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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI (ZBPP) 

-EPA 1301 -II-hitri postopek 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 751-01/99-1 
Ljubljana, 31.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O BREZPLAČNI PRAVNI POMOČI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na 55. izredno sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o brezplačni pravni 
pomoči obravnava po hitrem postopku, zaradi izrednih potreb 
države. Predlog zakona je zaveza Republike Slovenije po 
državnem programu za prevzem pravnega reda Evropske 
unije in mora biti sprejet do konca letošnjega leta. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njeni predstavnici na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Barbara BREZIGAR, ministrica za pravosodje, 
- Nives MARINŠEK, državna sekretarka v Ministrstvu za 

pravosodje. 

doc. dr. Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 

PRILOGA: 1 

I. UVOD 

V sodobni družbi se poudarja, da "načela pravne in socialne 
države ter pravice do enakosti pred zakonom ter pravice do 
sodnega varstva in celotno ureditev pravdnega postopka ne 
moremo razumeti le na način kot v liberalizmu devetnajstega 
stoletja. Ob ustavnem priznanju pravice do sodnega varstva kot 
človekove pravice, ob upoštevanju načela socialne države kot 
ustavne zahteve, ki se konkretizira tudi v vsebinski, materialni 
pravici do enakosti pred zakonom, je nujno, da se, po potrebi tudi 
s pozitivnimi ukrepi države, zagotovi možnost dejanskega in 
učinkovitega izvrševanja pravice do sodnega varstva vsakomur, 
ne glede na premoženjski oziroma socialni status, (glej Aleš Galič, 
Oprostitev stroškov in brezplačna pravna pomoč v pravdnem 
postopku kot izraz načela socialne države, Pravnik št. 4-5, 1998). 

V modernih ustavah se načelo pravne države dopolnjuje z načelom 
socialne države in tudi neodvisno od tega se je razumevanje 
načela pravne države spremenilo. Poleg formalne se uveljavlja 
tudi materialna vsebina tega načela, predvsem se poudarja pomen 
zagotovitve učinkovitega in dejanskega uresničevanja ter 
pravnega varstva pravic. V povezavi z načelom socialne države 

pa iz navedenega predvsem izhaja obveznost države, da 
zagotovi, da ovire premoženjske narave oziroma socialni položaj 
posameznika ne bo predstavljal nepremostljive ovire za 
uresničevanje z ustavo priznanih pravic. Za uresničitev tega 
namena v moderni, socialni državi ne zadošča zgolj pasivno 
vzdržanje pred posegi države v polje formalno priznane 
posameznikove svobode, pač pa je država dolžna s pozitivnimi 
ukrepi zagotoviti dejansko enakost možnosti uresničevanja 
človekovih pravic. 

Pravica do sodnega varstva sodi po Ustavi Republike Slovenije 
med temeljne človekove pravice in svoboščine (četrti odstavek 
15. člena Ustave RS). Pravico do sodnega varstva opredeljuje 
23. člen ustave, ki določa, da ima vsakdo pravico, da o njegovih 
pravicah, dolžnostih in obtožbah proti njemu, brez nepotrebnega 
odlašanja odloča neodvisno, nepristransko in z zakonom 
ustanovljeno sodišče. 

Ne zadošča, da bi bila pravica do sodnega varstva zagotovljena 
le formalno. Pojmovanje človekovih pravic v moderni pravni in 
socialni državi ne temelji več na idealistični formalni predpostavki 
enakosti vseh ljudi. Izhodišče je stanje dejanske 
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neenakopravnosti, dolžnost države pa je, razloge te 
neenakopravnosti s pozitivnimi, aktivnimi ravnanji v čimvečji meri 
odpraviti oziroma vsaj omejiti. Popolna dejanska enakopravnost 
je sicer zgolj nedosegljiv ideal, država pa lahko poskrbi vsaj za 
odpravo najhujših ovir, ki praktično onemogočajo izvrševanje 
pravic. Eden od najpomembnejših izrazov načela socialne države 
je torej razumevanje pravice do enakosti pred zakonom v 
materialnem, ne le v formalnem smislu. 

Ustavno sodišče Republike Slovenije se je tudi že ukvarjalo z 
vprašanjem razmerja med pravico do dostopa do sodišča ter 
stroški postopka. Ustavno sodišče je potrdilo, da ne zadošča, če 
je pravica do sodnega varstva priznana le teoretično, pač pa 
mora biti zagotovljeno dejansko in učinkovito izvrševanje te 
pravice. Ustavno sodišče zlasti poudarja, da osebam slabega 
premoženjskega stanja višina sodnih stroškov ne sme 
predstavljati nepremostljive ovire za dostop do sodišča, kar izhaja 
ne samo iz 23. člena Ustave, temveč tudi iz pravice do enakosti 
pred zakonom in prepovedi diskriminacije po 14. členu Ustave 
(glej sklepa Up 40/97 z dne 7.3.1997 in Up 103 103/97 z dne 
26.2.1998). 

Ustavno sodišče je v odločbi U-l-112/98 z dne 17.6.1998 poudarilo, 
da lahko država dostop do sodišča pogojuje s plačilom sodnih 
taks, za kar ima podlago v 146. členu Ustave, pri tem pa je 
potrebno upoštevati, da 23. člen Ustave ne zahteva, da država 
zagotovi brezplačno sodno varstvo. Ustavni zahtevi po socialni 
državi (2. člen ustave) in enakosti pred zakonom (drugi odstavek 
14. člena) terjata, da država tudi revnim strankam omogoči sodno 
varstvo njihovih pravic tako, da zaradi stroškov sojenja ni prizadet 
njihov eksistenčni minimum. 

Pravico do sodnega varstva ureja prav tako Evropska Konvencija 
o človekovih pravicah. Po 6. členu Konvencije (Uradni list RS, št. 
33/94 - Mednarodne pogodbe 7/94) ima vsakdo pravico, da o 
njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali v kakršnihkoli 
kazenskih obsodbah zoper njega odloča neodvisno in 
nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. 

V zvezi s pravico do sodnega varstva nastaja sklop vprašanj, ki 
zadevajo dejansko "dostopnost sodnega varstva". Po citirani 
Konvenciji mora država omogočiti dostop do sodišča tako, da ne 
postavlja ovir za uveljavljanje te pravice. S tem v zvezi se postavlja 
predvsem problem stroškov postopka in kvalificiranega 
zastopanja pred sodiščem. 

Po mnenju Evropske komisije za človekove pravice lahko pomeni 
oviro za uveljavljanje sodnega varstva med drugim tudi višina 
stroškov, ki jih zaradi slabega gmotnega stanja ne morejo plačati 
tisti sloji prebivalstva, katerih osebni dohodki zadostujejo komaj 
za preživetje. Čeprav konvencija ne uvaja kar avtomatično pravice 
do brezplačne pravne pomoči tem slojem prebivalstva, pa vendar 
vključuje dolžnost države pogodbenice, da naredi sodno varstvo 
mogoče in učinkovito. To pa pomeni, da mora država stranki 
zagotoviti strokovno pomoč, kadar je to nujno za učinkovit dostop 
do sodišča. Država se tej dolžnosti lahko izogne s tem, da opusti 
obvezno zastopanje in poenostavi pravila postopka, tako da za 
učinkovit dostop do sodišča ni več nujna pomoč odvetnika. 

Če je revnejšim slojem prebivalstva onemogočen dostop do 
sodišča, se krši tudi ustavno načelo enakosti. Načelo enakosti 
pred sodiščem pomeni, da imajo vsi ljudje brez vsakršnega 
razlikovanja enake možnosti za sojenje pred istimi sodišči in po 
istih postopkovnih pravilih. To načelo se nam zdi danes nekaj 
povsem naravnega, vendar ga bolje razumemo, če ga primerjamo 
s stanjem na področju prava, ki je vladalo v preteklosti, to je zlasti 
pred francosko revolucijo leta 1789, ko so namreč obstajali sodni 
privilegiji. Strankam so lahko sodila različna sodišča, odvisno od 
tega, kateremu družbenemu razredu so pripadale (duhovščini, 
plemstvu). 

Najboljši primer za pregled zgodovinskega razvoja instituta 
brezplačne pravne pomoči najdemo v francoski pravni zgodovini. 
Zakonodaja po francoski revoluciji je sklenila odpraviti 
diskriminacijo, in tako so v Franciji s 16. členom zakona z dne 16. 
in 24. avgusta 1790 določili "razveljaviti vse privilegije v zvezi s 
sojenjem; vsi državljani brez razlik bodo nastopali na sodišču v 
enaki obliki in pred istimi sodniki, v istih primerih". 

Enakost pred sodiščem je namreč načelo, ki splošno velja, in ki 
se ne nanaša samo na državljane, temveč tudi na tujce in osebe 
brez državljanstva, ki imajo prost dostop do sodišč, ne da bi jih pri 
tem ovirala njihova nacionalna pripadnost. 

