciplinskega postopka, ker 
menim, da nekatere njegove izjave 
vendarle presegajo meje dopustnega v 
smislu kodeksa odvetniške poklicne 
etike, zaradi česar bi se jih moral od-
vetnik vzdržati. 

Glede odvetnikov G., B. in G. 

VDT E. G. preostalim odvetnikom 
očita vsem približno enak oz. podo-
ben način storitve, in sicer, da naj bi 
v svojih procesnih vlogah, ki so jih 
posredovali sodišču, ali v svojih izja-
vah na glavnih obravnavah na sodiš-
ču razkrili identiteto priče A. R. in 
nekaterih drugih anonimnih prič. Iz 
tega razloga zadevno odločitev o za-
vrženju prijave pojasnjujem za vse 
odvetnike na enem mestu. 

Prijavo VDT zoper navedene od-
vetnike je bilo treba v delu, ki se na-
naša na očitke o razkritju identitete 
anonimnih prič oz. kršitev tajnosti po-
datkov, zavreči iz naslednjih poglavit-
nih razlogov: 



1. Omemba priče R. s strani od-
vetnika B. v njegovem ugovoru zo-
per obtožbo, z dne 20. 2. 2004, in v 
pritožbi zoper sklep o podaljšanju pri-
pora, z dne 12. 2. 2004, se v nobe-
nem primeru ne more kvalificirati kot 
razkritje identitete priče javnosti. Gre 
za procesno vlogo, ki jo je odvetnik 
posredoval sodišču (VDT niti ne tr-
di, da bi jo odvetnik posredoval še 
komu drugemu) in ne javnosti. Sicer 
pa velja glede R. poudariti enako, kot 
sem disciplinski tožilec navedel že v 
zvezi z očitki VDT na račun odvet-
nika P. Dejstvo je namreč, da se je 
zadevna priča tako ali tako sama raz-
krila javnosti, zaradi česar ni jasno, 
zakaj bi bili odvetniki dolžni ohrani-
ti v tajnosti podatek o njegovi iden-
titeti. Namen inštituta varovanja pri-
če oz. prikrivanja identitete priče oz. 
ohranjanja tajnosti podatka o identi-
teti priče je v zagotavljanju varnosti 
takšne priče, če priči grozi nevarnost 
za njeno življenje ali življenje njenih 
bližnjih. Kolikor pa se priča zadevni 
"boniteti" sama odreče, ni jasno, za-
kaj bi morali na to okoliščino pose-
bej paziti zagovorniki. 

2. Contradictio in adjecto je trdi-
tev VDT, češ da je odvetnik B. na 
obravnavi v neki drugi kazenski za-
devi opr. št. K 284/2003 med obrav-
navo dne 13. 4. 2004 razkril identi-
teto anonimne priče R., s čimer naj 
bi razkril podatek, ki bi ga moral va-
rovati kot tajnega. Če je bila namreč 
priča anonimna - predvidoma tudi za 
odvetnika (drugačen podatek iz prija-
ve in prilog k prijavi VDT ne izhaja 
oz. VDT vseskozi v prijavi izrecno 
zatrjuje, da naj bi šlo za anonimno 
pričo), potem ni logično, kako bi lah-
ko odvetnik sploh razkril identiteto ta-
kšne priče, ki je zaradi njene anonim-
nosti sploh ne pozna. Disciplinski to-
žilec na podlagi vsebine prijave in za-
trjevanj VDT ter na podlagi listin, ki 
jih je VDT priložila kot dokazila svo-
ji prijavi, sklepam, da VDT uporab-
lja izraz "anonimna priča" v smislu 
določbe 4. člena 24.a člena ZKP, to 
je za pričo, katere identiteta je prikri-
ta tudi obdolžencu in njegovemu za-
govorniku. Na to dejstvo pa je nena-
zadnje mogoče sklepati tudi na pod-
lagi vsebine sklepov o uvedbi in od-
pravi zaščitnega ukrepa, izdanih s 
strani Okrožnega sodišča v Murski 
Soboti, iz katerih prav tako izhaja in 
je mogoče sklepati, da je bila priči 
zagotovljena "popolna anonimnost", 
kar pomeni, da je bila njena identite-

ta prikrita tudi obdolžencem in zago-
vornikom. 

3. Glede očitkov na račun odvet-
nikov G. in B., ki se nanašajo na nju-
ni izjavi na glavni obravnavi v zvezi 
z nekima drugima osebama, pa prav-
zaprav ni mogoče zavzeti nobenega 
stališča oz. je mogoče prijavo VDT 
v tem delu zgolj zavreči, saj disci-
plinskemu tožilcu ni znano, ali so ose-
be, ki sta jih na obravnavi z imenom 
omenjala odvetnika, zares tudi varo-
vani priči tožilstva ali ne, saj identi-
teta anonimnih prič disciplinskemu to-
žilcu ni znana. Če sta torej odvetni-
ka na obravnavi navedla ime neke 
osebe kot domnevne priče in namigo-
vala, da gre za priče tožistva (kar pa 
ni bilo potrjeno), to še ne pomeni in 
disciplinski tožilec tudi ne morem 
ugotoviti, ali gre pri teh osebah zares 
za varovane anonimne priče tožilstva 
ali ne. Razen, če je pripravljena VDT 
razkriti njihovo identiteto, s čimer pa 
bi verjetno sama ogrozila priče, ki jih 
želi varovati. Ker torej VDT v prija-
vi ni pojasnila, ali so priče, ki sta jih 
z imeni omenjala odvetnika na glav-
nih obravnavah, zares anonimne pri-
če tožilstva, v disciplinskem postop-
ku odvetnikom ne bi bilo mogoče do-
kazati, da sta izdala identiteto ano-
nimnih prič, zaradi česar v disciplin-
skem postopku tudi ni bilo mogoče 
dokazati, da je šlo za anonimne pri-
če tožilstva, s tem pa odvetnikom tu-
di ne bi bilo mogoče dokazati kršit-
ve. 

4. Ni mogoče slediti očitku VDT 
o domnevnem pritisku, ki naj bi ga 
prijavljeni odvetniki vršili na ODR v 
Mariboru s svojim dopisom z dne 18. 
12. 2003. Kot je razumeti vsebino za-
devnega dopisa, ki so ga posredova-
li odvetniki, in kot jo v prijavi po-
vzema VDT, naj bi odvetniki v tem 
dopisu pozvali ODT, naj raziščejo 
ravnanje neke osebe, za katero obsta-
ja sum, da je bila vpletena v storitev 
kaznivega dejanja, ter da bodo zade-
vo sicer sami predstavili javnosti in 
pristojnim organom. Pisma s takšno 
vsebino nikakor ni mogoče razumeti 
kot pritisk na ODT. Po določbah ZKP 
lahko vsakdo pri ODT prijavi oz. ova-
di znano oz. neznano osebo zaradi 
storitve kaznivega dejanja. Zadevno 
pismo odvetnikov ni mogoče razume-
ti kot nič ve in nič manj kot to. Ovad-
bo pa je ODT dolžno obravnavati v 
okviru svojih pristojnosti, kar je nje-
gova dolžnost po ZKP in torej tudi 
pojmovno logično v takšnem prime-
ru ne more iti za pritisk na ODT. Ob 

tem pa disciplinski tožilec zgolj še 
pripominjam, da pri zadevnih očitkih 
v zvezi z domnevnim "pritiskom" na 
ODT, ki naj bi ga predstavljalo pis-
mo odvetnikov z dne 18. 12. 2003, 
VDT očitno pozablja, da je tudi nje-
no sedanjo prijavo, podano med ka-
zenskim postopkom, mogoče razume-
ti kot njen pritisk na zagovornike, na 
kar prijavljeni odvetniki v svojih od-
govorih tudi opozarjajo. 

V zvezi z očitkom VDT pod tč. 
VIII) prijave oz. dopolnitve prijave z 
dne 6. 9. 2004, ki se nanaša zgolj na 
odvetnika B. oz. smiselno na očitek, 
da se je odvetnik neprimerno obnašal 
in žaljivo izražal o VDT v svoji iz-
javi dne 12. 8. 2004 na glavni obrav-
navi, disciplinski tožilec menim, da v 
ravnanju odvetnika niso podani znaki 
očitane disciplinske kršitve. Odvetni-
kova izjava, češ da želi VDT očitno 
na sodišče in javnost napraviti vtis s 
tem, da zahteva varovanje zase, po 
oceni disciplinskega tožilca ni takšna, 
da bi jo bilo mogoče označiti kot ne-
primerno in žaljivo. Z zadevno izja-
vo namreč odvetnik ni podajal nobe-
ne vrednostne sodbe o osebi državne 
tožilke, ne o njeni funkciji in ne o 
delu, ki ga opravlja. Odvetnikovo iz-
javo je sicer mogoče označiti kot po-
pulistično, ne pa za žaljivo. Res je si-
cer, da takšna izjava v ničemer ne 
prispeva k razjasnitvi kazenske zade-
ve in tako nikomur ne koristi. Ven-
dar pa niti nikomur posebej ne ško-
di. 

Glede na povedano sem odločil, 
kot izhaja iz izreka tega sklepa. 

Odločitve disciplinskega tožilca ne 
more spremeniti naknadno obvestilo 
oz. dopolnitev VDT, poslano OZS, z 
dne 6. 9. 2004 oz. 20. 9. 2004, da je 
državno tožilstvo zoper posamezne od 
prijavljenih odvetnikov v zvezi s pri-
javljenimi dejanji zahtevalo tudi uved-
bo kazenskega postopka oz. vložilo 
obtožne predloge. Disciplinski tožilec 
namreč menim, da so razlogi, zaradi 
katerih je bilo treba zavreči to disci-
plinsko prijavo, tudi razlogi, zaradi 
katerih kazenski postopek zoper od-
vetnike ne more biti uspešen. Če bi 
se izkazalo drugače, pa je uvedba dis-
ciplinskega postopka še vedno mogo-
ča na podlagi 14. tč. 77.b člena Sta-
tuta OZS. 

Disciplinski tožilec 
mag. Mitja Jelenič Novak 



Lidija Koman Perenič: 

Škoda in odškodnina i 
u 
cu 

mag. Bojan Kukec Qg 

Srečno naključje je hotelo, da sem 
pisec te recenzije 26. januarja 
2004 prisostvoval zagovoru dok-

torske disertacije avtorice, na podlagi 
katere je nastala predstavljena knjiga. 
Po dolgih letih je na uporabniku prija-
zen način, pa hkrati teoretično uteme-
ljeno prikazan nastanek škode in od-
škodnine za nastalo škodo, ki sta po-
membni in vedno prisotni pravni vpra-
šanji v sodobnem življenju. Pojasnjene 
so vse predpostavke, potrebne za nasta-
nek odškodninske obveznosti, ter iz-
črpno obdelana poravnalna, porazdelit-
vena in kaznovalna funkcija odškodnin-
skega prava, zato sodim, da je prikaza-
no delo dobrodošlo tudi za odvetnike. 

Avtorica ima dolgoletne izkušnje 
na področju sojenja v civilnih in delov-
nih sporih, saj je na Vrhovnem sodišču 
RS že sedem let v civilnem senatu, ki 
odloča o izrednih pravnih sredstvih v 
raznovrstnih civilnih zadevah, poleg 
tega pa vodi oddelek za mednarodno 
sodelovanje v sodstvu. 

Svoje znanje posreduje drugim s 
številnimi strokovnimi članki s po-
dročja civilnega, materialnega in pro-
cesnega prava. Pa ne samo to. Boga-
te izkušnje iz dela v gospodarstvu, vi-
sokem šolstvu in državni upravi ter v 
sodstvu je tudi teoretično nadgradila 
ter poglobila znanje, ki ga je izkaza-
la tako, da je magistrsko nalogo z 
naslovom "Oblike, obseg in višina ne-
premoženjske škode" izdala kot sa-
mostojno publikacijo. V soavtorstvu s 
takratnim predsednikom Vrhovnega 
sodišča RS (žal že pok.) prof. dr. Bo-
risom Strohsackom, pa sta napisala 
monografijo o odškodninskem pravu. 

Kot predavateljico jo velikokrat 
povabijo na seminarje in posvete. Slo-
venijo je predstavljala v Svetu Evrope 
in OZN. Njeno delo o škodi in odškod-
nini temelji na dolgoletni sodni praksi 
in zanimanju za pravno teorijo ter od-
ločitve sodišč v evropskih državah (ta-
ko npr. Evropskega sodišča za člove-
kove pravice v Strasbourgu kakor obeh 
Sodišč Evropskih skupnosti v Luxem-
bourgu). 

Knjiga je po vsebini razdeljena na 8 
zaokroženih celot. 

V uvodu avtorica poudari, da j e os-
novni pravni vir obligacijski zakonik 

(OZ), ki je začel veljati 1. januarja 
2002. Opozori, da v knjigi proučuje sa-
mo odškodninsko pravo - ali natančne-
je: tisti del, ki se nanaša na škodo in 
odškodnino - zato se je omejila samo 
na ta pravni institut v evropskih drža-
vah. Primerjave se ni lotila samo ab-
straktno, s prikazom zakonodaje, tem-
več je izhajala tudi iz pravnih prime-
rov, o katerih so odločala sodišča tako 
v Sloveniji kot v drugih državah, nato 
pa jih je skušala primerjati s primeri 
pred slovenskimi sodišči. 

Napotki bralcu pojasnjujejo, da 
(po vsebini) knjiga sestoji iz sedmih 
osrednjih poglavij. Od kratkega razvo-
ja odškodninskega prava že v času od 
rimskega prava pa do danes. V pričujo-
čem delu so povzete slovenska zakono-
daja, sodna praksa Vrhovnega sodišča 
RS in tuja sodna praksa. Seveda avtori-
ca ni zanemarila pogledov različnih te-
oretikov, ki so prispevali k pojasnitvi 
sistema odškodninskega prava ali posa-
meznega pravnega instituta. Zakonske 
določbe so prikazane v ležečem tisku 
(tako kot tuji izrazi), in če gre za citat 
(člena), je pomaknjen v desno, da je 
bolj pregleden. Tudi obsežnejša besedi-
la sodnih odločb so zaradi preglednosti 
pomaknjena v desno, kar je po moji 
oceni oblikovno zelo dobra rešitev. 

Sledi kratek seznam kratic (stran 
11). 