Dandanes ima problem enakosti pred sodiščem zelo različne 
dimenzije. V pravnem pogledu so pred sodišči vsi državljani enaki, 
vendar pa dostop do sodnega varstva dejansko ni enak za vse. 
Najprej moramo upoštevati ekonomske dejavnike. Vsak sodni 
postopek povzroča stroške, ki so včasih visoki, vsekakor pa je 
njihov celotni obseg težko določiti že ob predložiti določene zadeve 
sodišču. V bistvu bi bilo nepravično, če bi zgolj iz tega razloga 
revnejšim prebivalcem odsvetovali, da branijo oziroma uveljavljajo 
svoje pravice pred temi sodišči. Zakonodajalec je rešil ta problem 
dejanske neenakosti s tem, da je uvedel pravno pomoč (l'aide 
juridique). 

V zvezi z načelom enakosti moramo omeniti tudi socialne 
dejavnike, ki niso nič manj pomembni. Revnejši sloji prebivalstva 
slabo poznajo sodstvo, ki se jim zdi hkrati nekaj skrivnostnega in 
nedosegljivega. Sodobni zakonodajalec si prizadeva razrešiti ta 
problem z ukinitvijo vsega, kar bi utegnilo odtujiti oziroma oddaljiti 
sodnika od njegove pravdne stranke. Tako lahko v nekaterih 
državah pred določenimi sodišči (npr. sodišči prve stopnje ali 
razsodišči med delodajalci in delojemalci) stranke nastopajo 
osebno, brez asistence strokovnjakov, postopek pa poteka ustno, 
tako da strankam ni treba redigirati akta, saj same tega pogosto 
ne bi zmogle. 

Načelo o brezplačnosti sodišč pomeni, da pravdne stranke ne 
plačujejo svojih sodnikov: sodniki so namreč uradniki, ki jih plačuje 
država. Kot bomo videli, pa takšno načelo ni neločljivo povezano 
s pojmom javne službe. Lahko bi namreč zasnovali tudi javno 
službo, katere stroške delovanja bi deloma pokrivali uporabniki 
(kot npr. pošta). Na področju sodišč pa ni tako: vsi državljani 
denarno prispevajo k pokritju stroškov za svoje sodstvo. 

Nesprejemljivo bi namreč bilo, da bi se "reveži" odpovedovali 
obrambi svojih pravic, zato ker ne bi bili zmožni plačati svojega 
sodnika. To pomeni, da vsak postopek povzroča stroške, ki so jih 
dolžne kriti pravdne stranke; zato ker ne plačujejo svojih sodnikov, 
morajo plačati honorarje in nagrade strokovnjakov, ki so jim v 
postopku pomagali: odvetnika, zapisnikarja, izvedenca itd. 
Zakonitost tovrstnih stroškov ni sporna. Normalno je namreč, da 
strokovnjaki, ki dajo na voljo svoj čas in talent pravdnim strankam, 
ki se jim zaupajo, za to prejmejo plačilo. Toda jasno je, da so vsi ti 
izdatki, če jih seštejemo, včasih zelo visoki, še posebno, če gre 
za zapleten proces. Obstaja predvsem nevarnost, da bo sodno 
varstvo ovirala zapreka v obliki pričakovanih stroškov, ki jih bo 
treba poravnati. Načelo brezplačnosti sodišč bi ostalo zgolj 
beseda, če ne bi tega stanja razrešili z institutom, ki ga danes 
imenujemo (brezplačna) pravna pomoč (l'aide juridique). 

(Brezplačna) pravna pomoč je institucija, ki omogoča osebam, ki 
ne razpolagajo z zadostnimi materialnimi sredstvi, oprostitev 
plačila stroškov in honorarjev za advokate, ki jih nujno potrebujejo 
za pridobitev določenih nasvetov v zvezi s postopkom ali za 
obrambo na sodiščih. Odvetnik, ki ga je izbrala oseba, upravičena 
do pravne pomoči, od imetnika pravne pomoči ne bo zahteval 
honorarja. Tudi odvetnik na vrhovnem sodišču ter zapisnikar ne 
bosta prejela nobene nagrade. Skratka, za imetnika pravne pomoči 
je sodstvo popolnoma brezplačno. 
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Ideja o tem pa ni čisto nova. Prvikrat so jo uresničili v Franciji npr. 
že 1.1851. Vendar pa je bila ta institucija spričo številnih zakonov, 
ki so temeljito spremenili njen namen in delovanje, znatno 
spremenjena. 

Prvotno uvedena brezplačna pravna pomoč (l'assistance 
judiciaire) je bila zasnovana kot javno dobrodelno dejanje, ki bi ga 
lahko nekoliko primerjali z dobrodelnimi ustanovami na področju 
zdravstva. Področje veljavnosti tega instituta pa je bilo izredno 
omejeno. To pomoč so lahko uživali samo siromaki, t.j. osebe 
brez vsakršnih sredstev za preživljanje. Odvetniki, določeni za 
nuđenje pomoči tem ljudem, za svoje delo niso prejeli nobene 
nagrade. Z njihove strani je šlo pri tem za povsem prostovoljno 
dejanje, ki ga je narekovala spontana solidarnost. Brezplačna 
pravna pomoč je bila skratka namenjena pomoči "revežem". 

Spričo pogostih izboljšav je ta institucija preživela več kot stoletje. 
Sčasoma pa brezplačna pravna pomoč, kakršna je bila 
zasnovana na začetku, ni več ustrezala. Občutljivost sodobne 
družbe je najprej začel motiti pojem pomoči, ki je imel pridih 
"usmiljenja". Pozneje se ta pojem predvsem ni več skladal z naravo 
sprtih strani. V prejšnjem stoletju, v času, ko so se ljudje pravdali 
predvsem zaradi pridobljenega bogastva (lastninske pravice, 
izplačila zapuščine itd.), so bile v pravdo redkokdaj vpletene 
osebe, ki niso imele dovolj denarja, da bi mogle plačati stroške 
sodnega postopka. Danes je stanje drugačno. Spričo številnih 
socialnih zakonov so bile v postopek pogosto vpletene plasti 
prebivalstva, ki sicer niso bile povsem brez sredstev, vendar pa 
niso bile bogate (spori v zvezi z najemi stanovanj, razveza, 
preživnina, prometne nesreče itd.). Očitno je bilo, da je bila potrebna 
reforma te institucije. 

Toda od trenutka dalje, ko je bilo sklenjeno, da se področje pravne 
pomoči razširi, ni bilo mogoče več zahtevati od odvetnikov, da 
opravljajo to delo prostovoljno, tako kot so ga takrat, ko je bil 
obseg brezplačne pravne pomoči še zelo omejen. Tako je bil 
prvikrat sprejet sklep, da bo odvetnike nagrajevala država. 

Po drugi strani pa je zavladalo mnenje, da je pravna pomoč nujna, 
ne le zaradi kritja stroškov sodnega postopka, temveč tudi zaradi 
pridobitve potrebnih nasvetov pred vsako pravdo (pregled spisa, 
spori v zvezi z izvršitvijo, nasveti o morebitnem postopku itd.). 
Končno pa so tudi strokovnjaki (zlasti odvetniki) odločno in 
upravičeno protestirali zaradi smešno nizkih honorarjev, ki jim jih 
je izplačevala država in ki so največkrat zadostovali zgolj za 
pokritje stroškov vodenja spisa. To stanje je npr. okoli I. 1989 v 
Franciji izzvalo več stavk odvetnikov, ki so zahtevali, naj država 
čimprej ponovno spremeni predpise. 

Prišlo je do pomembnih sprememb imena. Odslej ta pomoč ne 
zajema več (tako kot v preteklosti) samo prevzema stroškov 
sodnega postopka med trajanjem postopka pred sodiščem, za 
katero se je iz tega razloga ohranilo ime pravna pomoč na sodišču, 
temveč tudi splošno vse stroške v zvezi z obrambo neke pravice, 
neodvisno od postopka, kar se sedaj imenuje pomoč pri dostopu 
do pravnega varstva. Izraz "pravna pomoč" pokriva torej dva 
vidika, ki ju bomo proučili ločeno, saj sta podvržena različnim 
režimom. 

Vzporedno s tem si je novejša zakonodaja prizadevala še bolj 
razširiti krog potencialnih uporabnikov, predvsem pa je opredelila 
racionalnejši in prožnejši sistem financiranja, namenjen 
zagotavljanju izplačil odvetnikom. 

11. OCENA STANJA 

Republika Slovenija doslej še ni imela enotno urejenega sistema 
brezplačne pravne pomoči. Ta institut se je v različnih oblikah 
sicer uzakonjal v posameznih postopkovnih predpisih, vendar 
se tem poglavjem v zakonih ni posvetilo tolikšne pozornosti niti 
normativno niti v praksi, da bi lahko trdili, da je sistem neučinkovit 
in, da deluje tako, kot to terjajo mednarodni dokumenti, katerih 
podpisnica je Slovenija oz. tako, da bi bilo zadoščeno ustavnim 
garancijam za izvrševanje ustavnih pravic. Prav tako 
institucionalno in finančno doseganje oblike niso nudile 
upravičencem zadovoljevanja njihovih pravic v taki meri, da bi 
sedanjo veljavno ureditev lahko šteli za dokončno urejeno stanje 
na tem področju. 

Republika Slovenija je ureditev tega področja uvrstila med naloge 
v okviru procesa vključevanja RS v EU. Tako tudi Državni pro- 
gram za prevzem pravnega reda EU vključuje sprejem zakona o 
brezplačni pravni pomoči kot obveznost ob vključitvi RS v EU. 

a) Pravna pomoč v kazenskem postopku 

Brezplačno pravno pomoč v kazenskem postopku ureja Zakon 
o kazenskem postopku. (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 25/96, 
39/96, 5/98, 49/98, 72/98, 6/99, 72/98). 

4. člen ZKP (Temeljna načela) v prvem odstavku določa, da mora 
biti oseba, ki ji je vzeta prostost, v materinem jeziku ali jeziku, ki 
ga razume, takoj obveščena o razlogih za odvzem prostosti. 
Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima 
pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno 
izbere, in o tem, da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan o 
odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje. Drugi odstavek določa, 
da ima osumljenec pravico do zagovornika od odvzema prostosti 
dalje, za odvzem prostosti osumljencu pa se šteje vsaka omejitev 
prostosti, ki pomeni prisilno zadržanje. Če si osumljenec, kateremu 
je odvzeta prostost, glede na svoje gmotne razmere, ne more 
zagotoviti zagovornika sam, mu ga na njegovo zahtevo in stroške 
države postavi organ za notranje zadeve, če je to v interesu 
pravičnosti. 

12. člen ZKP določa, da ima obdolženec pravico, da se brani sam 
ali s strokovno pomočjo zagovornika, ki si ga izbere sam izmed 
odvetnikov. Če si obdolženec ne vzame zagovornika sam, mu ga 
postavi sodišče, kadar je to določeno s tem zakonom, da se 
zagotovi njegova obramba.Če si obdolženec, glede na svoje 
gmotne razmere, ne more zagotoviti zagovornika sam, mu ga 
mora na njegovo zahtevo in stroške države zagotoviti država ob 
pogojih, ki jih določa ta zakon. Obdolžencu se mora zagotoviti 
primeren čas in možnosti za pripravo obrambe. 

65. člen ZKP ureja postavitev pooblaščenca oškodovancu kot 
tožilcu. Zasebni tožilec, oškodovanec in oškodovanec kot tožilec 
ter njihovi zakoniti zastopniki smejo izvrševati svoje pravice v 
postopku tudi po pooblaščencu. Če teče postopek za kaznivo 
dejanje, za katero je v zakonu predpisana kazen zapora nad tri 
leta, lahko postavi sodišče oškodovancu kot tožilcu na njegovo 
zahtevo pooblaščenca, če je to koristno za postopek in če 
oškodovanec kot tožilec po svojih gmotnih razmerah ne more 
plačati stroškov zastopanja. O zahtevi odloči preiskovalni sodnik 
oziroma predsednik senata, pooblaščenca pa postavi predsednik 
sodišča izmed odvetnikov. 
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Tretji odstavek 65. člena ZKP določa obveznega pooblaščenca 
za mladoletnega oškodovanca v določenih primerih. V kazenskem 
postopku, ki teče zaradi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost 
iz XIX. poglavja kazenskega zakonika Republike Slovenije, razen 
dejanj po členih 185 do 187 in kaznivega dejanja zanemarjanja 
mladoletne osebe in surovega ravnanja po 201. členu kazenskega 
zakonika Republike Slovenije, mora imeti mladoletni oškodovanec 
ves čas od uvedbe kazenskega postopka dalje pooblaščenca, ki 
skrbi za njegove pravice, še posebej v zvezi z zaščito njegove 
integritete med zaslišanjem pred sodiščem in uveljavljanjem 
premoženjskopravnega zahtevka. Mladoletnemu oškodovancu, 
ki pooblaščenca še nima, postavi pooblaščenca sodišče po uradni 
dolžnosti izmed odvetnikov. 

Temeljna določba glede zagovornika je 67. člen ZKP. Prvi odstavek 
določa, da sme obdolženec imeti zagovornika ves čas, ko teče 
kazenski postopek. Obdolženca je treba pred prvim zaslišanjem 
poučiti, da ima pravico, vzeti si zagovornika in da je zagovornik 
lahko navzoč pri njegovem zaslišanju. Zagovornika smejo najeti 
obdolžencu tudi njegov zakoniti zastopnik, zakonec oziroma 
oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti, krvni sorodnik v 
ravni vrsti, posvojitelj, posvojenec, brat, sestra in rejnik. Za 
zagovornika se sme vzeti samo odvetnik, njega pa lahko 
nadomešča odvetniški kandidat. Pred vrhovnim sodiščem sme 
biti zagovornik samo odvetnik. Zagovornik mora predložiti organu, 
pred katerim teče postopek, pooblastilo. Obdolženec lahko da 
zagovorniku pooblastilo tudi ustno na zapisnik pri organu, pred 
katerim teče postopek. Ureditev dopolnjuje 68. člen, ki določa, da 
v isti kazenski zadevi zagovornik ne more zagovarjati dveh ali 
več obdolžencev. 

Posamezen obdolženec ima lahko več zagovornikov, šteje pa 
se, da je obramba zagotovljena, če v postopku sodeluje eden 
izmed zagovornikov. 69. člen ZKP določa nadaljnje pogoje za 
zagovornika. Zagovornik ne sme biti oškodovanec, zakonec 
oškodovanca ali tožilca oziroma oseba, s katero oškodovanec 
ali tožilec živi v zunajzakonski skupnosti, in ne njihov krvni 
sorodnik v ravni vrsti do kateregakoli kolena, v stranski vrsti do 
četrtega kolena ali sorodnik po svaštvu do drugega kolena. 
Zagovornik tudi ne sme biti, kdor je povabljen kot priča, razen če 
je po tem zakonu oproščen dolžnosti pričevanja in če izjavi, da ne 
bo pričal, ali če se zagovornik zaslišuje kot priča v primeru iz 2. 
točke 235. člena tega zakona. Zagovornik tudi ne sme biti, kdor je 
bil v isti zadevi sodnik ali državni tožilec. 

V kazenskem postopku je v primerih, ki jih določa 70. člen obramba 
obvezna. Če je obdolženec nem, gluh ali sicer nezmožen, da se 
sam uspešno brani, ali če teče zoper njega kazenski postopek 
zaradi kaznivega dejanja, za katero je v zakonu predpisana kazen 
dvajsetih let zapora ali če je po 157. členu tega zakona priveden 
k preiskovalnemu sodniku, mora imeti zagovornika že pri prvem 
zaslišanju.Obdolženec mora imeti zagovornika pri postopku po 
204.a členu tega zakona in ves čas, dokler traja zoper njega 
odrejeni pripor. Obdolženec mora imeti zagovornika ob vročitvi 
obtožnice, če gre za kaznivo dejanje, za katerega je v zakonu 
predpisana kazen osmih let zapora ali hujša kazen. Če si 
obdolženec v primerih obvezne obrambe iz prejšnjih odstavkov 
ne vzame zagovornika sam, mu ga predsednik sodišča postavi 
po uradni dolžnosti za nadaljnji potek kazenskega postopka do 
pravnomočnosti sodbe; če pa mu je bila izrečena kazen zapora 
dvajsetih let ali če je nem, gluh ali sicer nezmožen, da se sam 
uspešno brani - tudi za postopek z izrednimi pravnimi sredstvi. 
Če se obdolžencu po uradni dolžnosti postavi zagovornik po 
vložitvi obtožnice, se mu to sporoči takrat, ko se mu vroči 
obtožnica. Če ostane obdolženec v primeru obvezne obrambe v 
postopku brez zagovornika, sam pa si ne vzame drugega 
zagovornika, mu ga predsednik sodišča, pred katerim teče 
postopek, postavi po uradni dolžnosti. Za zagovornika se lahko 
postavi samo odvetnik. 

O zahtevi za postavitev zagovornika iz tretjega odstavka 12. 
člena odloča preiskovalni sodnik oziroma predsednik senata, 
zagovornika pa postavi predsednik sodišča. Glede določitve 
zagovornika se uporabi določba peteaa odstavka prejšnjega 
člena.(71. člen ZKP). 

V primerih, ko prenehajo razlogi obvezne obrambe iz 70. člena 
tega zakona, kot tudi če si obdolženec namesto postavljenega 
zagovornika vzame drugega zagovornika, se postavljeni 
zagovornik razreši. Postavljeni zagovornik sme samo iz 
opravičenih razlogov zahtevati razrešitev. O razrešitvi zagovornika 
v primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena odloča pred 
glavno obravnavo preiskovalni sodnik oziroma predsednik 
senata, na glavni obravnavi senat, v pritožbenem postopku pa 
predsednik senata sodišča prve stopnje oziroma senat, pristojen 
za odločanje v postopku o pritožbi. Zoper ta sklep ni pritožbe. 
Predsednik sodišča sme na zahtevo obdolženca ali z njegovo 
privolitvijo razrešiti postavljenega zagovornika, ki ne opravlja v 
redu svoje dolžnosti. Namesto razrešenega zagovornika mu 
postavi drugega. O razrešitvi zagovornika se obvesti odvetniška 
zbornica. (72. člen ZKP). 