Kot rečeno, osrednji del knjige je 
znanstvena razprava s prikazom pri-
merjalnopravnih rešitev ter odločitev 
sodne prakse, ki vsebinsko sestoji iz 7 
poglavij: kratek zgodovinski oris, splo-
šno o odškodninskem pravu, škoda, 
preprečevanje in odpravljanje škode, 
ukrepi za preprečevanje in odpravlja-
nje škode v slovenskem pravu, oblike 
in obseg nepremoženjske škode ter še 
nekaj opozoril v zvezi s škodo in od-
škodnino. 

Knjiga se končuje z zadnjimi štiri-
mi sklenjenimi celotami, ki predstav-
ljajo kratek povzetek vsebine v angleš-
kem jeziku (z naslovom: "Loss and 
damages") ter seznam uporabljene li-
terature. Da bi bilo olajšano iskanje 
posameznih pravnih institutov, je na 
koncu knjige dodano stvarno kazalo. 
Objavljen je tudi pregled posameznih 
členov Ustave RS, mednarodnih po-

Avtorica: Vrhovna sodnica dr. Li-
dija Koman Perenič 
Izdajatelj: DZS, Ljubljana 2004, 
224 strani 

godb in OZ na posameznih straneh v 
knjigi, s čimer se poveča uporabnost 
knjige pri praktičnem delu in študiju. 

Jezikovni pregled in korektura sta 
delo prof. Maje Nemec, stvarno kaza-
lo pa je sestavila Martina Zavcer. 

Preobširna bi bila podrobnejša ob-
delava vsebine knjige, zato naj zgolj 
povzamem bistvene ugotovitve iz nje-
nega sinopsisa ter dodam, za širše bral-
stvo, dva zanimiva primera iz sodne 
prakse. 

Avtorica jasno pove, da pomeni iz-
guba zaslužka premoženjsko škodo, 
ki se kaže kot razlika med zaslužkom, 
ki bi ga oškodovani prejemal, če ne bi 
bilo poškodbe, in med tistim, kar preje-
ma. Marsikdaj se izguba zaslužka za-
megljuje z duševnimi bolečinami (opo-
zori avtorica) zaradi zmanjšanja živ-
ljenjske aktivnosti, zato si razliko po-
nazorimo s klasičnim primerom iz sod-
ne prakse: "Če oškodovanec kot kmet 
zaradi zmanjšanja delovne sposobnos-
ti ne more opravljati določenih del in 
mora najemati tujo delovno silo, ima 
pravico do odškodnine v obliki rente 
zaradi izgube dohodka (premoženjska 
škoda). Če pa dela še vedno lahko 
opravlja, toda s povečanimi napori, 
mu pripada odškodnina za nepremo-



ženjsko škodo v obliki duševnih boleč-
in zaradi zmanjšanja življenjske aktiv-
nosti" (str. 70). 

Marsikomu izmed odvetnikov bo 
pri razmisleku o uveljavljanju izgub-
ljenega zaslužka (še posebno, če je kli-
ent s podeželja) prikazano stališče sod-
ne prakse zelo dobrodošlo, preden se 
bo odločil, ali sploh, na kakšen način 
ter kdaj uveljavljati škodo oz. odškod-
nino, ki mu je npr. nastala zato, ker na 
svoji kmetiji ne more več delati, zaradi 
prometne nezgode ipd. 

Naj v ilustracijo bralcu prikažem še 
primer, kako avtorica svoja teoretična 
stališča podkrepi z že sprejeto sodno 
prakso. Gre za razlikovanje strah -
duševne bolečine zaradi zmanjšanja 
življenjske aktivnosti. Avtorica pouda-
ri, da se tudi v sodni praksi kaže, da se 
(čeprav 182. člen OZ v zvezi s 179. čle-
nom OZ ne omejuje bodoče škode za 
strah) ne priznava odškodnina za bodo-
či strah, bodisi ker ni dovolj intenziven 
bodisi ker preide v duševne bolečine. 
Tako je VS RS v eni izmed sodb (opr. 
št. II Ips 43/02, z dne 6. 11. 2002) po-
jasnilo: "Če strah pusti pri oškodovan-
cu trajne posledice, preide iz strahu v 
drugo obliko škode - v duševne boleč-
ine zaradi zmanjšanja življenjske aktiv-
nosti" . Zato avtorica postavi trditev, da 
je v sodni praksi, časovno gledano, 
strah pretekla škoda, duševne bolečine 
pa so bodoča. Strah se pojavi pred ne-
čim neznanim, duševne bolečine pa 
nastanejo zaradi znane posledice (str. 
159). Dragoceno opozorilo, mar ne? 

Kot že rečeno, bi bilo podrobno ob-
ravnavanje knjige preobsežno za pred-
viden obseg tega prikaza. Zato naj 
zgolj povzamem še nekatere poudarke. 

Na začetku knjige je podan kratek 
razvoj odškodninskega prava, ki se je v 
Evropi oblikovalo najprej kot enotno 
rimsko pravo in pozneje skozi kodifi-
kacije v pravne rede: anglo-ameriške-
ga, germanskega, romanskega in delo-
ma nordijskega pravnega kroga. Večji 
del knjige je namenjen bistvenim vpra-
šanjem zakonodaje in prakse, ki so 
predstavljena ne samo prek odločb ter 
(načelnih) pravnih mnenj Vrhovnega 
sodišča RS, temveč tudi primerjalno z 
angleškim, francoskim in nemškim 
pravnim sistemom ter različnimi sred-
stvi za preprečevanje in odpravljanje 
škode, predvsem s sodno prakso sodišč 
evropskih držav in ESČP in SES. 

Tako so, s primeri iz domače in tu-
je sodne prakse, pojasnjena pravna 
sredstva, s katerimi se preprečuje ali 
odpravlja nastala premoženjska in ne-
premoženjska škoda. Posebej obširno 

poglavje je namenjeno posameznim 
oblikam nepremoženjske škode in do-
ločanju višine denarne odškodnine. 

Naj ta zapis sklenem nekoliko 
drugače kot običajno. V konkret-
nem primeru namreč že obstajajo 
ekspertne ocene najeminentnejših 
slovenskih pravnih strokovnjakov 
in praktikov, ki so (vsaj nekateri) 
gotovo bolj kvalificirani in poklica-
ni za ocenjevanje in recenzijo priču-
joče knjige od pisca tega prikaza. 

Tako npr. predsednik Vrhovnega 
sodišča RS, sodnik Franc Testen zapi-
še, da: ". . . je to delo, ki bo zanesljivo 
našlo lep sprejem tako pri pravnih teo-
retikih kot pri številnih pravnikih, ki se 
ukvarjajo s problemi odškodnine v 
praksi. Avtorici je uspelo najti nena-
vadno posrečeno ravnotežje med splo-
šnim, doktrinarnim pristopom na eni in 
praktičnim, ponekod tudi kazuističnim 
pristopom na drugi strani. Knjiga je 
zato strokovno zanimivo, poučno in tu-
di praktično uporabno branje." 

Tudi stanovski kolega mag. Drago 
Demšar ugotavlja, da je: "ta (knjiga 
op.p.) prva tovrstna monografija o 
škodi kot enem izmed elementov civil-
nega delikta in o odškodnini za to ško-
do ter je zaradi svojega preglednega 
sistematičnega pristopa, ustrezne pri-
merjalnopravne obravnave in popolne-
ga prikaza tako odločb kakor pravnih 
mnenj in načelnih pravnih mnenj VS 
RS, izdanih v skoraj poldrugem deset-
letju o tem segmentu odškodninskega 
prava, odlična pridobitev tudi za slo-
venske odvetnike, saj jim omogoča po-
globljen vpogled v mnoge zapletene 
probleme, na katere naletijo kot za-
stopniki bodisi povzročiteljev škode ali 
pa oškodovancev, in jim daje številne, 
tudi najsodobnejšim trendom ustrezne, 
sugestije pri iskanju primernih rešitev 
v dobro njihovih klientov." 

Vodja civilnega oddelka VS RS, 
vrhovni sodnik Anton Frantar pravi: 
"Izredno strokoven, natančen, poglob-
ljen, bogat, širok in vsaj doslej na Slo-
venskem najbolj popoln prikaz doma-
čega in tujega odškodninskega prava. 
Zelo sem vesel, da je tako delo napisa-
la kolegica, s katero imam srečo preži-
veti tudi del svojega poklicnega delo-
vanja." 

In naj končam še z mnenjem morda 
trenutno najvišje rangiranega sloven-
skega sodnika, to je sodnika Sodišča 
evropskih skupnosti (SES) II. stopnje v 
Luxembourgu prof. dr. Marka Ileši-
ča: "Za/ škode v življenju nastajajo. 
Vloga pravnega reda je, da posledice 

teh neprijetnih dogodkov pošteno raz-
poredi med prizadete. Zato je treba 
razumeti, da je celotno področje od-
škodninskega prava regulator občutlji-
vih medčloveških odnosov, ki nastanejo 
zaradi škodnega dogodka. Sodna prak-
sa ima pri tem izjemno vlogo. In zato 
sem vesel, da jo je napisala dolgoletna 
sodnica. Mag. Lidija Koman - Perenič 
je v svoji praksi imela priložnost spo-
znati težavnost odločanja v odškodnin-
skih zadevah, in je svoje misli v tej zve-
zi že velikokrat subtilno spravila na pa-
pir in v javnost. Tokrat smo priča nje-
nemu sintetičnemu delu. Pomen od-
škodninskega prava doživljam v dvojni 
vlogi: dolga leta sem nanj gledal s sta-
lišča pravne doktrine, seveda spremlja-
joč sodno prakso, kot na novo pečene-
mu sodniku SES pa se pogled nekoliko 
spreminja. A z obeh vidikov je ugotovi-
tev enaka, namreč, da odškodninsko 
pravo doživlja renesanso, da se kažejo 
nove razvojne tendence, da lahko govo-
rimo o nastajanju evropskega odškod-
ninskega prava ... Zato sem tem bolj 
vesel knjige mag. Koman Pereničeve, 
saj njena analiza sodne prakse z upora-
bo primerjalnopravne metode in teore-
tičnih razmišljanj dokazuje potrebo po 
temeljitem pravnem pristopu k obrav-
navanju odškodninskega prava z vsemi 
njegovimi socialnimi posledicami." 

Ali lahko pisec tega prikaza k 
navedenim vtisom, ocenam ter stali-
ščem najkompetentnejših recenzen-
tov sploh še kaj doda? Spoštovani 
bralci, presodite sami - preberite 
obravnavano delo dr. Lidije Koman 
Pereničeve! 

Obramba doktorata vrhovne sodnice dr. 
Lidije Koman Perenič 21.1. 2005 na 
Pravni fakulteti v Ljubljani. 



Mitja Lamut: 

Potniške ladje 
na razglednicah 

Andrej Razdrih 

Odvetniki nismo preveč vneti pisci knjig, deloma zato, ker nimamo časa 
ob obilici vsakdanjega dela v boju za pravice drugih, deloma zato, ker smo 
morda preveč vpeti v kratkoročne cilje in koristi. Če že kaj napišemo (poleg 
množice raznih vlog), so to v glavnem strokovni članki ali v najboljšem pri-
meru komentarji k zakonom oz. druge knjige, povezane s pravom. 

Zato je toliko bolj dobrodošla izje-
ma v osebi našega kolega Mitja 
Lamuta, ljubljanskega odvetni-

ka, ki je ob rednem delu v svoji pisarni 
napisal knjigo, čeprav nima zveze s 
pravom. Imenuje se Potniške ladje na 
razglednicah, izšla je že leta 2003 in 
zbudila nemajhno pozornost doma in v 
tujini. Zaradi izjemnosti si zasluži, da 
jo predstavimo v našem glasilu. 

Kolega Lamut je napisal pravo ma-
lo enciklopedijo potniških ladij iz ob-
dobja od preloma 19. do preloma 20. 
stoletja. Vsaka ladja je predstavljena s 
po eno razglednico, z zastavo, pod ka-
tero je plula, z izvirnim poimenova-
njem, z navedbo ladijske družbe in z 
vsemi osnovnimi podatki, kot so nosil-
nost, mere, hitrost, število potniških 
mest, število članov posadke in z 
omembo osvojitve modrega traku. Gre 
za stare ladje in stare razglednice, ven-
dar za nov in svež pristop. 

Knjiga nam odpira vpogled v neko 
obdobje naše zgodovine, ki smo ga 
(skoraj) že pozabili, imelo pa je daljno-
sežne posledice. Potniške ladje so svojo 
zmagovito množično plovbo začele, ko 
so v 19. stoletju železni parniki izpodri-
nili dotedanje jadrnice, in nato ob sko-
kovitem tehničnem razvoju povezale 
svet z rednimi potniškimi linijami, s ka-
terimi so prepeljale milijone in milijone 
potnikov s celine na celino. Predvsem 
izseljence iz Evrope v Novi svet, pozne-
je pa kar dvakrat tudi vojake iz Novega 
sveta v Evropo, kar vse je bilo v funkci-
ji neverjetnih družbenih sprememb, ka-
terih posledice čutimo še danes. 

Za svojo "enciklopedijo" je kolega 
Lamut porabil dolga leta svojega pro-
stega časa, da je izbrskal in proučil vso 
literaturo in druge vire doma in v tuji-
ni, da je zbral stare razglednice in vse 
skupaj vključil v obsežno knjigo, ki 
zbuja občudovanje tako po vsebini kot 
tudi po obliki. Gre za izredno lepo ure-

jeno in oblikovano delo, ki je lahko v 
ponos vsaki knjižnici. 

Opisani so "življenjepisi" 351 ladij, 
začenši z Great Easternom iz leta 1854, 
končajo pa se s Queen Elizabeth iz le-
ta 1968. Najbolj zanimivi sta seveda 
usodi Titanika in za nas še posebej ita-
lijanske potniške ladje Rex. Poglejmo 
si v ponazoritev odlik knjige, o čem 
vsem se je mogoče poučiti iz nje. 