Nadalje Zakon o kazenskem postopku v IX. poglavju opredeljuje 
stroške kazenskega postopka ter osebe, ki so dolžne povrniti 
stroške. Stroški kazenskega postopka so tako po 92. členu ZKP 
izdatki, ki nastanejo v kazenskem postopku ali zaradi njega. 
Stroški kazenskega postopka so: 
1) stroški za priče in za ogled ter nagrada in stroški za izvedence, 
tolmače in strokovnjake; 
2) vozni stroški za obdolženca; 
3) izdatki za privedbo obdolženca oziroma tistega, ki mu je bila 
vzeta prostost; 
4) vozni in potni stroški uradnih oseb; 
5) stroški za zdravljenje obdolženca, dokler je v priporu in stroški 
poroda; 
6) povprečnina; 
7) nagrada in potrebni izdatki zagovornika, potrebni izdatki 
zasebnega tožilca in oškodovanca kot tožilca ter njunih 
zastopnikov in pa nagrada in potrebni izdatki njihovih 
pooblaščencev; 
8) potrebni izdatki oškodovanca in njegovega zakonskega 
zastopnika ter nagrada in potrebni izdatki njegovega 
pooblaščenca. 

Povprečnina se določi v znesku, ki znaša najmanj eno tretjino 
zadnje uradno objavljene povprečne mesečne neto plače v 
Republiki Sloveniji na zaposleno osebo in največ desetkratni 
znesek te plače. Pri odmeri povprečnine sodišče upošteva trajanje 
in zamotanost postopka ter premoženjske razmere tistega, ki jo 
je dolžan plačati. 

Stroški iz 1. do 5. točke drugega odstavka tega člena ter potrebni 
izdatki in nagrada postavljenega zagovornika in postavljenega 
pooblaščenca oškodovanca ter oškodovanca kot tožilca, se v 
postopku zaradi kaznivih dejanj, za katera se storilec preganja 
po uradni dolžnosti, izplačajo naprej iz sredstev organa, ki vodi 
kazenski postopek, pozneje pa izterjajo od tistih, ki so jih po 
določbah tega zakona dolžni poravnati. Organ ki vodi kazenski 
postopek, mora vse stroške, ki so bili naprej izplačani, vpisati v 
seznam in seznam priložiti spisom. 

Stroški za prevajanje v slovenski, italijanski ali madžarski jezik, ki 
nastanejo z uporabo določb ustave in tega zakona o pravici 
pripadnikov italijanske in madžarske narodne skupnosti do 
uporabe svojega jezika, se ne zaračunajo tistim, ki so po določbah 
tega zakona dolžni povrniti stroške kazenskega postopka. 

Stroški za prevajanje se ne zaračunajo obdolžencu, če ne razume 
ali ne govori jezika, v katerem teče kazenski postopek. 
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V vsaki sodbi in v vsakem sklepu, s katerim se ustavi kazenski 
postopek, ali zavrže obtožnica, je treba odločiti, kdo plača stroške 
postopka in kolikšni so. Če o višini stroškov ni podatkov, izda 
preiskovalni sodnik, sodnik posameznik ali predsednik senata 
poseben sklep o višini stroškov takrat, ko se ti podatki zberejo. 
Zahtevek s podatki o višini stroškov se lahko poda najpozneje v 
treh mesecih od dneva, ko je bila pravnomočna sodba ali sklep 
vročen tistemu, ki ima pravico podati takšen zahtevek. Kadar se 
o stroških kazenskega postopka odloči s posebnim sklepom, 
odloča o pritožbi zoper tak sklep senat (šesti odstavek 25. člena). 
(93. člen ZKP). 

Po 94. členu plačajo obdolženec, oškodovanec, oškodovanec 
kot tožilec, zasebni tožilec, zagovornik, zakoniti zastopnik, 
pooblaščenec, priča, izvedenec, tolmač in strokovnjak (178. člen) 
ne glede na izid kazenskega postopka stroške, nastale s svojo 
privedbo, preložitvijo preiskovalnega dejanja ali glavne obravnave 
ali nevložitvijo napovedane pritožbe in druge stroške postopka, 
ki so jih povzročili po svoji krivdi, kot tudi ustrezen del povprečnine. 
O stroških iz prejšnjega odstavka izda sodišče poseben sklep, 
razen če odloči o stroških, ki jih morata povrniti zasebni tožilec in 
obdolženec, v odločbi o glavni stvari. 

Če sodišče spozna obdolženca za krivega, izreče v sodbi, da je 
dolžan povrniti stroške kazenskega postopka. Kdor je obdolžen 
več kaznivih dejanj, se ne obsodi na povrnitev stroškov za 
dejanja, glede katerih je oproščen obtožbe, če se dajo ti stroški 
izločiti iz skupnih stroškov. Če je z isto sodbo spoznanih za krive 
več obdolžencev, določi sodišče, kolikšen del stroškov plača 
vsak posamezen izmed njih; če tega ni mogoče določiti, obsodi 
vse obdolžence na nerazdelno plačilo stroškov. Plačilo 
povprečnine določi za vsakega obdolženca posebej. Sodišče 
sme v odločbi, s katero odloči o stroških, oprostiti obdolženca 
povrnitve vseh stroškov ali dela stroškov kazenskega postopka 
iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena tega zakona, če bi 
bilo zaradi njihovega plačila ogroženo vzdrževanje obdolženca 
ali oseb, ki jih je obdolženec dolžan vzdrževati. Če se te okoliščine 
ugotovijo po izdaji odločbe o stroških, sme predsednik senata s 
posebnim sklepom oprostiti obdolženca povrnitve stroškov 
kazenskega postopka, ali pa mu dovoliti, da jih povrne v obrokih. 
(95. člen ZKP). 

Če se kazenski postopek ustavi ali če se izda sodba, s katero se 
obdolženec oprosti obtožbe ali se z njo obtožba zavrne, ali če se 
izda sklep s katerim se obtožnica zavrže, izreče sodišče v sklepu 
oziroma sodbi, da obremenjujejo stroški kazenskega postopka 
iz 1. do 5. točke drugega odstavka 92. člena tega zakona ter 
potrebni izdatki obdolženca in potrebni izdatki in nagrada 
zagovornika proračun, razen v primerih, ki so navedeni v 
naslednjih odstavkih. Kdor vedoma poda krivo kazensko ovadbo, 
plača stroške kazenskega postopka. Zasebni tožilec in 
oškodovanec kot tožilec morata povrniti stroške kazenskega 
postopka iz 1. do 6. točke drugega odstavka 92. člena tega zakona, 
potrebne izdatke obdolženca ter potrebne izdatke in nagrado za 
njegovega zagovornika, če se postopek konča s sodbo, s katero 
se obdolženec oprosti obtožbe ali s sodbo, s katero se obtožba 
zavrne, ali s sklepom, s katerim se postopek ustavi, ali obtožnica 
zavrže, razen če se postopek ustavi oziroma če se obtožba s 
sodbo zavrne zaradi obdolženčeve smrti, ali pa zaradi tega, ker 
je kazenski pregon zastaral zaradi zavlačevanja postopka, ki ga 
ni mogoče pripisati v krivdo zasebnemu tožilcu ali oškodovancu 
kot tožilcu, kot tudi v primeru iz drugega odstavka 63. člena tega 
zakona. V slednjem primeru obremenjujejo stroški zasebnega 
tožilca, oškodovanca kot tožilca in njunih pooblaščencev proračun. 
Če se postopek ustavi zaradi umika obtožbe, se obdolženec in 
zasebni tožilec ali oškodovanec kot tožilec lahko poravnata o 
svojih medsebojnih stroških. Če je več zasebnih tožilcev oziroma 
oškodovancev kot tožilcev, plačajo slroške vsi nerazdelno. 

Oškodovanec, ki je umaknil predlog za pregon in se zaradi tega 
postopek ustavi, plača stroške kazenskega postopka, razen če 
obdolženec izjavi, da jih bo plačal sam. Če sodišče zavrže 
obtožnico zaradi nepristojnosti, izda odločbo o stroških pristojno 
sodišče. (96. člen ZKP). 

Po 97. členu ZKP mora plačati nagrado in potrebne izdatke 
zagovornika in pooblaščenca zasebnega tožilca ali oškodovanca 
zastopani, ne glede na to, kdo je po odločbi sodišča dolžan plačati 
stroške kazenskega postopka, razen v primerih, ko 
obremenjujejo po določbah tega zakona nagrada in potrebni izdatki 
zagovornika proračun. Če je bil obdolžencu zagovornik postavljen, 
pa bi bilo ogroženo njegovo vzdrževanje ali vzdrževanje oseb, ki 
jih je obdolženec dolžan vzdrževati, če bi moral plačati 
zagovorniku nagrado in potrebne izdatke, se ti izplačajo iz 
proračunskih sredstev. Tako se ravna tudi, če je bil oškodovancu 
kot tožilcu postavljen pooblaščenec. 

Pooblaščenec zasebnega tožilca in oškodovanca, ki ni odvetnik, 
oziroma odvetniški kandidat, nima pravice do nagrade, temveč 
samo pravico do povrnitve potrebnih izdatkov. Če plačilo stroškov 
kazenskega postopka ni naloženo obdolžencu, bremenijo stroški 
pooblaščenca oškodovanca iz tretjega odstavka 65. člena tega 
zakona proračun. 

98. člen ZKP določa, da o dolžnosti plačila stroškov, ki nastanejo 
pri višjem sodišču odloča dokončno to sodišče v skladu z 
določbami členov 92 do 97 tega zakona. Povprečnina se ne določi, 
če je bilo z odločbo višjega sodišča odločeno v celoti ali deloma v 
obdolženčevo korist. 

98a. člen ZKP nadalje določa, da se glede plačila stroškov, ki 
nastanejo v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi, smiselno 
uporabljajo določbe členov 92 do 98 tega zakona. Povrnitev 
stroškov kazenskega postopka podrobneje predpiše minister za 
pravosodje. (99. člen ZKP). 

Zagovornika v času pripora določa 203. člen ZKP. Preiskovalni 
sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta prostost in mu je bil 
pripeljan, takoj poučiti po 4. členu tega zakona. Pouk 
preiskovalnega sodnika in izjava tistega, ki mu je bila vzeta 
prostost, morata biti zapisana v zapisnik. Če je potrebno, mu 
preiskovalni sodnik pomaga, da si najde zagovornika. Preiskovalni 
sodnik mora tistega, ki mu je bila vzeta prostost, brez odlašanja, 
najkasneje pa v oseminštiridesetih urah, odkar mu je bila oseba 
pripeljana, zaslišati. Če si tisti, ki mu je vzeta prostost, ne vzame 
zagovornika v štiriindvajsetih urah od ure, ko je bil poučen o tej 
pravici, ali izjavi, da si zagovornika ne bo vzel, mu ga postavi 
sodišče po uradni dolžnosti. Preiskovalni sodnik v primerih iz 
prejšnjih odstavkov tega člena s sklepom odredi pridržanje za 
potreben čas, vendar najdalj za oseminštirideset ur od ure, ko 
mu je bila pripeljana oseba, ki ji je bila vzeta prostost. 

V skrajšanem postopku pred okrajnim sodiščem velja posebna 
določba 438. člena ZKP. Če ni pogojev za obvezno obrambo, se 
obdolžencu, ki po svojih gmotnih razmerah ne more plačati 
stroškov za obrambo, na njegovo zahtevo lahko postavi 
zagovornik po uradni dolžnosti, če je to v interesu pravičnosti. O 
zahtevi odloči sodnik. 

V postopku proti mladoletnikom (454. člen ZKP) velja, da sme 
imeti mladoletnik zagovornika od začetka pripravljalnega 
postopka. Mladoletnik mora imeti zagovornika od začetka 
pripravljalnega postopka, če teče proti njemu postopek za kaznivo 
dejanje, za katero je predpisana kazen zapora nad tri leta; za 
druga kazniva dejanja, za katera je predpisana milejša kazen, pa 
mora imeti zagovornika, če sodnik za mladoletnike spozna, da 
mu je potreben. Če si v primerih iz prejšnjega odstavka ne vzame 
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zagovornika sam mladoletnik ali mu ga ne vzamejo njegov zakoniti 
zastopnik ali sorodniki, mu ga postavi sodnik za mladoletnike po 
uradni dolžnosti. 

V postopku za uporabo varnostnih ukrepov (491. člen ZKP) je 
določeno, da če je obdolženec storil kaznivo dejanje v 
neprištevnem stanju, predlaga državni tožilec sodišču, naj izreče 
obvezno psihiatrično zdravljenje in varstvo takega storilca v 
zdravstvenem zavodu oziroma obvezno psihiatrično zdravljenje 
storilca na prostosti, če so za tak varnostni ukrep podani pogoji, 
ki so določeni v 64. in 65. členu kazenskega zakonika Republike 
Slovenije. Ko je podan predlog iz prvega odstavka tega člena, 
mora obdolženec imeti zagovornika. 

b) Pravna pomoč v civilnih postopkih 

Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP; Uradni list 
RS, št. 26/99), kije bil sprejet 25. 3.1999 in začel veljati 14.7.1999, 
v poglavju o stroških postopka (členi od 151. do 173.) vsebuje 
določila, s katerimi se »revnim« strankam olajša oziroma 
zagotavlja dostop do sodišča. 

V zvezi s stroški postopka ZPP določa, da vsaka stranka 
predhodno sama krije stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji. Ob 
koncu postopka pa sodišče odloči o povrnitvi potrebnih stroškov, 
katerih povrnitev je stranka pravočasno zahtevala, glede na uspeh 
v pravdi. Ne glede na izid pravde pa mora stranka povrniti 
nasprotni stranki tiste stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali 
po naključju, ki se je njej primerilo. 

V poglavju o stroških postopka pa ZPP vsebuje tudi določila o 
oprostitvi plačila stroškov postopka (členi od 168 do 173), s 
katerimi je »revnim« strankam v pravdnem postopku zagotovljena 
t.i. brezplačna pravna pomoč. 

Oprostitev plačila stroškov postopka po 168. členu ZPP pomeni, 
da sodišče oprosti plačila stroškov postopka stranko, ki po svojem 
splošnem premoženjskem stanju ne zmore teh stroškov brez 
škode za nujno preživljanje sebe in svoje družine. Oprostitev 
stroškov postopka obsega oprostitev taks in oprostitev predujma 
za stroške prič, izvedencev, ogledov in sodnih oglasov. Sodišče 
lahko oprosti stranko samo plačila taks, če bi bila s plačilom taks 
občutno zmanjšana sredstva, s katerimi se preživlja ali se 
preživljajo njeni družinski člani. Ne glede na določbo prejšnjega 
odstavka tega člena lahko sodišče stranki plačilo taks tudi odloži 
do izdaje odločbe ali pa ji dovoli obročno plačilo. Pri odločanju o 
oprostitvi stroškov postopka mora sodišče skrbno presoditi vse 
okoliščine, zlasti pa mora upoštevati vrednost spornega predmeta, 
število oseb, ki jih stranka preživlja, in dohodke ter premoženje, 
ki ga imajo stranka in njeni družinski člani. Določbe o oprostitvi 
plačila stroškov postopka ter določbe o možnosti odložitve plačila 
oziroma obročnega plačila taks ne veljajo za podjetnika 
posameznika v sporih v zvezi z njegovo dejavnostjo in za pravne 
osebe. 

169. člen ZPP določa, da o oprostitvi plačila stroškov postopka 
odloči sodišče prve stopnje na predlog stranke. Stranka je dolžna 
predlogu priložiti potrdilo pristojnega upravnega organa o svojem 
premoženjskem stanju in o premoženjskem stanju članov 
gospodinjstva, potrdilo o svojih dohodkih in o dohodkih članov 
gospodinjstva, zadnjo odločbo o dohodnini ter morebitne druge 
dokaze, s katerimi dokazuje svoje premoženjsko stanje in 
premoženjsko stanje članov gospodinjstva. Natančnejše predpise 
o izdajanju potrdil o premoženjskem stanju izda pristojni organ. 
Če je to potrebno, si lahko sodišče tudi po uradni dolžnosti preskrbi 
potrebne podatke in obvestila o premoženjskem stanju stranke, 
ki prosi za oprostitev, lahko pa zasliši o tem tudi nasprotno stranko. 
Zoper sklep, s katerim se ugodi predlogu stranke, ni pritožbe. 

Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov postopka 
(drugi odstavek 168. člena), sodišče prve stopnje na njeno 
zahtevo odloči, naj jo zastopa pooblaščenec, kadar je to nujno, 
da se varujejo njene pravice. Stranka, ki ji je postavljen 
pooblaščenec, je oproščena plačila dejanskih izdatkov in nagrade 
postavljenemu pooblaščencu. Za pooblaščenca se postavi 
odvetnik. Postavljeni pooblaščenec lahko iz upravičenih razlogov 
zahteva razrešitev. O tem odloča zunaj glavne obravnave 
predsednik senata, na obravnavi pa senat. Zoper sklep sodišča, 
s katerim se ugodi zahtevi stranke za postavitev pooblaščenca, 
ni pritožbe. (170. člen ZPP). 

Če je stranka popolnoma oproščena plačila stroškov postopka 
(drugi odstavek 168. člena), se izplačajo iz sredstev sodišča 
predujmi za stroške prič, izvedencev, tolmačev, ogledov in sodnih 
oglasov ter dejanski izdatki in nagrada postavljenega 
pooblaščenca. (171. člen ZPP). 