Ladje Rex se nekateri starejši člani 
še spominjamo, ko je kot razbitina štr-
lela iz vode ob koprski obali. Rex je bil 
izdelan leta 1932 v Genovi in je lahko 
na krov sprejel 2294 potnikov, kar je 
ob 810 članih posadke pomenilo pravo 
malo mesto. Ladja je leta 1933 osvoji-
la modri trak, ko je prevozila Atlantik s 
povprečno hitrostjo skoraj 29 vozlov. 
Ko se je približeval konec vojne, so 
Nemci odpeljali Rex iz tržaškega pris-
tanišča in ga skušali skriti, tako da so 
namenoma nasedli z njim blizu kopr-
ske obale. Zavezniška letala RAF so 8. 
septembra 1944 ladjo napadla in zade-
la s 123 projektih. Rex je zagorel in se 
prevrnil na bok. (In še zanimivost: ar-
hivski posnetek tega letalskega napa-

da, ki so ga posneli angleški piloti, si 
lahko ogledate na internetu.) 

Po vojni je bil Rex razglašen za ju-
goslovanski vojni plen in postal po-
membna surovinska baza za železarne. 
Da je šlo za velikansko ladjo (51.062 
BRT), dokazuje tudi dejstvo, da ga je 
Brodospas razrezoval od leta 1947 do 
1958. 

Potniške ladje so kljub udobnosti, 
zanesljivosti in tudi hitrosti, saj so za 
pot med La Manchem in New Yorkom 
potrebovale dobre tri dni vožnje (v letu 
1952 je ladja United States osvojila 
modri trak s povprečno hitrostjo skoraj 
66 km/h), izgubile tekmo z novim pre-
voznim sredstvom letalom, ki je leta 
1958 za pot med Parizom in New Yor-
kom porabilo samo 12 ur. Že naslednje 
leto je prek Atlantika več ljudi potova-
lo z letali kot z ladjami. 

Lamutova knjiga je opremljena tu-
di z izvrstno spremno besedo, ki jo je 
prispevala muzealka Nadja Terčon, 
profesorica zgodovine in sociologije. 
Naj z navedbo iz njenega zapisa tudi 
sklenem predstavitev knjige, ki se pre-
vaja v angleščino in jo tudi tujina ne-
strpno pričakuje: 

"S pomorskimi temami se ukvarja 
veliko individualnih zbiralcev in stro-
kovnjakov, vendar je malo takih, ki jim 
je uspelo svoje znanje in dolgoletni trud 
osmisliti in predstaviti širši javnosti. Se 
manj pa je takšnih, ki jim uspe z veliko 
entuziazma in trdega dela napisati knji-
go s pomorsko vsebino, po kateri bodo 
z veseljem segli domači in tuji bralci. 
To pa je uspelo Mitji Lamutu. 

Knjiga Mitje Lamuta je izšla v ča-
su, ko je morje zaradi človeške neod-
govornosti in naravnih ujm v domačem 
in svetovnem središču pozornosti. Zato 
je tudi prav, da nas izid tega knjižnega 
dela opozori tudi na drugo plat tega is-
tega morja in človekove povezanosti z 
njim." 

R. P. D. „ B r e m e n " d*n Rote Sand-Lewchtturm paMlrend. 



Aleš Calič: 

Ustavno civilno 
procesno pravo 

mag. Bojan Kukec 

Aleš Galič 

Knjiga docenta 
za pravo civil-
nih sodnih 

postopkov na Pravni 
fakulteti v Ljubljani 
dr. Aleša Galiča, iz-
dana pri GV Založbi, 
z naslovom "Ustavno 
civilno procesno 
pravo - Ustavna 
procesna jamstva, 
Ustavna pritožba -
meje preizkusa in 
postopek" sodi, po 
mojem mnenju, med 
najkvalitetnejša, te-
meljna dela, ki so jih 
naši pravni strokov-
njaki izdali v minu-
lem letu. 

Obsega 564 strani, njena vsebina je 
razdeljena na: predgovor, okrajšave in 
kratice, osrednji del pa tvorita dve veli-
ki, med seboj neločljivo povezani po-
glavji: v prvem so obravnavana posa-
mezna ustavna procesna jamstva, v 
drugem pa institut ustavne pritožbe. 
Sodna praksa ESČP je ažurirana glede 
na stanje 1. januar 2004, sodna praksa 
slovenskega Ustavnega sodišča pa glede 
na stanje 28. februar 2004. Knjigo 
sklene obsežen seznam uporabljene li-
terature (kar 212 naslovov). Vsa te-
meljna znanstvenoteoretična dela za ob-
ravnavano problematiko ustavnega ci-
vilnega procesnega prava so kvalitetno 
popisana ter navedena v seznamu litera-
ture, ne zgolj slovenske, temveč tudi 
mednarodne, še posebej nemške. To pa 
niso vsi pomembni pravni viri. Avtor 
svoja teoretična spoznanja, ugotovitve 
ter stališča podkrepi z že obstoječo sod-
no prakso, predvsem slovenskega in 
nemškega Ustavnega sodišča, pa tudi 
judikatov ESČP ne spregleda. 

Kot že rečeno, je knjiga sestavljena 
iz dveh vsebinskih delov. 

V prvem delu "Ustavna procesna 
jamstva v pravdnem postopku" so po-
glavja o: pravici do sodnega varstva 
(pravica do dostopa do sodišča) v prak-
si ESCP, Justizgewaehrungsanspruch v 
judikaturi nemškega ustavnega sodišča, 
pravica do sodnega varstva v praksi slo-

Ustavno civilno 
procesno 
pravo 

Ustavna procesna jamstva 

Ustavna pritožba - meje 
preizkusa in postopek 

venskega US. Sledi 
komentar k predstav-
ljeni judikaturi (tu je 
pomembno predvsem 
poglavje o alternativ-
nem reševanju sporov) 
z vidika pravice do 
sodnega varstva, kjer 
so dragocene usmerit-
ve na 539. člen zakona 
o kazenskem postop-
ku, ko gre za spora-
zum o obstoju in višini 
škode in odškodnine 
neupravičeno obsoje-
nim, ki jim je bila neu-
temeljeno odvzeta 
prostost; ali 14. člen 
zakona o državnem 
pravobranilstvu, ki do-

loča procesno predpostavko predhodne 
vložitve predloga na ta organ, kadar je 
osebi zaradi nezakonitega ravnanja drž-
avnih organov nastala škoda. 

Avtor opiše prostovoljno in prisilno 
arbitražo, še posebno pa se mi zdi dra-
goceno poglavje o obveznem predhod-
nem postopku mediacije (slov.: posre-
dovanja). Za mediacijo avtor trdi, da na-
čelno ni mogoče reči, da bi bila določi-
tev takšnega obveznega predhodnega 
postopka v nasprotju z bistvom civilne-
ga pravdnega postopka kot metode var-
stva civilnih pravic. Večkrat tudi teorija 
civilnega procesa poudarja, da je civilni 
postopek ultima ratio metoda za reševa-
nje sporov iz civilnopravnih razmerij. 
Pomoč sodišča ali države je utemeljena 
le v primerih, ko je to za varstvo pravic 
nujno. Tudi z vidika ustavne in konven-
cij ske pravice do sodnega varstva dolo-
čitev obveznega predhodnega postopka, 
npr. mediacije, ni nedopustna. Če sta 
Ustavno sodišče RS in ESČP že zavzela 
stališče, da ni nedopustno, da se o civil-
ni pravici najprej odloča v upravnem 
postopku, in zadošča, da je ta odločitev 
nato podrejena presoji sodišča, je še to-
liko bolj jasno (argumentum a fortio-
ri), da je dopustna tudi določitev obvez-
nega predhodnega postopka pomirjanja 
pred posebnim organom (str. 151). 

Naslednje poglavje govori o pravici 
do izjavljanja - kontradiktornosti 

(Right to a fair trial) v judikaturi ESČP, 
pravici do izjave v postopku (Anspruch 
auf rechtliches Gehoer) v judikaturi 
nemškega US, pravici do izjavljanja v 
praksi slovenskega US. 

Sledi poglavje Prepoved samovolj-
nega odstopa od sodne prakse kot 
ustavnega procesnega jamstva, pri če-
mer ne gre za jamstvo pravilne odločit-
ve niti za jamstvo nespremenljivosti 
sodne prakse. Opisana je nedoslednost 
stališč US o (ne)absolutni vezanosti na 
sodno prakso in da ni možnosti za poseg 
US, kadar ni enotne sodne prakse. Pou-
darijo se ustavna dopustnost argumenta 
precedensa, trditveno in dokazno bre-
me za izkaz enotne sodne prakse ter po-
sebna zadržanost glede primerjave od-
škodnin za nepremoženjsko škodo. Ni 
jamstva enake odločitve, če ne gre za 
enak primer (tako je denimo v sklepu iz 
leta 2002 slovensko US reklo: "Iz pravi-
ce do enakega varstva pravic - 22. čl. 
ustave - med drugim izhaja, da sodišče 
ne sme samovoljno oz. arbitrarno, torej 
brez razumne pravne obrazložitve, od-
stopiti od enotne in ustaljene sodne 
prakse." (str. 317)). 

Pisec nadalje še ugotavlja, da nadre-
jeno sodišče ni vezano na prakso nižjih 
sodišč niti na sodno prakso tujih sodišč. 
Obstaja pa obveznost sodišča, da se 
opredeli do argumenta o odstopu od 
sodne prakse, če je le ta nedopusten in 
gre za izčrpanost pravnih sredstev po 
vsebini. 

Menim, daje bistvo knjige v poglav-
ju o pravici do sojenja brez nepotreb-
nega odlašanja (tako jo imenuje 23. 
člen naše ustave), ki je v bistvu sinonim 
za enako pravico po 6. členu EKČP, pri 
čemer se pred strasbourškimi sodnimi 
organi ta pravica imenuje: pravica do 
sojenja v razumnem roku (trial within 
resonable time op. p. - str. 339-386). 
Primerjalnopravno se opiše načelo pos-
pešitve postopka v judikaturi nemškega 
US. 

Glede konkretnih kriterijev presoje 
se je slovensko US izrecno naslonilo na 
stališča ESČP in po judikaturi tega so-
dišča prevzelo kriterije, ki jih je treba 
upoštevati ob oceni kršitve pravice do 
sojenja brez nepotrebnega odlašanja. 
Upoštevati je treba: kompleksnost za-
deve, ravnanje pritožbene stranke in 
ravnanje pristojnih oblasti. ZPP npr. 
ne določa, da bi moralo sodišče opravi-
čiti odvetnikov izostanek, tako da ne bi 
smel biti problem sodišča in nasprotne 
stranke, če ima odvetnik istočasno raz-
pisana dva naroka in to lahko pomeni 
celo zavlačevanje (str. 368). Pri tem je 
treba v vsakem primeru še posebno 



upoštevati vse okoliščine konkretnega 
primera kot četrtega temeljnega kri-
terija presoje. US je tudi že reklo, da 
težave, povezane z reorganizacijo 
upravnega sodstva, niso razlog, ki bi 
opravičeval kršitev obravnavane ustav-
ne pravice. Država je dolžna organizira-
ti sodstvo tako, da bo zagotovljeno ures-
ničevanje pravice iz 23. člena ustave, 
kar je odgovornost in obveznost vsake 
od treh vej oblasti (tako tudi ESČP). 

V zvezi z logičnim vprašanjem, ki 
se vsakomur pojavi: katere pa so te vse 
okoliščine konkretnega primera, je US 
v odločbi iz leta 1998 že jasno povedalo, 
za kaj gre. Presojalo je ustavno pritožbo 
neuspelega kandidata za notarsko mes-
to, ko je sprožil upravni spor proti skle-
pu o imenovanju notarke. Po mnenju dr. 
Galiča je odločitev US najbrž pravilna, 
vendar pa je obrazložitev pomanjkljiva. 
US bi v obrazložitvi moralo poudariti 
pomen zadeve za pritožnika in naravo 
spora. Neodločitev o začasni odredbi bi 
imela nepopravljive posledice in bi bila 
praktično enaka dokončni zavrnitvi zah-
tevka. Prav tako je avtor knjige kritičen 
do tega, da US verjetno ni dalo zadostne 
teže okoliščinam, ki kažejo, da je pritož-
nik sam bistveno pripomogel k zaostan-
ku (bil je odvetnik!), torej o pravu pou-
čena stranka, ki je vložila predlog pri ne-
pristojnem sodišču, poleg tega pa ga je 
nepravilno naslovila. Na te okoliščine je 
v svojem ločenem mnenju opozoril 
sodnik dr. Ude (str. 369). 

Po predstavljenem novem stališču 
US pravno sredstvo, ki ga je treba izčr-
pati pred vložitvijo ustavne pritožbe, ni 
več upravni spor (saj kršitve ni več 
mogoče odpraviti), pač pa posebna tož-
ba za plačilo odškodnine zoper drža-
vo zaradi škode, ki je nastala zaradi rav-
nanja sodišča. Ustavna pritožba bi torej 
morala napasti to drugo sodbo. Avtor še 
opozarja na (posebej za odvetnike) po-
membno najnovejše stališče slovenske 
judikature, da zgolj ugotovitev o kršit-
vi pravice do sojenja brez nepotrebnega 
odlašanja še ne utemeljuje odškodnin-
skega zahtevka. Prav tako ne zadošča 
nadaljnja ugotovitev, da je država odgo-
vorna (objektivna odgovornost za kriv-
dno ravnanje državnega organa - sodiš-
ča oz. sodnika). Predvsem je treba ugo-
toviti še obstoj škode in vzročno zvezo 
med kršitvijo pravice in nastankom ško-
de. To pa bo v večini primerov probatio 
diabolica. Pošteno in odkrito mnenje 
kritičnega avtorja, mar ne? 

Stranka, ki je v predhodnem prav-
dnem postopku izgubila (predvsem 
praktično), nikoli ne bo mogla dokazati, 
da bi zmagala, če bi sojenje potekalo v 

razumnem roku. Kot večkrat poudarja 
ESČP, je nedokazljivo, da bi bil rezultat 
sojenja drugačen, če bi bil postopek hit-
rejši. Navedeno velja za izkazovanje 
premoženjske škode. Glede odškodni-
ne za nepremoženjsko škodo pa kaže 
opozoriti, da ima ESČP precej širše 
možnosti za priznavanje različnih vrst 
škode kot npr. domača slovenska sodiš-
ča. V skladu s 179. členom obligacij-
skega zakonika (OZ) velja pravilo nu-
merus clausus in torej sodišče ne more 
kot pravno priznanih upoštevati škod, ki 
tam niso izrecno določene. ESČP je v 
tem pogledu neomejeno, in zato kot te-
melj za prisoditev odškodnin lahko 
upošteva tudi nepremoženjsko škodo, ki 
se izraža npr. v "nadaljevani negotovos-
ti", "prizadetosti zaradi občutka storjene 
krivice", "občutku nemoči in frustraci-
je". Prav to so lahko elementi priznanja 
pravičnega zadoščenja ( just satisfac-
tion po 41. členu ESČP - op. p.). 