Sklep o oprostitvi plačila stroškov in o postavitvi pooblaščenca 
lahko sodišče prve stopnje med postopkom razveljavi, če ugotovi, 
da stranka zmore stroške postopka. Pri tem sodišče odloči, ali 
naj stranka popolnoma ali deloma povrne tudi tiste stroške in 
takse, ki jih je bila prej oproščena, ter dejanske izdatke in nagrado 
postavljenega pooblaščenca. V prvi vrsti se morajo povrniti zneski, 
ki so bili plačani iz sredstev sodišča. (172. člen ZPP). 

Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, ter dejanski 
izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca so del pravdnih 
stroškov. Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stranke, 
ki je oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodišče po 
določbah o povrnitvi stroškov. Takse in stroške, ki so bili plačani 
iz sredstev sodišča, izterja po uradni dolžnosti sodišče prve 
stopnje od stranke, ki jih je dolžna povrniti. Če je nasprotnik 
stranke, ki je oproščena plačila stroškov postopka, obsojen na 
povrnitev pravdnih stroškov, pa se ugotovi, da ne zmore teh 
stroškov, lahko sodišče pozneje odloči, da mora plačati vse 
stroške iz prvega odstavka tega člena ali del stroškov stranka, ki 
je oproščena plačila stroškov postopka, iz tistega, kar ji je bilo 
prisojeno. S tem pa se ne posega v pravico te stranke, da lahko 
zahteva od nasprotnika povrnitev tistega, kar je plačala. (173. 
člen ZPP). 

180. člen ZPP v členu, ki govori o vsebini tožbe, določa, da če 
tožeča stranka ob vložitvi tožbe zaprosi za oprostitev plačila 
sodnih taks, je dolžan sodnik o predlogu za oprostitev odločiti 
takoj, najkasneje pa v petnajstih dneh. 

Takse in stroški, ki so bili plačani iz sredstev sodišča, ter dejanski 
izdatki in nagrada postavljenega pooblaščenca so del pravdnih 
stroškov. Katere od teh stroškov mora povrniti nasprotnik stranke, 
ki je oproščena plačila stroškov postopka, odloči sodišče po 
določbah o povrnitvi stroškov. Takse in stroške, ki so bili plačani 
iz sredstev sodišča, izterja po uradni dolžnosti sodišče prve 
stopnje od stranke, ki jih je dolžna povrniti. Če je nasprotnik 
stranke, ki je oproščena plačila stroškov postopka, obsojen na 
povrnitev pravdnih stroškov, pa se ugotovi, da ne zmore teh 
stroškov, lahko sodišče pozneje odloči, da mora plačati vse 
stroške iz prvega odstavka tega člena ali del stroškov stranka, ki 
je oproščena plačila stroškov postopka, iz tistega, kar ji je bilo 
prisojeno. S tem pa se ne posega v pravico te stranke, da lahko 
zahteva od nasprotnika povrnitev tistega, kar je plačala. 

(162. člen): Kadar se državni organ udeležuje postopka kot 
stranka, ima pravico do povračila stroškov po določbah tega 
zakona, nima pa pravice do nagrade. 

Po 151 členu ZPP so pravdni stroški izdatki, ki nastanejo med 
postopkom ali zaradi postopka. Pravdni stroški obsegajo tudi 
nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava 
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pravico do nagrade. Vsaka stranka predhodno sama krije stroške, 
ki jih povzroči s svojimi dejarji.(152. člen ZPP). Kadar predlaga 
stranka izvedbo dokaza, mora po nalogu sodišča založiti znesek, 
potreben za stroške, ki bodo nastali z izvedbo dokaza. Če 
predlagata izvedbo dokaza obe stranki, sodišče odloči, da naj za 
stroške potrebni znesek založita obe stranki po enakih delih. 
Sodišče opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je potreben za 
stroške, ni založen v roku, ki ga je določilo. V-tem primeru sodišče 
glede na vse okoliščine po svojem prepričanju presodi, kakšen 
pomen ima to, da stranka ni v roku založila zneska, potrebnega 
za stroške. Če odredi sodišče po uradni dolžnosti izvedbo dokaza 
za ugotovitev dejstev v zvezi z uporabo tretjega odstavka 3. 
člena tega zakona, pa stranki ne založita določenega zneska, se 
izplačajo stroški za izvedbo dokaza kljub določbi tretjega odstavka 
tega člena iz sredstev sodišča.(153. člen ZPP). 

Stranka, ki v pravdi ne uspe, mora nasprotni stranki in njenemu 
intervenientu povrniti stroške. Če stranka deloma zmaga v pravdi, 
lahko sodišče glede na doseženi uspeh odloči, da krije vsaka 
stranka svoje stroške, ali pa ob upoštevanju vseh okoliščin 
primera naloži eni stranki, naj povrne drugi stranki in intervenientu 
ustrezen del stroškov. Sodišče lahko odloči, da mora ena stranka 
povrniti vse stroške, ki sta jih imela nasprotna stranka in njen 
intervenient, če nasprotna stranka ni uspela samo s sorazmerno 
majhnim delom svojega zahtevka, pa zaradi tega dela niso nastali 
posebni stroški. Glede na uspeh dokazovanja odloči sodišče, ali 
naj plača stroške iz četrtega odstavka 153. člena tega zakona 
ena stranka ali obe ali pa naj se plačajo iz sredstev sodišča. (154. 
člen ZPP). 

Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva 
sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, 
kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po 
skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade 
odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi. 
(155. člen ZPP). 

Stranka mora ne glede na izid pravde povrniti nasprotni stranki 
stroške, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se je 
njej primerilo. Sodišče lahko odloči, da mora zakoniti zastopnik ali 
pooblaščenec stranke povrniti nasprotni stranki stroške, ki jih je 
povzročil po svoji krivdi. (156. člen ZPP). 

V zvezi z zastopanjem stranke je pomembno tudi peto poglavje 
ZPP, ki govori o pooblaščencih. 86. člen določa, da smejo stranke 
opravljati pravdna dejanja osebno ali po pooblaščencu, vendar 
pa lahko sodišče zahteva od stranke, ki ima pooblaščenca, naj 
se pred sodiščem sama izjavi o dajstvih, ki jih je treba ugotoviti v 
pravdi. Stranka, ki jo zastopa pooblaščenec, sme vselej priti pred 
sodišče in dajati izjave poleg svojega pooblaščenca. V postopku 
z izrednimi, pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna 
dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik. Določba prejšnjega 
odstavka ne velja v primerih, če ima stranka ali njen zakoniti 
zastopnik opravljen pravniški državni izpit. 

V postopku pred okrajnim sodiščem je lahko pooblaščenec vsak, 
kdor je popolnoma poslovno sposoben. Če sodišče ugotovi, da 
pooblaščenec, ki ni odvetnik, ni sposoben za zastopanje, opozori 
stranko na škodljive posledice, ki lahko nastanejo zaradi 
nepravilnega zastopanja. V postopku pred okrožnim, višjim in 
vrhovnim sodiščem je pooblaščfjnec lahko samo odvetnik ali 
druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit. Za zastopanje 
pred sodiščem se lahko pooblast i tudi odvetniška družba. (87. 
člen ZPP). 

Stroške postopka za zavarovanje dokazov krije stranka, ki je 
predlagala zavarovanje. Ta stranka mora povrniti stroške tudi 
nasprotni stranki oziroma postavljenemu začasnemu zastopniku. 
Te stroške lahko stranka pozneje uveljavlja kot del pravdnih 
stroškov glede na uspeh v pravdi. (167. člen ZPP). 

c) Brezplačna pravna pomoč v drugih sodnih 
postopkih 

Določila Zakona o pravdnem postopku, ki se nanašajo na 
oprostitev plačila stroškov postopka in na postavitev 
pooblaščenca, veljajo tudi v nepravdnem postopku, v postopku 
pred upravnim sodiščem in v postopku pred delovnimi in socialnimi 
sodišči. Poleg tega pa Zakon o delovnih in socialnih sodiščih 
(Uradni list RS, št. 19/94 in 20/98) še dodatno določa, da lahko 
delavca ali zavarovanca v sporu zastopa predstavnik sindikata, 
ki ga organizacija sindikata najame ali zaposli za zastopanje svojih 
članov. Zakon o delovnih in socialnih sodiščih vsebuje tudi nekatere 
posebne določbe glede plačevanja sodnih taks. (61. člen). Takse 
se tako ne plačujejo v kolektivnih delovnih sporih ter v sporih o 
pravici do in iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v 
sporih iz zdravstvenega zavarovanja, v sporih o pravici do in iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter v sporih glede 
družinskih in socialnih prejemkov. Po 62. členu istega zakona se 
taksa v drugih primerih plača po taksni tarifi, ki je določena za 
pravdni postopek, zmanjšani za 70%. V sporih, ki niso 
premoženjskopravne narave, se kot vrednost zahtevka za plačilo 
takse vzame znesek v vrednosti 1000 točk. Plačilo takse po 
določbah tega zakona zapade v plačilo z dnem, ko zapadejo v 
plačilo stroški postopka. 