Zato avtor opozarja, da stališč ESČP 
glede odškodnin za nepremoženjsko 
škodo (duševnih bolečin) v zvezi s pre-
dolgotrajnimi sodnimi postopki ni mo-
goče enostavno preliti v domačo sod-
no prakso! (str. 384). 

In če strnem: 
Po novi judikaturi US je sistem 

pravnih sredstev glede kršitve pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja 
naslednji: 
• če kršitev še traja (sodni postopek, 

v katerem naj bi bila obravnavana 
pravica kršena, še ni pravnomočno 
zaključen), je varstvo mogoče zahte-
vati v upravnem sporu, če pa do kr-
šitve prihaja pred Vrhovnim sodiš-
čem, neposredno z ustavno pritož-
bo; 

• če je sodni postopek, v katerem naj 
bi bila kršena pravica do sojenja 
brez nepotrebnega odlašanja, že 
pravnomočno zaključen, je pravno 
sredstvo glede kršitve te pravice po-
sebna odškodninska tožba zoper 
državo, zoper odločitev sodišča v 
tej odškodninski pravdi pa je nato 
dopustna ustavna pritožba. 
Naj iz zadnjega dela knjige ome-

nim zgolj fragment, ki se mi zdi še po-
sebno zanimiv za odvetnike, kajti (v 
opombi 1455) se navaja, da so očitno 
pobudniki in pritožniki zmotne ideje čr-
pali v članku enega naših odvetniških 
kolegov. 

Priznati moram, da sem v začetku, 
preden sem prebral celotno knjigo, me-
nil, da bo šlo (kot je to že ponekod 
običajno) zgolj za prirejeno ter dopol-
njeno (mutatis mutandis) doktorsko 
disertacijo avtorja z naslovom: "Pravi-

ca do poštenega sojenja v pravdnem 
postopku - prikaz s poudarkom na prak-
si ESČP ter slovenskega in nemškega 
US" (409 strani), ki mi jo je v letu 1998 
dr. Galič tudi podaril, po tem ko sem in 
vivo sledil njegovi briljantni obrambi 
doktorske disertacije (ocena: magna 
cum laude), pred zahtevno komisijo 
prof. dr. Ude, prof. dr. Wedam Lukič 
in zagrebški gost prof. dr. Dika. 

Pa sem se (očitno) zmotil. Zato ču-
tim še toliko večjo moralno in kolegial-
no obveznost, da korektno predstavim 
recenzirano delo. Ne gre zgolj za ažuri-
ranje stališč v znanstvenoraziskovalnem 
delu, marveč je knjiga precej širše za-
stavljena (ponekod tudi problemsko), 
ker avtor obravnava konkretna vpraša-
nja in želi ponuditi odgovore, koristne 
za vse, ki se z vprašanji ustavnih proces-
nih jamstev, glede pravdnega postopka 
srečujemo v praksi - ne le v postopkih z 
ustavno pritožbo pred US ter v postop-
kih pred ESČP, pač pa tudi v vsakdanji 
praksi sodišč, ki odločajo v pravdnem 
postopku (in povsod tam in takrat, kadar 
se ZPP subsidiarno uporablja kot npr. v 
delovnih sporih in še marsikje drugje, 
na podlagi ZDSS/04). Zato je natančno 
poznavanje predstavljene vsebine knji-
ge izjemnega pomena za vsakogar, ki ga 
zanimajo človekove pravice procesne 
narave, kot so pravica do sodnega var-
stva, oz. pravica do dostopa do sodišča, 
pravica do enakega obravnavanja, pra-
vica do kontradiktornega postopka in 
pravica do sojenja v razumnem roku. 
Tudi slovenska sodišča morajo določbe 
ustave in EKČP uporabljati neposredno 
ter hkrati upoštevati bogato judikaturo, 
ki se je že izoblikovala pred obema so-
diščema. K učinkovitosti varstva pro-
cesnih jamstev prispevajo posebna prav-
na sredstva - doma ustavna pritožba, v 
okviru Sveta Evrope pa pritožba na 
ESČP. Ta pravna sredstva postajajo vse 
bolj pomembna, kar se kaže tudi v nji-
hovem vedno večjem številu. Naj v za-
ključku (zgolj dobronamerno) opazim 
pomanjkljivost knjige, saj bi ji more-
bitno stvarno kazalo dalo veliko večjo 
uporabno vrednost, glede že na doseda-
njo vrhunsko teoretično vsebino in iz-
črpno citiranje relevantnih pravnih vi-
rov, mednarodnopravnih primerjav, ev-
ropske, nemške in slovenske judikature 
(predvsem ustavnih) relevantnih sodišč. 

Sicer pa je že danes enemu vodil-
nih slovenskih (ne zgolj ustavnih) ci-
vilnih procesualistov moč zgolj is-
kreno čestitati za predstavljeno vr-
hunsko knjižno delo, ki bo gotovo 
bogatilo še marsikateri pravniški rod. 



Odvetnik in sodnica 
ovadila obdolženca 

1 . Zadeva Sme se je vlekla skoraj 
dve desetletji, B. in njegov tedanji od-
vetnik, poznejši obrambni minister in 
sedanji parlamentarec C. P., pa sta bila 
obtožena podkupovanja sodnika S ... 
Razpletlo se je tako, da je zadeva za-
starala ali pa je bil na višji stopnji opro-
ščen. Nekdanji tožilec čistih rok A. di 
P. je tudi tokrat komentiral, da spretno 
manevriranje odvetnikov in zastaranje 
v primeru Sme nikakor ne pomenita, 
da se pred dvema desetletjema ni nič 
zgodilo. 

T. H., Delo, 11. 1. 2005, str. 32, v 
rubriki: Na kratko: Premier oproščen, 
zadeva zastarana 

2 . 20. decembra lani je minilo 90 
let, odkar je v Ljubljani umrl slovenski 
pravnik, veliki dobrotnik slovenske 
mladine in slovenskega naroda, odv. 
dr. Franc Munda. ... Ko je dr. F. M. 
prišel v Ljubljano, je najprej stanoval 
na Kongresnem trgu. Imel je zelo bo-
gato klientelo, predvsem iz veleposes-
tniških krogov (grofe Auersberge in 
druge). Z vestnim in marljivim delom 
je prišel do bogatega zaslužka ter si s 
prihranki kupil najprej hišo v Gradišču 
14, ki je danes ni več. V njegovo last 
pa je prešel tudi veliki vrt (območje, ki 
ga danes imenujejo "Ferantov vrt") s 
hišami ob robu ... Obogatel je z odvet-
niškim delom. Konec leta 1870 se je za 
stalno preselil v Ljubljani, kjer se je le-
ta 1905 poslovil od odvetništva. Bil je 
vesten delavec in odličen strokovnjak, 
zlasti priznan v nekaterih zemljiško-
pravnih vprašanjih. Zaradi izredne hu-
manosti je užival splošno zaupanje in 
spoštovanje. Bil je tudi pravni konzu-
lent in zastopnik mestne občine, zlasti 
v zelo težavnih vprašanjih. Veliko za-
slug si je pridobil z vestnim in objek-
tivnim izpolnjevanjem funkcij pri po-
slovanju Odvetniške zbornice, v kateri 
je bil od leta 1870 dalje odbornik in 
član ter predsednik disciplinskega sve-
ta ... Bil je izredno skromen človek in 
nikoli ni stopal v ospredje, čeprav je 
sodeloval pri vsakem narodnonapred-
nem ali dobrodelnem društvu. Sodelo-
val je tudi pri ustanovitvi društva Prav-
nik leta 1889. ... Poznavalci zapuščine 
dr. F. M. zelo negodujejo, ker se po-
slednja volja dr. M. ni uresničila in se 
volilo študentom ljubljanske univerze 
ni udejanjilo ... Prav bi tudi bilo, da bi 

se na območju omenjene zapuščine 
dr. F. M. našel prostor, kjer bi se mu 
postavil vsaj doprsni kip ... Ostal je 
veliki mecen slovenske mladine tudi 
po svoji smrti. To nam dokazuje njego-
va oporoka "Moja poslednja volja", ki 
so jo odprli pred 90 leti in ima 53 para-
grafov; pisana je v nemškem jeziku, v 
gotici. 

Dr. Ana Benedetič, Dnevnik, 18. 
12. 2004, str. 32 in 30, v članku: Po-
zabljena zapuščina velikega mecena 
dr. Franca Munde - "Ko sem odhajal 
po stopnicah, sem stiskal tri srebrne 
goldinarje v žepu" 

Bi današnja OZS povzela po-
budo za postavitev spomenika 
dr. Mundi? (op. p.) 

3 . Obstaja velika in mala korupci-
ja. Velika ogroža demokracijo in naci-
onalno gospodarstvo, mala korupcija 
družinske proračune, če navadni dr-
žavljani plačujejo podkupnine za pri-
dobitev vozniškega, gradbenega dovo-
ljenja ... Med njima je vzročna zveza. 
Ljudje berejo časopise in rečejo, o. k., 
oni tam gori to počno na veliko, zakaj 
ne bi tudi jaz, zakaj bi plačal?" 

Zakaj najeti odvetnika, če lahko 
kupiš sodnika? 

Brane Piano v intervjuju z Anto-
niom Maria Costa, direktorjem urada 
ZN za droge in kriminal, Dunaj, Sobot-
na priloga Dela v članku: "Korupcija 
- umazani posli fine družine", Delo, 
24.12. 2004, str. 18 

4 . Ko smo v Sloveniji uvedli nota-
riat, so odvetniki zagnali vik in krik, 
češ da jim bodo notarji odžirali kruh in 
da bodo notarska mesta zasedli režim-
ski izbranci. Notarji so imeli vsaj 9 let 
kruh zagotovljen, saj navadni smrtniki 
brez njih še kihniti ne moremo. Sedaj 
jim gre nekoliko za nohte. Z novim le-
tom so se začele upravne overitve, kar 
pomeni, da bodo notarji v velikih mes-
tih izgubili 50 % dela, na podeželju pa 
celo 80 % ... Če se ozremo nazaj, bi 
lahko za začetnika pocenitve notarskih 
storitev razglasili S. V. M., nesojenega 
notarja, sicer mariborskega odvetnika, 
ki ga takratna ministrica za pravosodje 
in kasnejša notarka M. Z. zaradi moral-
nih pomislekov ni hotela imenovati za 

notarja. Užaljen zaradi te njene poteze 
je nad vhodna vrata svoje odvetniške 
pisarne obesil tablo in ponujal notarske 
storitve po polovični ceni, vendar je bi-
lo to, brez notarske licence, račun brez 
krčmarja. 

Miča Vipotnik, Dnevnik, 29. 12. 
2004, str. 3, v komentarju: "Notarji 10 
let pozneje" 

5 . Vse od leta 1984 smo hodili 
okoli odvetnikov, vsi so hoteli denar, 
naredil pa ni nobeden nič. Očetov prvi 
sodnik J. K. iz Črnomlja, ki je izrekel 
prvo, oprostilno sodbo, nam je sveto-
val, kako moramo prositi za obnovo 
postopka. Imamo odvetnika J. H. in ča-
kamo na odločitev sodišča. 

Milena Dora, Nedeljski dnevnik, 2. 
1. 2005, str. 16 in 17, v članku: "Ups, 
sodišče se je zmotilo!" 

6. Na 6 let zapora so za pet kazni-
vih dejanj goljufije in zlorabe zaupanja 
na novogoriškem Okrožnem sodišču 
obsodili 42-letnega nekdanjega odvet-
nika Z. F iz Lucije. Proces je trajal dol-
gih 8 let. ... Od 13 očitanih kaznivih 
dejanj ga je sodišče obsodilo le za 5, za 
8 pa ga je oprostilo, po razlagi predse-
dujočega sodnika G. K. zaradi pomanj-
kanja dokazov oz. dvoma ... Se vedno 
pa niso razjasnili umora M. M., ki je 
bil pripravnik v F. odvetniški pisarni, 
prav tako pa je bil eden izmed oškodo-
vancev in sodelavec obtoženega pri 
najrazličnejših poslih. Z. F. ni bil nav-
zoč na razglasitvi sodbe. Njegov zago-
vornik S. G. je novinarjem razdelil pis-
mo, v katerem je F. med drugim zapi-
sal, da z odsotnostjo na zadnjih narokih 
jasno in strogo izraža protest proti ne-
zakonitemu vodenju postopka. "Gre za 
obtožnico iz leta 1996. 10 mesecev 
sem bil v priporu, zadeva pa ima sedaj 
več kot 12 000 listovnih številk in 
opravljenih je bilo neverjetnih 220 na-
rokov. V konkretni zadevi se zelo do-
bro odraža stanje našega pravosodnega 
sistema. Z njim je nekaj hudo narobe." 
... Odvetnik naj bi strankam vzbujal 
lažen vtis, da je poslovno uspešen in 
pošten, ter jih tako prepričal, da so mu 
posojale velike količine denarja. Po 
približnem izračunu naj bi protipravna 
premoženjska korist, ki naj bi si jo pri-
dobil obdolženec, znašala več kot 
125 milijonov tolarjev. F. naj bi stran-
ke zavajal tudi s ponarejenimi overit-
vami podpisov in nepristnimi sklepi 
sodišča ... "Veliko je bilo očitkov na 
delo senata. Vsak dan so prihajale tož-
be, številne kazenske ovadbe obtožen-
ca. Senat je te vloge pregledal in spre-
jel svoja stališča. Smo profesionalci in 
nismo pristranski. Očitki so bili prire-



jeni. Enkrat smo sodili prehitro, drugič 
prepočasi. Glavno obravnavo smo iz-
peljali v dveh mesecih. Polno je bilo 
izgovorov obtoženca, pri tem je sode-
loval tudi odvetnik. Sprejeli smo ob-
jektivno sodbo za tista kaziva dejanja, 
pri katerih so bili dokazi," je ob za-
ključku povedal G. K. Državna tožilka 
je bila s sodbo, ki še ni pravnomočna, 
zadovoljna, zagovornik S. G. pa je na-
povedal pritožbo. 

I. U. Delo, 11. 12. 2004, str. 8: 
"Goljufivemu odvetniku 6 let zapora", 
in Jani Alič, Dnevnik, 11.1. 2005, str. 
12, v kroniki: "Bivšega odvetnika so 
včeraj obsodili na 6 let zapora" 

7 . Med osumljenci, navedenimi v 
zahtevi za preiskavo, so trije vodilni 
delavci O., trije odvetniki, ki so hkrati 
člani upravnih organov družbe, en sod-
ni cenilec gradbene stroke, dva notarja 
in tri pravne osebe. 

Rok Praprotnik, Delo, 13. 1. 
2005, str. 1, v članku: "Dvanajst 
osumljenih - tožilec P. o Orionu in ma-
riborski zadevi" 

8. Tako je denimo po "holmesov-
sko" dokazal nedolžnost nekega odvet-
nika, ki so mu sokrajani majhnega 
mesta zaradi njegovega indijskega po-
rekla naprtili poboj 8 konj ter grožnje, 
da bo umoril prav toliko mladih deklet. 
Odvetnika so obsodili na 7 let ječe, a 
zaradi Doylovega posredovanja je po 
krivem obtoženi na prostost prišel že 
po 3 letih. Izkazalo se je, da je konje 
pobil in prodal lokalni mesar. 

Vlado Kadunec, Nedelo, 30. 1. 
2005, str. 13 in 14: "Sherlock Holmes 
je bil profesor medicine - svet krimina-
la 158" 

9 . No, potem sva se vseeno začela 
družiti in postala par, pripoveduje sim-
patični B. odvetnik iz Washingtona, ki 
sedaj išče službo v Ljubljani. "Na Har-
vardu sem delala magisterij, B. pa je 
študiral pravo. Končala sem leto pred 
njim, zato me je veliko obiskoval v 
Sloveniji. Že od maja živiva skupaj v 
Ljubljani," je povedala 26-letna Ljub-
ljančanka, ki je zaposlena v slovenski 
podružnici avstrijske odvetniške druž-
be, v kratkem pa jo čaka še pravosodni 
izpit na sodišču. 

T. L., Nedelo, 23. 1. 2005, str. 32: 
"V Sloveniji je ljubezen mojega življe-
nja" 

1 0 . "Kaj ste po poklicu?" je za 
tem rutinsko vprašal sodnik K. pričo F. 
G. "Upokojenec," mu je povedala pri-
ča, kar je bilo očitno smešno sodniku, 
ki je znan po svojem smislu za humor, 
in ga je šaljivo poučil: "Gospod, to ni 

poklic. Če bi bil, bi se takoj vpisal v šo-
lo za upokojence." 

Tomaž Klipšteter, Dnevnik, 4. 2. 
2005, str. 35: "Mamili so jih z visokimi 
obrestmi" 

1 1 . Čeprav je odv. Č. še pred iz-
rekom sodbe dal vedeti, da za svojo 
stranko ne pričakuje nič drugega kot 
30-letno kazen. "Ta sodba, ki jo boste 
izrekli, spoštovani sodniki, bo padla. 
Če ne na Vrhovnem sodišču, pa na 
Ustavnem ali Evropskem sodišču. Žal 
mi je, da boste izpustili to priložnost," 
je izjavil. . . Č. očitke, da sodišče ni ho-
telo upoštevati ključnega razbremenil-
nega dokaza (izsledkov poligrafskega 
testiranja P., ki so ga opravili hrvaški 
policisti), je višji sodnik Š. zavrnil, češ 
da po našem ZKP uporaba poligrafa ni 
dovoljena in da je bilo treba zapisnik o 
poligrafiranju po zakonu izločiti iz ka-
zenskega spisa. O Č. novem predlogu, 
da bi moral klinični psiholog ugotoviti, 
ali je P. sploh sposoben storiti tako 
grozljivo kaznivo dejanje, pa so višji 
sodniki dejali, da bi bila izvedba takš-
nega dokaza zloraba stroke in v na-
sprotju z zdravniško etiko ... Pritožbe-
no sodišče je odločilo tudi, da dr. P. Č. 
kaznuje s 400.000,00 tolarji denarne 
kazni, ki jih mora poravnati v enem 
mesecu. M. Š. je poudaril, da je v pri-
tožbi in na javni seji večkrat žalil tožil-
stvo ter vse tri izvedence. Med drugim 
je za psihiatra dejal, da je zavestno kr-
šil etiko, da j e šarlatan, govoril je o nje-
govem narcisizmu in diletantstvu, pa 
tudi, da tožilstvo skriva ključne dokaze 
in še in še. Zaradi podobnih izjav je bil 
med sojenjem na prvostopenskem so-
dišču že dvakrat kaznovan. 

Mojca Furlan - Rus, Dnevnik, 4. 
2. 2005, str. 35: "Še enkrat najstrožja 
kazen" 

1 2 . Strinjam se z logičnim stališ-
čem mojega odvetniškega koncipienta, 
ki je o tem problemu dejal: "Kdor je 
politično prišel, naj politično tudi gre." 

Odgovor Tomažu Celestini, odv. 
mag. B. K. v radijski oddaji Studio ob 
17-ih, Radio Slovenija 1, dne 3. 2. 
2005, na temo: "Spremembe Zakona o 
javnih uslužbencih" 

1 3 . Na ljubljanski Pravni fakulte-
ti je pred kratkim doktorsko disertacijo 
z naslovom: Predhodno odločanje po 
234. čl. PES uspešno obranil (sedaj to-
rej že dr. - op. p.) (odv.) Luigi Vara-
nelli. Mentor je bil prof. dr. Peter Gri-
lc. ... Naloga ima 449 strani besedila, 
temu je dodan seznam literature - 128 
monografij ter komentarjev in 161 
člankov drugih avtorjev. Močno pre-
vladujejo viri v tujem jeziku - največ 

jih je v italijanskem, sledijo viri v an-
gleškem, francoskem in nemškem jezi-
ku. Jasno je razvidno, kaj je stališče 
avtorja in kaj so povzeta stališča. V di-
sertaciji je 1321 opomb ... Poleg obse-
ga dela in uporabe znanstvenega in-
strumentarija je posebej vredno pouda-
riti, da delo krasi zelo jasno izražanje; 
avtor zna tudi zapletena vprašanja po-
jasniti na način, razumljiv bralcu, ki se 
z evropskim pravom sicer podrobneje 
ne ukvarja. 

Dr. Aleš Galič, Pravna praksa, št. 
2/2005, str. 35: "Predhodno odločanje 
po 234. čl. PES" 

1 4 . Newyorška anonimna porota 
je v četrtek znano 65-letno odvetnico 
L. S., ki slovi po radikalno progresiv-
nih stališčih in obrambi nepopularnih 
strank ter mestnih revežev, spoznalo za 
krivo vseh točk obtožnice, ki jo je bre-
menila sodelovanja s teroristi. S. je že 
napovedala, da se bo pritožila. 

Dnevnik, 12. 2. 2005, str. 3: "Od-
vetnica kriva sodelovanja s teroristi" 

1 5 . Minister V., kot rečeno, trdi, 
da ne gre za novo zgodbo o izbrisanih, 
toda nezakoniti izbris na podlagi zako-
na iz leta 1964 utegne postati prav to -
če ima piranski odvetnik E. D. prav. Po 
njegovih podatkih je namreč ljudi, ki 
so jim državljanstvo takrat odvzeli ne-
zakonito, med 10. 000 in 20. 000. Ko-
liko ljudi se je doslej v več kot 10. le-
tih že obrnilo nanj, nam zaradi interesa 
svojih strank ni hotel povedati, povedal 
pa nam je, da evropsko sodišče obrav-
nava več njegovih pritožb. 

Ranka Ivelja, Dnevnik, 18. 2. 
2005, str. 4: "Minister Virant: Proble-
ma ni" 

1 6 . Toda kriminalisti opozarjajo, 
da tudi tožilci nimajo dovolj znanja iz 
kriminalistike - na fakulteti se tematike 
komajda dotaknejo - in da določena 
kriminalistična znanja bolj zanimajo 
odvetnike, ki jih nato uporabljajo za 
obrambo obdolžencev, kot pa tožilce 
ali sodnike. 

Maja Ogorevc, Dnevnik, 28. 2. 
2005, str. 35: "Tožilci premalo pozna-
jo kriminalistiko" 

1 7 . V nekaterih državah velja, da 
se lahko na Vrhovno sodišče obrne 
zgolj odvetnik (ali celo samo določen 
pooblaščeni odvetnik), sama stranka 
pa ne. 

Majda Vukelič, Delo, 25. 2. 2005, 
str. 5: "Kandidira tudi Lojzka Hec" 

1 8 . V kratkem mu bodo sodili 
tudi zaradi ovadb, ki sta ju zoper nje-
ga vložila sodnica in odvetnik, vplete-
na v zadnje sojenje. Sodnici je po iz-
reku sodbe namreč besno zagrozil, da 



se bosta že srečala po končani kazni, 
"ljubeč" odnos pa je imel tudi do od-
vetnika. Ko mu je ta povedal, da ga ne 
more spraviti iz pripora, denarja za že 
opravljeno delo pa mu ne bo vrnil, mu 
je obdolženi zagrozil, da bo nadenj 
poslal Črnogorce, novinarje pa obves-
til, kje nabavlja kokain. Odvetnik mu 
je zato preklical pooblastilo in ga ova-
dil zaradi ogrožanja varnosti. 

Mojca Furlan - Rus: Dnevnik, 2. 
3. 2005, str. 24: "Ko kriminal postane 
del vsakdana" 

1 9 . Pomagalo pa bi tudi, da bi se 
odvetniki bolj seznanjali s sprejetimi 
odločitvami, saj bi za marsikateri pri-
mer lahko ugotovili, da pred ustavnimi 
sodniki ne bo uspešen; vlagatelji ustav-
nih pritožb so bili lani uspešni le v 4,4 
% primerih. 

Jana Taškar, Delo, 3. 2. 2005, str. 
2, v intervjuju z predsednikom Ustav-
nega sodišča dr. Janez Čebuljem, z 
naslovom: "Ustavni sodniki so preob-
remenjeni" 

20. Gre za to, da o pravicah slo-
venskih državljanov v Sloveniji odloča 
tuje sodišče. To se dogaja v vasi Prega-
ra, k. o. Salež, za katero se vodi zemljiš-
ka knjiga v Buzetu. Tako je zapisal 
ugledni koprski odvetnik G. V. v jav-
nem pismu svojim poslancem, objavlje-
nem v Primorskih novicah, in jih vzpod-
budil , da sprožijo ureditev tega nena-
vadnega vprašanja ... V. ni dolgo čakal. 
Le dan po objavi pisma je M. P. postavil 
predsedniku vlade in dvema ministroma 
(za pravosodje in zunanje zadeve) pisno 
poslansko vprašanje, kaj bodo vlada in 
ministrstvi ukrenili glede tega. 

Boris Šuligoj, Delo, 3.3.2005, str. 
2, v članku: "O pravicah slovenskih 
državljanov v Sloveniji odloča tuje so-
dišče" 

2 1 . O mitu, da so zagovorniki 
nadvse pretkani, da obramba onemo-
goča tekoč potek kazenskih postopkov, 
da sodniki in tožilci odvetnikom niso 
kos in da se primeri večinoma končajo 
z oprostilnimi sodbami, M. B. pravi, da 
nikakor ne drži. Podatki kažejo, da ima 
pred okrajnim sodiščem zagovornika 
samo vsak 6. obdolženec, medtem ko 
si jih na okrožnem sodišču le tretjina 
sama izbere. Približno četrtina do tret-
jina obdolžencev kaznivo dejanje pri-
zna, še več pa je takih, ki priznavajo 
osnovna relevantna dejstva, če že ne 
kaznivega dejanja v celoti. Raziskoval-
ci so obrambne taktike razdelili na šti-
ri različne sklope: zavlačevanje, argu-
mentiranje obrambe, kombinacija pr-
vih dveh taktik in nazadnje pasivno 
taktiko. Analiza je presenetljivo poka-

zala, da so obdolženci v veliki večini 
uporabljali pasivno taktiko - če niso 
imeli zagovornika, je bilo tako v 90 % 
primerov, če so ga imeli, pa približno v 
polovici vseh zadev. 

Mojca Furlan -Rus, Dnevnik, 7.3. 
2005, str. 12, v članku: "Od dejanja do 
sodbe 2 leti" 

2 2 . Odškodninske družbe so očit-
no postale realnost, ki izrinjajo odvet-
nike in so še en vmesni člen med zava-
rovalnico in zavarovancem oz. oško-
dovancem. 

Aleksandra Rehbenger Tisnikar, 
Svet nepremičnin, 10. 3. 2004, str. 29 

2 3 . Ker odvetniki in sodniki v 
mnogih državah niso seznanjeni s 
pravno veljavnimi predpisi s področja 
diskriminacije, najbrž niti ne presene-
ča, da izobčenje, segregacija in nasilje 
pogosto še vedno ostanejo nekaznova-
ni. 

Janez A. Goldston, Dnevnik, 12. 
3. 2005, str. 33, v članku: "Romi v 
Strasbourgu" 

2 4 . V dveletnem izobraževanju za 
odvetnike na mednarodnem kazen-
skem sodišču so bili tudi štirje sloven-
ski predstavniki. Med 97 odvetniki iz 
držav Vzhodne in Srednje Evrope je 
posebna komisija izbrala 7 odvetnikov, 
ki izpolnjujejo določene pogoje za so-
delovanje na mednarodnem kazen-
skem sodišču (ICC), preostali pa bodo 
morali te pogoje še izpolniti. 

Slovenska odvetnica R. T. iz Ljub-
ljane sodi med tisto sedmerico, ki po-
goje že izpolnjuje. 

In pravi: "7. marca smo evropski 
odvetniki v Trieru sprejeli odločitev o 
ustanovitvi združenja evropskih kazen-
skih odvetnikov Elan, ki bo imelo se-
dež v Alicanteju v Španiji, prvo sreča-
nje pa bo na Santoriniju v Grčiji. Na-
men združenja je uskladitev kazenskih 
pravil v EU in njihov razvoj, izmenja-
va izkušenj ter dvig kakovosti proces-
nega prava pri nas. Že dve leti smo po-
vezani pred spleta, tako da lahko za 
mnenje vprašaš 100 kolegov iz EU. 
Glede na to, da smo v Sloveniji v tran-
ziciji kazenskega prava, je to sodelova-
nje izredno dobrodošlo." 