č) Brezplačna pravna pomoč v upravnih postopkih 

Predlog Zakona o splošnem upravnem postopku v četrtem 
odstavku 113. člena določa, da lahko poseben zakon ali odlok 
sveta lokalne skupnosti določi, da stranka v določenih upravnih 
stvareh ne plačuje vseh ali določenih stroškov postopka. 

V zvezi z obravnavano tematiko naj omenimo še Zakon o azilu 
(Ur. I. št. 61/ 1999), ki predvideva brezplačno pravno pomoč 
prosilcem za azil v postopku za pridobitev azila, pa tudi nuđenje 
splošne pravne pomoči beguncem oziroma prosilcem za azil. 9. 
člen Zakona določa, da mora biti prosilec za azil seznanjen s 
postopkom za pridobitev azila ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih 
ima v tem postopku ter o možnostih vstopa v stik z nevladnimi 
organizacijami, ki nudijo pomoč beguncem, in sicer v jeziku, ki ga 
razume. Prosilec za azil ima pravico do izbire svojega pravnega 
svetovalca ali svetovalca za begunce iz 16. člena zakona, da mu 
pomagajo med postopkom. 

d) Alternativne oblike nuđenja brezplačne pravne 
pomoči 

Poleg veljavnega pozitivno-pravnega sistema pravne pomoči v 
skladu z določili Zakona o pravdnem postopku in Zakona o 
kazenskem postopku obstajajo v Republiki Sloveniji tudi nekatere 
druge oblike pravne pomoči »revnim«. 

Tako se s pravnim svetovanjem »revnim« v Republiki Sloveniji 
ukvarjajo nekatere nevladne organizacije in društva (npr. Pravno 
informacijski center, društvo ALTRA, ŠENT). Stranka lahko dobi 
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brezplačen pravni nasvet v zvezi z »varstvom potrošnikov« pri 
mreži svetovalnih pisarn, ki jih organizira Zveza potrošnikov 
Slovenije. Centri za socialno delo pa nudijo splošne informacije v 
zvezi s statusnimi in zakonskimi spori oziroma družinsko 
problematiko, toda gre le za nuđenje pravnih nasvetov, kar pa ne 
vključuje pravne pomoči v zvezi z zastopanjem na sodiščih. To 
tudi niso institucije, katerih trajno delovanje oziroma obstoj bi bil 
zagotovljen, prav tako ni zagotovila za pravno kvalificirano pomoč. 

III. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Poglavitni razlogi za sprejem novega zakona o brezplačni pravni 
pomoči so: 
- dejstvo, da zakonodaja na tem področju sicer obstaja, vendar 

je ta nepopolna in neenotna, zlasti zaradi tega, ker Zakon o 
pravdnem postopku in Zakon o kazenskem postopku z 
različnimi kriteriji in na različen način urejata institut, ki po 
naravi stvari in zaradi načela enakosti nujno terja poenotenje 
kriterijev za dodeljevanje javnih sredstev osebam - strankam, 
ki za te namene ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi, in jim je 
tako dejansko otežen dostop do sodišča; 
dejstvo, da se preko njega uresničujejo ustavna načela pravne 
in socialne države, pravica do sodnega varstva in načelo 
enakosti; 

- dejstvo, da sprejem zakona predstavlja obveznost po 
Državnem programu RS za prevzem pravnega reda EU. 

Sprejem Zakona o brezplačni pravni pomoči je zahteva, ki jo terja 
Evropska konvencija o človekovih pravicah, to je zlasti njen 6. 
člen, na podlagi katerega je Evropsko sodišče za človekove 
pravice po sodni praksi večkrat poudarilo, da človekove pravice, 
ki jih zagotavlja Evropska konvencija o človekovih pravicah, niso 
zgolj teoretične narave, temveč je potrebno, da se tudi dejansko 
omogočajo in jih je mogoče dejansko uveljavljati oziroma 
izvrševati. Za vključevanje Republike Slovenije v Skupnost je 
gotovo predpogoj, da Slovenija svojo obstoječo zakonodajo 
preoblikuje tako, da bo dejansko omogočen dostop do sodišča 
tisti kategoriji prebivalstva, ki ne razpolaga z zadostnimi finančnimi 
sredstvi, načelo pravičnosti pa terja, da se jim, v okviru možnosti, 
zagotovi sodelovanje pravnih strokovnjakov. 

Z novim Zakonom o brezplačni pravni pomoči bodo upoštevane 
pravne rešitve in priporočila Sveta Evrope ter, s pomočjo 
primerjave ureditev zlasti evropskih držav, celovito ter sistemsko 
urejena vsa vprašanja, povezana z zagotavljanjem pravnega 
svetovanja in zastopanja po odvetniku in drugih, zato kvalificiranih 
osebah, v smislu uresničevanja pravice dostopa do sodišča. Z 
Zakonom o odvetništvu je bil razveljavljen Zakon o brezplačni 
pravni pomoči, s tem pa je nastala pravna praznina, saj je bila 
ukinjena institucija brezplačne pravne pomoči revnejšim slojem 
prebivalstva, ki je bila organizirana na nivoju posameznih sodišč 
in občin. 

Dejstvo, da bo revnim omogočena kvalificirana pomoč, bo 
posredno vplivalo na tek in učinkovitost sodnih postopkov po eni 
strani, to pa bi bilo ugodnejše tudi za stranko samo, ki bi bila v 
nasprotnem primeru prepuščena sama sebi. 

Sprejem zakona terja tudi načelo racionalne uporabe proračunskih 
sredstev. Z zakonom bodo namreč jasno določeni kriteriji in 
postopek za odobritev javnih sredstev, kar omogoča lažji nadzor 
nad porabo proračunskih sredstev. 

IV. NAMEN IN CILJI ZAKONA 

Cilj novega Zakona o brezplačni pravni pomoči je: 
- vzpostaviti celovit in učinkovit sistem zagotavljanja brezplačne 
pravne pomoči pri v zakonu opredeljenih pravnih storitvah, to je 
storitvah pravnega svetovanja in zastopanja. Sistem naj bi zadostil 
vsem zahtevam, ki jih postavljajo Ustava Republike Slovenije, 
Evropska konvencija o človekovih pravicah in priporočila Sveta 
Evrope, to so: Resolucija Sveta Evrope (76) 5 o pravni pomoči v 
civilnih, gospodarskih in upravnih zadevah, Resolucija Sveta 
Evrope (78) 8 o pravni pomoči in svetovanju, priporočilo Sveta 
Evrope (81) 7 o ukrepih za olajšanje dostopa do sodišča, 
priporočila Sveta Evrope R (93) 1 o učinkovitem dostopu zelo 
revnih do sodišč in pravosodja; 
- urediti dostopnost pravnega svetovanja pred začetimi sodnimi 
postopki strankam, ki ne razpolagajo z zadostnimi sredstvi, kar v 
obstoječi zakonodaji ni urejeno; 
- enotno urediti sistem dodeljevanja brezplačne pravne pomoči 
za pravno zastopanje in drugo pravne storitve, določene z 
zakonom v vseh sodnih postopkih; 
- poenotiti finančne in postopkovne kriterije za odobritev 
brezplačne pravne pomoči; 
- poenotiti postopek ter organe odločanja o odobritvi brezplačne 
pravne pomoči; 
- vzpostaviti pogoje za učinkovito delovanje institucije brezplačne 
pravne pomoči; 
- zagotoviti transparentnost razpolaganja s proračunskimi 
sredstvi. 

V. PRIMERJALNOPRAVNI IPRIKAZ 

AVSTRIJA 

Pravno pomoč v sodnih postopkih (t. im."Verfahrenshilfe", ZPO) 
ureja Zakon o pravdnem postopku za fizične in pravne osebe v 
civilnih in gospodarskih zadevah. 

Pomoč se nudi v pravnih postopkih osebam, ki niso zmožne 
pokriti stroškov postopka, ne cla bi bil ogrožen njihov življenjski 
minimum; to je v primeru, če prosilec prejema preživnino, ki je 
potrebna zanj in njegovo družino oz. kolikor je prosilec dolžan 
plačevati preživnino za pokritje stroškov preprostega 
življenjskega standarda. Finančni položaj stranke se ugotavlja na 
podlagi lastnine. Pravno dejanjo, ki naj se opravi, mora imeti izgled 
za uspeh. Pravno dejanje ne zadošča temu pogoju, če ga stranka, 
tudi če bi imela sredstva, ne bi opravila. Pogoji za odobritev pravne 
pomoči so enaki za avstrijske državljane in tujce. 

Pravna pomoč obsega: 
- začasno oprostitev sodnih stroškov: sodnih taks, stroškov za 
priče, izvedence itd.; 
- oprostitev plačila jamstva, kavcije za stroške nasprotne stranke; 
- pomoč sodnega uradnika ali odvetnika, kjer je to potrebno; ne 
pokriva pa stroškov nasprotne stranke. V pravdnem postopku 
mora stranka, ki prejema pravno pomoč, in ki zgubi v pravdnem 
postopku, sama povrniti stroške. 