Gordana Stojilkovič, Zurnal, 18. 
3. 2005, str. 58 

Čestitkam kolegici odvetnici 
Rosviti TOPLAK se pridružuje 
tudi uredništvo Odvetnika! 

2 5 . MOL je skupno udeležena v 
5.100 sodnih postopkih na ljubljanskih 
sodiščih. Od tega jih je lani prišlo v ob-

ravnavo 1.290 (485 pravd, 561 izvršb 
in 244 nepravd) ... 

Stroški: za svoje pravne zastopnike 
na sodiščih je občina lani porabila 
61.979. 536,00 tolarjev ... 

Odvetniki: Občino je zastopalo 18 
odvetnikov in odvetniških pisarn. 

Dejan Vodovnik, Delo, 24. 3. 
2005, v članku: "Nova izgubljena 
pravda MOL, Železniška križanja sku-
bijo občino" 

26. 
• Kakšna je razlika med dobrim in 

uspešnim odvetnikom? 
• Dober odvetnik pozna pravo, 

uspešen pa sodnika. 
Ana Liza, v oddaji TVS I "Spet 

doma", 27. 3. 2005 

2 7 . V čem je razlika med odvet-
niki in Odškodnino, d. o. o.? 

V vsebini in kakovosti našega dela 
in dela odvetnikov, ki so eventualno 
specializirani za odškodninsko pravo, 
praktično ni razlik. Razlike so za stran-
ko predvsem finančne, kar izvira iz 
različnosti zasnove pogodbenega raz-
merja med stranko in odvetnikom oz. 
med stranko in našo družbo. V prvem 
primeru gre za pogodbo o prizadeva-
nju, na podlagi katere je odvetnik upra-
vičen do plačila za svoje storitve, ne 
glede na uspešnost njegovega dela. Pri 
nas je povsem drugače. Stranka plača 
naše storitve samo v primeru uspešno 
opravljenega posla, saj gre v tem pri-
meru za podjetniško pogodbo. Po-
membna razlika je tudi v tem, da smo 
za stranke dosegljivi vsak dan 24 ur 
preko spleta in brezplačne telefonske 
številke ter da stranke pri nas dobijo 
vse nasvete popolnoma brezplačno. 

Oglas, v Žurnalu, 25. 3. 2005, str. 
49, z naslovom: "Odškodnina svetuje" 

28. "Plačajmo sodnike dvojno, 
pa ne bo sodnih zaostankov 

II ... 
V tedenski oddaji Radia Slovenije 

Nedeljski gost je v nedeljo 13. 2. 2005 
na Valu 202 novinar Marjan Jerman 
opravil zaslišanje odv. kolega dr. 
Petra Čeferina, ki je to pot zagovarjal 
samega sebe, kot je bilo napovedano v 
uvodniku. 

Povzemam nekaj najzanimivejših 
poudarkov: 

"... Sem iz Ljubljane, v rani mla-
dosti sem se navduševal za živali. Se v 
gimnaziji sem želel postati veterinar, 
po nekem vzoru s Koroškega. Moja 



prva služba je bila novinar pri, žal 
sedaj ukinjenem, Gospodarskem vest-
niku. Leta 1964 sem intervjuval minis-
tra za kmetijstvo. Njegov brat je bil 
direktor kmetijske zadruge in mi je 
predlagal: "Če nas greš čez 2 uri na 
sodišče zastopat, dobiš trisobno 
stanovanje." ... S 1. 12. 1969 sem po 
enem letu uspešno opravil odvetniški 
izpit in postal odvetnik v Trebnjem. 
Odvetnik sem že 37 let ...Že leta 3-krat 
tedensko preživim v fitnesu, hodim v 
gore, kajti dobra fizična kondicija je, 
ob 12-urnem delu v pisarni, bistvenega 
pomena za odvetnika ... 

Proces proti kosovskim rudarjem je 
bil visoka šola odvetništva. Sodelovali 
smo tudi štirje slovenski odvetniki, in 
sicer zastonj. Izrečene so bile opros-
tilne sodbe, najhuje v tem postopku pa 
je bilo predsedniku kazenskega senata, 
ki je bil Turek, znan po največ smrtnih 
obsodbah v tistem obdobju. Njegov sin 
mu je med postopkom postavil pogoj, 
da ga v primeru obsodilne sodbe ne 
prizna več za očeta. Javni tožilec pa je 

bil po narodnosti Rom in je mesec ali 
dva po koncu procesa umrl od kapi.... 

Zadnjih deset let se ukvarjam samo 
s kazenskimi zadevami ... Načelno se 
mi zdi prav, da je sodniška funkcija tra-
jna, seveda ob določenih pogojih (izo-
braženost, življenjske izkušnje sod-
nikov, profesionalnost itd.). Če bi plače 
slovenskim sodnikom podvojili, bi rešili 
vse probleme sodstva, vključno s sodni-
mi zaostanki, saj bi najboljši sodniški 
kadri ne odhajali več, ampak bi priha-
jali celo nazaj. ... V vseh fazah 
kazenskega postopka se mi zdi, da poli-
cija še najbolje opravlja delo.... Glede 
prekrškov menim, da reforma pred-
stavlja napako. Policija ni usposoblje-
na za preiskavo.... Vsi veliki procesi (v 
decembru lani so bile v glavnem 
izrečene 30-letne zaporne kazni) so 
(bili) pri nas spolitizirani. 
Zagovornik ne bi smel prevzeti 
primera, ko bi zaradi zgražanja nad 
storilcem ali zadevo utegnila biti nje-
gova obramba slabša. Jaz v karieri na 
tak primer še nisem naletel ... Nuja 

sodobne odvetniške pisarne je specia-
lizacija, kar v naši pisarni že počnemo, 
saj sem direktor, vodji dveh oddelkov 
pa sta moja dva sinova. V naši pisarni 
so vsi odvetniki dobri. ... O velikem 
odpiranju denarnice pri nas ni govora. 
Plača se po odvetniški tarifi ali pa po 
posebnem dogovoru v odstotku, po 
koncu zadeve Kaznovanje odvetnika 
je poseben problem ... Hitrost postopka 
ni ekvivalent poštenega sojenja ... 

Na ozemlju današnje Slovenije je 
bila najboljša zakonodaja v času 
Avstro-Ogrške, tudi v času kraljevine 
Jugoslavije, sedaj pa je vedno slabša. 
Za primer naj povem: če doma hraniš 
orožje, si lahko pri nas za isto dejanje 
kaznovan za prekršek, kjer je zagrože-
na kazen do treh mesecev zapora, ali 
pa za kaznivo dejanje, za katero si 
lahko obsojen na nekaj let zapora ... 

... Zapor je eden največjih neuspe-
hov človeštva. ..." 

Prebral in izbral: 
mag. Bojan Kukec 

Odvetniška šola 2005 

Že sedmič v šolo 
Že sedmo leto zapored smo si sloven-

ski odvetniki pripravili "odvetniško šo-
lo", ki je eden najbolj uspešnih projektov 
OZS. Menim, da se je prejšnje vodstvo 
OZS s to obliko izobraževanja na pravi 
način lotilo enega osnovnih poslanstev 
naše stanovske organizacije. Letošnja 
udeležba v šoli, ki je bila 8. in 9. aprila 
znova v Portorožu, je bila presenetljivo 
visoka: zbralo se nas je več kot 700 odvet-
nikov, pa tudi odvetniški kandidati in pri-
pravniki niso manjkali. 

Prvi dan, to je v petek, je predaval 
John M. Bosnak - odvetnik in mediator 
iz Nizozemske, koreferat pa je imela višja 
sodnica Gordana Ristin, oba na temo: 
"Vloga odvetnika v mediacijah". Pojas-
nila je posredovala še vodja Službe za al-
ternativno reševanje sporov pri Okrož-
nem sodišču v Ljubljani Maša Kociper, 
saj sta se v razpravi pojavili dve vprašanji. 

Naslednji predavatelj je bil davčni 
svetovalec pri Obrtni zbornici Slovenije 
Iztok Mohorič, kije govoril o davčni za-
konodaji. Poudaril je letošnje novosti, pri 
čemer sta se spraševalec v razpravi in pre-
davatelj strinjala glede neustrezne prakse 
davčnih organov (103. in 108. člen zako-
na o davčnem postopku - 1) in pomanj-
kljivo napisanih zakonov. 

Zagotovo je bil, tako po strokovni 

kvaliteti kot po neposredni praktični upo-
rabnosti za odvetnike, osrednji dogodek 
predavanje bivšega odvetniškega kolega 
in sedanjega vrhovnega državnega tožilca 
Hinka Jenulla o "Sodnem varstvu po 
novem zakonu o prekrških". Po moji 
oceni so vsebina, način in metoda preda-
vanja tako s pravnostrokovnega kot an-
dragoškega in pedagoškega vidika lahko 
pravcati vzorec, kako odvetnikom ponu-
diti ter prikazati novosti določenega prav-
nega področja, ob hkratnem zelo uporab-
nem odkazovanju na najpomembnejše 
pasti, ki nas čakajo v bodoče, pa tudi o 
morebitnem razmišljanju glede ustavno-
pravne presoje nekaterih (na novo uvede-
nih) pravnih institutov. Skratka, avtorju 
seje poznalo, daje dolgoletni odvetnik, ki 
je prav iz našega zornega kota lahko naj-
bolj kvalitetno podal novo vsebino, ki je 
uporabna za vsakdanje delo v naših od-
vetniških pisarnah. 

Vodja gospodarskega oddelka Vr-
hovnega sodišča RS, vrhovni sodnik Vla-
dimir Balažič, je predstavil referat z nas-
lovom: "O zamudnih obrestih", kije po-
dročje, o katerem si še danes pravna teori-
ja in sodna praksa v Sloveniji nista enot-
ni, zaradi česar tudi (še) ni sprejeto načel-
no pravno mnenje VS RS o tej problema-
tiki. 

Predsednica Višjega delovnega in so-
cialnega sodišča Marta Klampfer je 
predstavila "Postopek v delovnih sporih 
po novem ZDSS", kar je bilo še posebej 
zanimivo, čeprav sem v pravnem gradivu 
pogrešal vzorce in napotila glede obliko-
vanja zahtevkov v tovrstnih sporih, kot je 
to v preteklih letih ista sodnica, ko je pre-
davala odvetnikom, že uporabila kot me-
todo dela ter jih nato objavila v svojem 
strokovnem prispevku v našem glasilu. 

Drugi dan se je delo šole začelo s 
predstavitvijo referata višje sodnice dr. 
Mateje Končina - Peternel z naslovom 
"Nekatera vprašanja v zvezi z družin-
skopravnimi spori". Prav ta tematika je 
po pripovedovanju kolegov doživela naj-
obšimejši odziv v razpravi med odvetniki. 

Odvetniško šolo je zaključil sodnik 
Ustavnega sodišča RS dr. Zvonko Fišer 
z nekoliko polemično zastavljenim pri-
spevkom, katerega vsebina so bila "Izho-
dišča za reformo kazenskega postop-
ka". 

Predstavil je svoje poglede in poglede 
strokovne skupine, v kateri je sodeloval in 
kije pripravila najnovejše gradivo o refor-
mi našega kazenskega postopka. Stališča 
so naletela na kar oster odziv med prisot-
nimi odvetniki, ki so ponujene strokovne 
rešitve skoraj soglasno zavrnili iz razloga, 
ker bi šle zgolj v prid zmanjševanju sodnih 
zaostankov, bolj pa na račun materialnih 
in procesnih pravic obdolžencev oziroma 
(posledično) tudi zagovornikov, ki bi jim 
nove rešitve še oteževale delo. 

B. K. 



Odvetniki na glavnem 
niirnberškem procesu 

dr. Janez Kranjc 

Letos mineva šestdeset let od konca druge svetovne vojne. Ta, doslej 
največji spopad v zgodovini ni pomenil le najhujše morije, temveč sta faši-
zem in nacizem kot njegova neposredna vzroka tudi na pravnem področju 
prinesla veliko dotlej nepredstavljivih "novosti". Ne le, da je zaradi popol-
ne podreditve ideologiji pravo v obeh sistemih degeneriralo v ubogljivo 
orodje oblasti, temveč sta oba totalitarizma tudi ustvarila pravne okvire za 
nepredstavljive zločine, med katerimi je vsekakor najhujši holokavst kot 
sistematično odrekanje pravice do življenja celotni skupnosti. Druga sve-
tovna vojna je bila tudi zaradi takih pravnih okvirov totalna, kar kajpak po-
meni barbarska in do konca nehumana. 

Nič čudnega torej, če je skušal ci-
vilizirani svet po koncu vojne 
tudi na pravnem področju po-

praviti nastalo škodo. Ker so nacistični 
zločini večidel potekali lege artis, je v 
obliki temeljnih in človekovih pravic 
oblikoval nekakšno naravno pravo, ki 
ga mora upoštevati vsak zakonodaja-
lec. Pred mednarodnimi1 in nemškimi 
sodišči je prišlo tudi do več postopkov, 
v katerih so sodili glavnim akterjem 
nacističnih zločinov. Zanimivo je, da 
razen t. i. niirnberškega in tokijskega2 

1 Procesu proti glavnim vojnim zločincem so sle-
dili še procesi: proti zdravnikom (od 9. decem-
bra 1946 do 20. avgusta 1947), proti generla-
feldmaršalu Erhardu Milchu (od 2. januarja do 
17. aprila 1947), proti pravnikom (od 17. febru-
arja do 14. decembra 1947), proti glavnemu 
upravnemu uradu SS (od 13. januarja do 3. no-
vembra 1947), proti Flickovemu koncernu (od 
18. aprila do 22. decembra 1947), proti IG Far-
ben (od 14. avgusta 1947 do 30. julija 1948), 
proti generalom, ki so poveljevali v jugovzhodni 
Evropi (od 15. julija 1947 do 19. februarja 
1948), proti glavnemu uradu za rasne zadeve in 
naseljevanje (od 1'. julija 1947 do 10. marca 
1948), proti enotam za posredovanje (od 15. sep-
tembra 1947 do 10. aprila 1948), poti Kruppove-
mu koncernu (od 8. decembra 1947 do 31. julija 
1948), proti zunanjemu in drugim ministrstvom 
(t. i. WilhelmstraJlen-Prozess od 4. novembra 
1947 do 14. aprila 1948) in proti vrhovnemu po-
veljstvu nemške vojske (od 30. decembra 1947 
do 29. oktobra 1948). Poleg naštetih so bili še 
številni procesi proti nacistom pred nemškimi 
sodišči. 
2 Pristojnosti tokijskega vojaškega sodišča so bi-
le opredeljene z listino, ki jo je izdal vrhovni po-
veljnik ameriških sil na Pacifiku general Dou-
glas MacArthur. Pri sodišču so sodelovali sodni-
ki iz enajstih držav. Postopek je bil bolj ali manj 
enak kot v Niirnbergu, s tem da so obravnavali 
kot zločine proti človečnosti tudi ravnanje z vo-
jaki. 

Sojenje je trajalo od 3. maja 1946 do 12. novem-
bra 1948. Med 28 obtoženci so bili vojaki, poli-
tiki in diplomati. Sedem jih je bilo obsojenih na 
smrt, 16 na dosmrtno ječo, dva na krajšo zapor-

procesa proti vodilnim protagonistom 
vojaškega in političnega dogajanja v 
obeh silah osi ni bilo zoper vojne zlo-
čince iz preostalih držav zaveznic na-
cistične Nemčije mednarodnih, navad-
no pa tudi ne domačih procesov.3 

Dogovor o "sodnem kaznovanju 
odgovornih za zločine" 

Zgodovina niirnberškega procesa 
sega v januar leta 1942, ko so pred-
stavniki držav, ki jih je zasedla nem-
ška vojska,4 na konferenci v Londonu 

no kazen, dva pa sta med postopkom umrla. Nih-
če ni bil oproščen. 

Leta 1978 so vse tiste, ki so bili usmrčeni ali so 
umrli v zaporu, uvrstili med junake (kami) na ve-
likem vojaškem mavzoleju templju Yasukuni Ji-
nja. 

Zanimiv vpogled v miselnost, ki je bila v ozadju 
tega dejanja, daje spletna stran Yasukuni Jinja 
http: I lwww.yasukuni.or.jp/englishl. 
3 V določenem pogledu je izjema Avstrija. Zača-
sna vlada je že 8. maja 1945 sprejela zakon, s 
katerim je prepovedala nacistično stranko (t. i. 
Verbotsgesetz). 26. junija 1945 je z novim zako-
nom določila smrtno kazen za vodstvena opravi-
la v nacistični stranki in njenem aparatu kot tudi 
za zločine proti človečnosti. Že 14. avgusta 1945 
je prišlo pred ljudskim sodiščem na Dunaju do 
prvega procesa proti štirim nacistom zaradi ubi-
janja in zlorab ujetnikov v koncentracijskem ta-
borišču. V različnih procesih je v prvih štirinaj-
stih mesecih dunajsko ljudsko sodišče izreklo de-
vet smrtnih kazni. Procesi pred ljudskimi sodišči 
so (s precej pojemajočo intenzivnostjo) tekli vse 
do leta 1955. Preiskava je bila uvedena v več kot 
130.000 primerih: zoper 28.148 osumljencev je 
bila vložena obtožnica, 13.634 jih je bilo obsoje-
nih, od tega 43 na smrt (smrtna kazen je bila iz-
vršena v 30 primerih, dva obsojenca sta storila 
samomor), 30 pa na dosmrtno ječo. 650 obsojen-
cev je bilo obsojenih na prostostne kazni med 5 
in 20 leti. Zanimivo pri tem je, da so bile kazni 
sprva zelo stroge, kasneje pa vse milejše, tako da 
bi bil tisti, ki je bil leta 1945 obsojen na dolgo 
prostostno kazen, po letu 1950 verjetno oproš-
čen. Podrobno o tem gl. pri Helmut Butterweck, 

oblikovali program za preganjanje 
vojnih zločinov. V izjavi iz St. Jamesa 
so udeleženci konference opredelili 
kot enega od glavnih ciljev vojne 
"sodno kaznovanje odgovornih za zlo-
čine". Udeleženci so se zavezali, da 
bodo v duhu mednarodne solidarnosti 
iskali krivce ne glede na njihovo na-
rodnost in na morebitno nevtralnost 
države domicila ter jih postavili pred 
sodišče oziroma da bodo izrečene sod-
be tudi izvršili. To izjavo so priznale 
tudi tri glavne zaveznice protifašistič-
ne koalicije - ZDA, Velika Britanija in 
Sovjetska zveza. 

Oktobra 1942 seje prvič sestala ko-
misija Združenih narodov za vojne zlo-
čine (United Nations War Crimes 
Commission), katere naloga je bila zbi-
rati dokumentacijo o vojnih zločinih sil 
osi. Na konferenci v Moskvi novembra 
1943 so zaveznice sprejele izjavo o 
nemških zločinih v zasedeni Evropi. 
Skladno s to izjavo naj bi bili vojni zlo-
činci kaznovani v državi, kjer so zločin 
zagrešili, po njenem pravu. Storilce, ki 
bi jih bremenili zločini, storjeni v več 
državah, bi kaznovali na temelju skup-
ne odločitve zavezniških vlad. 

Tri velike zaveznice so svojo od-
ločnost, da bodo kaznovale vojne zlo-
čince, ponovile na konferencah v Te-
heranu (1943), na Jalti (februarja 1945) 
in v Potsdamu (1945). Maja 1945 je 
ameriški predsednik Truman pooblastil 
sodnika vrhovnega sodišča Roberta H. 
Jacksona, da se dogovori o postopku, 
hkrati pa ga je imenoval za glavnega 
tožilca na kasnejšem procesu. Junija 
1945 je Jackson objavil poročilo, v ka-
terem je izdelal načrt niirnberškega 
procesa. Na temelju Jacksonovega po-
ročila so zavezniki sprejeli t. i. london-
ski sporazum o preganjanju in kazno-
vanju glavnih vojnih zločincev sil ev-
ropske osi in hkrati statut in sestavo 
niirnberškega sodišča.5 

Verurteilt & begnadigt. Österreich und seine 
NS-Straftäter, Wien 2003, zlasti 13, 22 s. ter 
32-38. 
4 Konference so se udeležili predstavniki Belgije, 
Cehoslovaške, Francije, Grčije, Nizozemske, Ju-
goslavije, Luksemburga, Norveške in Poljske. 
5 Zanimiv je zlasti 24. člen statuta, ki je predvi-
deval naslednji potek postopka: 

branje obtožnice, sodišče vpraša vsakega obtož-
enca, ali je kriv; tožilstvo poda uvodna pojasni-
la: sodišče vpraša tožilstvo in zagovornike, kakš-
no dokazno gradivo predlagajo, in odloči o do-
pustnosti posameznih nasprotnih dokazov; zasli-
šanje prič tožilstva in zatem obrambe, za tem do-
voli sodišče križno zaslišanje; sodišče lahko ka-
darkoli zastavlja vprašanja pričam ali obtožen-
cem; križno zaslišanje prič s strani tožilstva in 
obrambe; beseda se da obrambi; zadnjo besedo 
ima tožilstvo; sodišče razglasi sodbe. 

http://www.yasukuni.or.jp/englishl


Obtožnica s štirimi točkami 

Obtožnica na glavnem niirnberš-
kem procesu je vsebovala štiri točke: 
zaroto proti miru, načrtovanje, sproži-
tev in izvajanje napadalne vojne, zloči-
ne in kršitve vojnega prava ter zločine 
proti človečnosti. Med obtoženci so bi-
le določene razlike le glede na to, na 
katere točke se je opirala obtožnica 
proti njim. 

Poleg posameznikov so bile na 
glavnem niirnberškem procesu obtože-
ne tudi nekatere organizacije nacistič-
nega režima. Na zatožni klopi so se ta-
ko znašli nacistična stranka (NSDAP), 
SA, SS, vlada, generalni štab in vrhov-
no poveljstvo oboroženih sil, gestapo 
in varnostna služba (SD). Sam posto-
pek je trajal od 18. oktobra 1945 do 1. 
oktobra 1946. V času procesa so zasli-
šali 240 prič in predložili okrog tristo 
tisoč pod prisego danih izjav. Zapisnik 
sojenja obsega okrog šestnajst tisoč 
strani. 

Iskanje pravne podlage 
opredelitev postopka 

Vojaško sodišče v Niirnbergu se je 
pri svojem delu srečevalo s številnimi 
težavami. Glede na splošno veljavno 
načelo zakonitosti (nullum crimen sine 
lege) je bilo predvsem treba najti 
ustrezno pravno podlago. Poleg tega je 
bilo treba opredeliti postopkovno pra-
vo, po katerem bo postopek potekal, in 
seveda imenovati sodnike, tožilce in 
izbrati odvetnike, ki bodo branili obto-
žence. 

Kot je splošno znano, je bil izbran 
anglosaški kontradiktorni tip postopka. 
Obtoženci so si lahko izbrali nemške 
zagovornike, pri čemer članstvo v na-
cistični stranki za sodelovanje v pos-
topku ni bilo ovira, s tem da je o tem v 
vsakem primeru posebej odločalo za-
vezniško sodišče. Zagovorniki obtož-
encev so bili tako nemški odvetniki,6 

med katerim najdemo nekatera zelo 
znana imena.7 

6 Na velikem niirnberškem procesu so kot zago-
vorniki posameznih obtožencev nastopali na-
slednji odvetniki: dr. Otto Stahmer (Hermann 
Göring), dr. Günther von Rohrscheid (Rudolf 
Heß), dr. Martin Horn (Joachim von Ribben-
trop), dr. Otto Nelte (Wilhelm Keitel), dr. Kurt 
Kaufmann (Ernst Kaltenbrunner), dr. Alfred 
Thoma (Alfred Rosenberg), dr. Alfred Seidl 
(Hans Frank), dr. Otto Pannenbecker (Wilhelm 
Frick), dr. Hans Marx (Julius Streicher), dr. 
Fritz Sauter (Walter Funk), dr. Rudolf Dix (Hjal-
mar Schacht), mornariški sodnik Otto Kranzbü-
hler (Karl Dönitz), dr. Walter Siemers (Erich 
Raeder), dr. Fritz Sauter (Baidur von Schirach), 
dr. Friedrich Bergold (Martin Bormann), dr. Ro-
bert Servatius (Fritz Sauckel), Prof. dr. Franz 

Problemi (smisla) obrambe 
Težave, s katerimi so se srečevali 

odvetniki na sojenju v Niirnbergu, so 
bile velikanske. Ne le, da je šlo za ob-
rambo storilcev zločinov, ki so bili v 
zgodovini brez primere, temveč so tudi 
nekateri med obtoženci s svojimi izja-
vami dokazovali, da je vsaka razprava 
z njimi odveč. 

Tako je npr. Goring trdil, da je pro-
ces primer nebrzdane justice zmago-
valcev, Streicher, da gre za zaroto 
mednarodnega sionizma, Frick, da te-
meljijo obtožnice na zaroti in izmišljo-
tinah itd. Drugi zopet so se sklicevali 
na to, da so le izpolnjevali povelja. Ta-
ko je npr. general Keitel trdil, da je za 
vojaka ukaz pač ukaz, ki ga mora iz-
polniti.8 Še dlje je šel Funk, ki je me-
nil, da mu je mogoče očitati le zmoto 
in nevednost, zaradi česar naj bi šlo v 
njegovem primeru za tragedijo in ne za 
zločin. Le redki (npr. Speer ali von 
Schirach) so bili pripravljeni sprejeti 
svoj del odgovornosti za storjene zloči-
ne in za nastanek avtoritarnega siste-
ma. 

Ker o resničnosti očitanih grozo-
dejstev ni bilo dvoma, se je postavljalo 
vprašanje, ali je spričo razsežnosti zlo-
čina in zakrknjenosti storilcev obram-
ba sploh smiselna in mogoča. Odgovor 
je bil pritrdilen iz dveh razlogov: 
• Prvi je bil načelne narave. Vsak 

obtoženec v kazenskem postopku 
mora imeti zagovornika, da se za-
gotovi korekten potek postopka. 
Spoštovanje procesnih kavtel lah-
ko edino zagotovi dejansko izva-
janje domneve nedolžnosti, ki je 
temeljno načelo kazenskega pra-
va. 

• Drugi razlog je bil povsem praktič-
ne narave. Sodišče je ravnalo po 
anglosaškem kontradiktornem pos-
topku, v katerem je že po sami na-
ravi stvari nujno sodelovanje ob-
rambe obtoženca. 
Kljub temu je bilo, kot ugotavlja 

Bradley Smith, že vnaprej jasno, da 
nobena obramba ne bo mogla ovreči 

Exner (Alfred J odi), dr. Egon Kubuschok (Franz 
von P apen), dr. Gustav Steinbauer (Arthur Seyß-
Inquart), dr. Hans Flächsner (Albert Speer), dr. 
Otto von Lürdinghausen (Konstantin von Neu-
rath), dr. Heinz Fritz (Hans Fritzsche). Obtože-
ne skupine in službe so zastopali tudi drugi od-
vetniki. 
7 Npr. profesor državnega in mednarodnega 
prava Hermann Jahrreiß, znameniti profesor 
kriminologije Franz Exner, prof. dr. Herbert 
Kraus ali kasnejši politik dr. Otto Pannenbecker. 
8 V zvezi s tem je 8. člen Londonskega statuta iz-
recno določal, da ravnanje na temelju povelja ne 
izključuje kazenske odgovornosti. 

skrbno pripravljenih obtožnic in da bo 
zato v glavnem omejena na zagotav-
ljanje korektnega poteka postopka. Ne 
glede na to pa so vsi odvetniki na za-
četku postopka vložili skupno petici-
jo, s katero so skušali dokazati, da za 
postopek ni pravne podlage. Pred-
vsem so nasprotovali točki obtožnice 
o sprožitvi in vodenju nepravične voj-
ne. Hkrati je obramba trdila, da tudi 
za obtožnico zaradi zločinov proti mi-
ru v mednarodnem pravu ni nobene 
pravne podlage, saj naj bi šlo za no-
vo kazensko pravo, ki pa naj bi bilo 
oblikovano šele po izvršenem dejanju. 
Predsednik niirnberškega sodišča sir 
Geoffrey Lawrence je peticijo zavrnil 
z obrazložitvijo, da se je tudi Nem-
čija s podpisom Brian-Kellogovega 
pakta leta 1928 odrekla vojni kot 
sredstvu nacionalne politike in se za-
vezala, da bo morebitne spore reše-
vala po mirni poti. 

V času postopka so se nekateri od-
vetniki pritoževali, da se čutijo tudi sa-
mi bolj obtožence kot pa odvetnike, saj 
naj bi sodišče ne bilo nasproti njim ne-
pristransko. Odvetniki so hkrati protes-
tirali proti domnevno sovražnemu po-
ročanju tiska, ki naj bi ga dovoljevale 
okupacijske oblasti. V luči tega je 
predstavljal kontradiktorni postopek, 
ki ga nemški pravniki praviloma niso 
poznali in obvladali, verjetno še naj-
manjši problem. 

Ob tem je gotovo, da po vsem, kar 
se je zgodilo, razpoloženje do nacistič-
nih veljakov, pa tudi do Nemcev nas-
ploh v resnici ni moglo biti posebej 
pozitivno. Mnogi so zato tudi delo 
niirnberških zagovornikov razumeli 
kot opravičevanje nacističnih zloči-
nov. Vendar pa bi v veliki večini pri-
merov zagovornikom le težko očitali, 
da so nastopali kot privrženci nacistič-
ne ideologije ali zagovorniki sistema 
in njegovih zločinov, čeprav so bili 
med njimi tudi nekateri, ki v tem po-
gledu niso imeli povsem neoporečne 
preteklosti. 

Tak je bil npr. profesor Franz Ex-
ner, ki je bil pred vojno eden od naj-
večjih kriminologov v Nemčiji. Po ro-
du je bil iz Avstrije, znan pa je postal 
kot profesor kriminalne biologije. V 
svojih spisih je med drugim povezoval 
kriminologijo z nacistično ideologijo. 
Njegov najbolj znani spis Kriminalna 
biologija je znova izšel tudi po vojni, 
potem ko je iz njega pred ponovnim 
izidom odstranil ideološko navlako iz 
predvojnih izdaj, še zlasti poglavje o 
posebnem kriminalu Judov. Exner je 
pred vojno skupaj z Edmundom 



Metzgerjem svetoval pravosodnemu 
ministrstvu pri načrtovanju posebnega 
"zakona o tujcih v skupnosti" (Geme-
inschaftsfremdengesetzes). Po tem na-
črtu naj bi po končni zmagi vse Jude na 
ozemlju Nemčije, pripadnike romske 
in Sinti skupnosti, Ruse, Ukrajince, 
Poljake ter tiste Nemce, ki bi bili obso-
jeni na več kot osem let ječe, izročili 
SS, tj. poslali v koncentracijska tabori-
šča. Kljub dokaj sporni preteklosti je 
Exner na sojenju v Niirnbergu nastopal 
nepristransko in profesionalno. 

Isto velja tudi za preostale zagovor-
nike obtožencev. Namestnik glavnega 
tožilca David Maxwell Fyfe, kasnejši 
Lord Kilmuir,9 je dejal, da so nemški 
zagovorniki v Niirnbergu pokazali 
zgledno raven profesionalnosti in v iz-
redno težkih okoliščinah nadaljevali 
visoko tradicijo nemških odvetnikov. 
Za dr. Rudolfa Dixa in mornariškega 
častnika Otta Kranzbiihleria10 pa je de-
jal, da sta bila med najboljšimi odvet-
niki, ki jih je kdaj srečal pred sodiš-
čem. 

Obsojeni nacistični veljaki so razen 
Speera, ki se je strinjal z izrečeno sod-
bo, sodbe mednarodnega sodišča spre-
jeli kot krivične. Zato so odvetniki v 
njihovem imenu naslovili prošnjo za 
pomilostitev na zaveznike. Prošnja je 
bila kajpak zavrnjena. 

Odvetniki pripomogli 
k zaupanju v pravo 

Sodelovanje odvetnikov na sojenju 
v Niirnbergu je gotovo pripomoglo h 
korektnosti postopka in legitimnosti iz-
rečenih sodb. S tem so tudi odvetniki 
pripomogli k temu, da sojenje ni bilo 
maščevanje zmagovalcev, temveč je 
postalo prvi korak k ponovni vzposta-
vitvi zaupanja v pravo in hkrati važen 
precedens, ki je pomembno zaznamo-
val nadaljnji razvoj mednarodnega pra-
va. 

V zvezi s tem je treba omeniti bese-
de, ki jih je leta 1961 o procesu zapisal 

9 David Maxwell Fyfe, kasnejši Lord Kilmuir se 
je rodil leta 1900 v Aberdeenu. Študiral je pravo 
v Edinburglru in Orfordu. Leta 1934 je bil izvo-
ljen v parlament. Leta 1942 ga je Churchill ime-
noval za namestnika britanskega tožilca na soje-
nju nacističnim vojnim zločincem. Po vojni je bil 
notranji minister in lord kancler (Lord Chancel-
lor). 
10 Kranzbuhler je npr. v razpravo zelo spretno 
uvrstil dokaze, s katerimi je obšel načelo«Et tu 
quoque (t.j. možnost ugovora, da je bilo enako 
prakso vojskovanja mogoče zaslediti tudi pri za-
veznikih), kije sicer dosledno veljalo v nurnber-
škem procesu. 18. člen Londonskega statuta je 
namreč predvideval le obravnavo tistih točk, ki 
jih je vsebovala obtožnica. 

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

ODVETNIŠKA ZBORNICA V LETU 1964 
Dne 24. marca 1964 je sprejel Organizacijsko-politični zbor Skupščine 

SRS za nadaljnji razvoj odvetništva naslednja pomembna stališča: 

"1. Neodvisno in samostojno odvetništvo, organizirano bodisi v odvetniš-
ki pisarni kot delovni organizaciji bodisi v individualni odvetniški pi-
sarni ali delovni skupnosti, in ki naj daje ob ustrezni specializaciji naj-
bolj kvalitetno in popolno pravno pomoč na vseh področjih, naj bo os-
nova sistema pravne pomoči kot družbene službe. 

2. Družbeno-politične skupnosti, delovne in druge organizacije naj zago-
tovijo materialne in druge pogoje za organiziranje služb pravne pomo-
či in v ta namen tudi združujejo svoja sredstva, zlasti pa ustanavljajo 
oziroma podpirajo ustanavljanje odvetniških pisarn kot delovnih orga-
nizacij in delovnih skupnosti. Ob tem naj še posebej posvetijo potreb-
no skrb pridobivanju novih strokovnih kadrov na tem področju, zlasti 
tako, da jih štipendirajo in jim zagotovijo pogoje za delo na področju 
pravne pomoči. 

3. Služba pravne pomoči naj bo zlasti zagotovljena na tistih področjih, ki 
so za občane posebno pomembna in najbolj neposredno zadevajo nji-
hove interese, kot so področje varstva samoupravnih pravic, delovnih 
odnosov, socialnega zavarovanja, stanovanjskih razmerij in podobno. 

4. Ob uskladitvi obstoječe zvezne zakonodaje se je zavzemati za to, da 
se v zveznem merilu uveljavijo le splošna načela za ureditev enotne-
ga sistema službe pravne pomoči, da bi se tako republiški zakonodaji 
omogočilo neposredno urejanje organizacije in delovanja te družbene 
službe kot ustreza konkretnim pogojem in potrebam. 

5. Da bi bil odvetnikom zagotovljen v načelu enak družbeno-ekonomski 
položaj ter v osnovi enake pravice in dolžnosti kot jih imajo delovni 
ljudje v delovnih organizacijah, je potrebno doseči ustrezne spremem-
be v sedanji ureditvi njihovih družbenih dajatev in socialnega zavaro-
vanja." 

niirnberški zagovornik prof. dr. Her-
bert Kraus: 

"Niirnberški proces odpira novo 
obdobje v mednarodnem pravu ... 
državniki in vojaki poslej pri svojih od-

ločitvah ne morejo več računati s tem, 
da bodo njihova dejanja sprejeta kot 
tabu. Dolžni so se zavezati, da bodo 
etično in moralno spoštovali človekovo 
dostojanstvo." 

SOSEDNJE CRKE 

V O P H P M B R N E J T C F , 
Ž S N J P U Z D R . 

Vsako zgornjo črko zamenjajte z njeno sosedo v abecedi. Uganite morate, 
ali je prava tista pred njo ali za njo. Če boste črke zamenjali s pravimi, 
boste prebrali zanimivo misel. 

Rešitve pošljite do 8. maja 2005 na naslov: Odvetniška zbornica Slovenije, 
(za revijo Odvetnik), Pražakova 8, 1000 Ljubljana. 



POSTOPEK O PREKRŠKU 
PRAVICA DO SOJENJA BREZ NEPOTREBNEGA 
ODLAŠANJA 

Sodnik Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Ciril Ribičič v 
pritrdilnem ločenem mnenju pojasnjuje razloge, zaradi katerih meni, da 
Slovenija nima ustrezne zakonske ureditve in sodne prakse glede kršitev 
ustavne določbe o sojenju brez nepotrebnega odlašanja in določbe Evropske 
konvencije za človekove pravice o sojenju v razumnem roku. Svoje stališče 
utemeljuje s številnimi odločitvami Evropskega sodišča za človekove prav-
ice, ki se nanašajo na sojenje v razumnem roku (tudi za primere, ko je 
kršitev že prenehala) in na učinkovito pravno sredstvo. Opozarja tudi na 
ureditev in sodno prakso v drugih državah, ki so se v preteklosti srečale z 
obsodbo na Evropskem sodišču (Portugalska, Italija, Slovaška, Hrvaška 
itd.), kar danes v zelo številnih primerih grozi Sloveniji. Dr. Ribičič opozar-
ja tudi na neustreznost stališča, po katerem zadošča, da sodišče odloči o 
zadevi pred potekom zastaralnega roka, čeprav svojo odločbo odpošlje pri-
tožniku šele več mesecev po preteku tega roka. To svoje stališče je podrob-
neje utemeljil v odklonilnem ločenem mnenju v zadevi, št. Up-138/03. 

dr. Ciril Ribičič 
VIOLATIONS PROCEEDING 
THE RIGHT TO BE TRIALED WITHOUT 
UNNECESSARY DELAYS 

The Justice of the Constitutional Court of the Republic of Slovenia dr. 
Ciril Ribičič in his concurring opinion elucidates the reasons for his state-
ment that Slovenia has no adequate legal regulation and court practice 
regarding the violations of the Constitutional provision on the right to be 
trialed without unnecessary delays and the provision of the European 
Convention for Human Rights to be trialed in a reasonable term. Dr. Ribičič 
arguments his position with numerous decisions of the European Court of 
Human Rights, related to the trials in a reasonable term (including the cases 
where the breach has ceased) and to effective remedy. The author also 
points out to the legislation and court practice in other countries that have in 
the past faced a conviction by the European Court (Portugal. Italy, Slovakia, 
Croatia etc.), which threatens Slovenia in several open cases. Dr. Ribičič 
also warns against the unsuitable standpoint, under which it is sufficient for 
a court to decide on a subject before the expiry of the statute of limitation, 
even if the decision is then sent to the appellant only several months after 
the claim become statute-barred. Dr. Ribičič has explained his decision in 
the dissenting opinion in the case no. Up-138/03. 

dr. Luigi Varanelli 
PRENOS LASTNINSKE PRAVICE V 
ZAVAROVANJE 
Prenos lastninske pravice v zavarovanje ali fiduciarni posel predstavlja obli-
ko zavarovanja terjatve, pri kateri dolžnik izvede prenos lastnine na določe-
ni stvari v korist upnika z namenom zavarovanja terjatve. 
Na splošno obstajata dve vrsti fiduciarnega prenosa lastnine v zavarovanje: 
(germanska in romanska fiducija). 
Kot je razvidno iz navedenih elementov, je meja med dopustnim poslom ša-
le and lease back in nedopustnim fiduciarnim poslom z lex commissoria ze-
lo zabrisana. Od primera do primera je treba ugotoviti konkretno situacijo, 
določila konkretne pogodbe in razmerja med pogodbenima strankama. 

dr. Luigi Varanelli 
TRANSFER OF (OWNERSHIP) TITLE FOR 
INSURANCE 

The transfer of (ownership) title for the purposes of insurance (fiduciary 
transaction) represents a form of claim insurance, whereby the debtor trans-
fers ownership rights on a specific object in favour of the creditor and with 
the purpose to insure the creditor's claim 
Generally, we can speak of two types of fiduciary transfers of (ownership) 
title for insurance (Germanic and Romanic fiduciary). 
As we can derive from the eight presented elements, the border between a 
legal sale and lease back and illegal fiduciary transfer by lex commissorio is 
indeed much obliterated. One has to establish the practical situation from 
case to case, along with the provisions of a specific contract and other rela-
tions between the contractual parties. 

Jernej Podlipnik 
ODPRAVNINE - OBREMENITEV IN 
ZAHTEVKI 

Avtor v članku predstavi način obremenitve različni vrst odpravnin z 
davki in prispevki. Nadalje predstavi postopek plačevanja akontacije dohod-
nine in prispevkov in ob upoštevanju pravil davčnega postopka predlaga 
svoj način oblikovanja zahtevkov, ki se ne nanašajo le na odpravnine, am-
pak na celotno delovno pravo. Predlaga, da bi se v zahtevku s številko opre-
delil le bruto znesek, saj se zaradi dolgotrajnosti sodnih postopkov in spre-
minjanja elementov, pomembnih za obdavčitev, neto zneski spreminjajo. 

Jernej Podlipnik 
SEVERANCE PAYMENTS - BURDEN AND 
CLAIMS 

The article presents ways to burden different types of severance pay-
ments with taxes and contributions. The author outlines the procedure of 
payment on account of the personal income tax and contributions and by 
following the rales of tax procedures, sugests own manners to form claims, 
which are not only related to severance payments but the labour law in gen-
eral. The author further suggests that claims should only include gross num-
bers, since net values of claims constantly change due to lenghty court pro-
ceedings and modifications of elements, necessary for taxation. 
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