Pravno pomoč odobri sodiščo prve stopnje za celotni postopek 
ali samo za njegov del in se lahko omeji na določene ugodnosti ali 
koristi. Stranka lahko prosi 2.a pravno pomoč na vsaki stopnji 
postopka. Če pogoji za pravno pomoč niso več izpolnjeni, ali če 
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se spozna, da niso bili izpolnjeni, ko je bila ta odobrena, se prekliče. 
V tem primeru mora stranka plačati vse sodne stroške in 
odvetniške takse za odvetnika. 

Vsi odvetniki so dolžni sodelovati v sistemu pravne pomoči, 
upravičeni pa so zahtevati plačilo taks od osebe, ki se ji pomoč 
daje, če plača nasprotna stranka te stroške. Če postopek ne 
traja dlje kot 10 dni zaslišanj ali 50 ur zaslišanja in odvetnik ne 
terja od stranke plačila, lahko dobi ustrezno nagrado od 
odvetniške zbornice. Država plača vsako leto pavšalno vsoto 
odvetniški zbornici za te nagrade. Zvezna država plača pavšalno 
vsoto odvetniški zbornici tudi za druge storitve odvetnikov v 
sistemu pravne pomoči. Stranka lahko sama predlaga odvetnika, 
vendar predlog ni obvezujoč za "odvetniški svet", ki izbira 
odvetnika med svojimi člani. Večinoma pa odvetniški svet upošteva 
želje stranke. Stranka mora v treh letih po koncu postopka plačati 
sodne stroške in odvetnika in sicer do te mere, da plačilo ne 
ogroža njenega življenjskega minimuma. Če nasprotna stranka v 
pravdnem postopku izgubi, je dolžna povrniti sodne stroške, katerih 
je bila stranka-prosilec predhodno oproščena v sistemu 
brezplačne pravne pomoči. O pravni pomoči je treba odločiti 
nemudoma, potem ko je sodišče dobilo prošnjo. Odločitev sodišča 
lahko spodbija tudi druga stranka, ki načeloma ne sodeluje pred 
odločitvijo sodišča. 

V Avstriji odloča sodišče o brezplačnem zastopanju glede na 
premoženjske razmere stranke. Brezplačno zastopanje plača 
država odvetnikom tako, da prispeva določen znesek v njihov 
pokojninski sklad, v preteklem letu je npr. prispevala 180 milijonov 
ATS. Opravljeno brezplačno pravno pomoč odvetniki evidentirajo 
in o tem obvestijo Odvetniško zbornico. 

BELGIJA 

Brezplačno pravno pomoč v Belgiji po 667. in 668. členu Zakonika 
o sodiščih zagotavlja Urad za pravno pomoč. Brezplačna pravna 
pomoč se zagotavlja naslednjim osebam: 
- belgijskim državljanom; 
- tujim državljanom pod pogoji iz mednarodne pogodbe; 
- državljanom katerekoli države članice Sveta Evrope; 
- tujim državljanom, ki običajno in pravno rezidirajo v Belgiji; 
- tujim državljanom, ki jih zadevajo postopki v zvezi z vstopom, 
bivališčem, selitvijo, premestitvijo tujcev. 

455. člen Zakona o pravni pomoči omogoča vsem osebam, ki 
imajo nezadostna sredstva, da zaprosijo za določitev odvetnika, 
da jih brani, pri "Bureau de Consultation et de Defense". Pogoje za 
organizacijo in delovanje Urada izda Odvetniška zbornica. 
Organizacijska razdelitev sledi sodnim okrožjem, številu 
prebivalstva in številu odvetniških kandidatov. Urad vodi izkušeni 
pravnik, ki ga določi Odvetniška zbornica, ta pa lahko ima tudi 
namestnike in sekretarje. Namen Urada je zastopati osebe z 
nezadostnimi sredstvi. Koncept pravne pomoči zajema svetovanje, 
zastopanje in obrambo pred sodišči. Če stranka izpolnjuje pogoje 
za pomoč "in forma pauperis", Urad določi pooblaščenca, ki je 
ponavadi odvetniški pripravnik oz. kandidat, ki mora opravljati 
pravna dejanja v enakem obsegu ter je zanje enako plačan. Pogoje 
določa akt z dne 10.3.1988. V tem primeru je potrebno tudi poročati 
o postopkovnih korakih, storjenih v postopku. 

667. člen navaja kot pogoj za pridobitev pravne pomoči 
nezadostnost sredstev, 676. člen pa specificira dokumente za 
pisno dokazovanje sredstev, ki morajo biti priloženi prošnji za 
pomoč: 
- certifikat identitete; 
- certifikat davčnega cenilca, kar zadeva dohodek za preteklo 
leto; 
- zapriseženo izjavo prosilca pred policijskim pooblaščenim 

uradnikom glede podpornih sredstev, preživnin, aktive in pasive, 
ter spremembe dohodka med letom, v katerem se prosi. 

677. člen določa postopke za prosilca, ki rezidira v tujini. 

Kjer sodeluje odvetniška zbornica, zanjo ni posebnih statutarnih 
določb. "Bureau de Consultation et de Defense" ureja 676. čl. 
Zakona o pravni pomoči. Pravna pomoč se odobri, če je tožba 
upravičena in je nezadostnost prosilčevih sredstev dokazana s 
primerjavo prosilčevega dohodka in predvidenimi stroški 
bodočega postopka. V vseh primerih Urad zasliši stranke in 
zahteva predhodno poravnavo med strankami (čl. 733). Če 
poravnava ne uspe, nemudoma sprejme odločitev. 

Členi 644.-699. Zakonika urejajo zavarovanje popolne ali delne 
oprostitve stroškov z ozirom na sodni postopek ter postopek 
izven sodišča (upravni in arbitražni postopek), ne vključujoč taks 
in stroškov odvetnika. 

Ugodnost pa ne zavaruje pokritja postopkovnih stroškov trajno, 
saj odločitev o oprostitvi ni končna. Osebe, ki jim je bila zagotovljena 
pravna pomoč, so oproščene plačila le za čas, ko njihove finančne 
okoliščine to dopuščajo. Oseba, ki kasneje pridobi sredstva, jih 
mora povrniti. Člen 665 Zakonika zagotavlja pravno pomoč 
naslednjih zadevah: 
- vse postopkovne stopnice, ki zadevajo prošnjo, bodisi pri rednem 
ali upravnem sodišču ali arbitraži; 
- procesni koraki pri izvršbi odločb in sodb; 
- pravna sredstva; 
- druga postopkovna dejanja. 

Urad za pravno pomoč sestoji trajno iz sodnika ali svetovalca. 
Prosilci vložijo prošnje pri Uradu, lahko tudi ustno. Zoper odločitev 
Urada o pravni pomoči je dopustna pritožba, ki pa mora biti vložena 
v enem mesecu po izdaji odločbe. Če pride do spremembe v 
prosilčevem finančnem stanju, mora le ta pokriti stroške. 

Zakon z dne 8. julija 1976 je uvedel še drug način, da se 
državljanom zagotavlja pravna informacija, to so - "Centres pub- 
lics d'aide sociale". Ti centri pod Oddelkom 60.2 zagotavljajo vse 
potrebno svetovanje in informacije ter sprejemajo ukrepe, da se 
zagotovi prosilcem oziroma upravičencem vse pravice in koristi, 
ki jim gredo po belgijski ali tuji zakonodaji. Pogoji so precej natanko 
določeni, vključno s potrebnimi dokumenti, ki se zahtevajo, 
formalnostmi in postopki. Pri tem gre tudi za kooperativne 
sporazume s pristojnimi organi (Odvetniška zbornica). 

Medvladna komisija poudarja, da sta dostop do sodišča in pravna 
pomoč bistveni zahtevi za lastno delovanje države, ki temelji na 
načelu pravne države. Sistem pravne pomoči se financira iz 
proračuna, sprva je bilo namenjenih 75 milijonov BEL, sedaj 175 
milijonov BEL. V letu 1989-1990 so bili npr. odvetniki določeni v 
19.879 primerih da postopajo "in forma pauperis", povprečno 
povračilo pa je znašalo 4500 BEL. 

V bodoče naj bi šlo za večjo stopnjo sodelovanja integracije med 
BCD, CPAS in CPAS - Odvetniškim združenjem, na ravni države 
pa naj bi se sprejemali nacionalni ali regionalni sporazumi, kjer bi 
bili odvetniki zavezani po pogodbi. 

ČEŠKA 

Na Češkem določa odvetnike revnim strankam sodišče, 
odvetnike, ki to pomoč konkretno opravljajo pa imenuje 
Odvetniška zbornica. Odvetniki dobijo nižje plačilo kot po odvetniški 
tarifi in neredno. Predlagajo, da se to spremeni in, da se iz davkov, 
ki bremenijo odvetnike, plačuje tudi brezplačna pravna pomoč 
revnim strankam. 
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DANSKA 

Posamezniki, ki so stranke v postopkih pred danskimi sodišči, 
lahko zaprosijo za brezplačno pravno pomoč, ne glede na svojo 
nacionalnost in prebivališče. Pogoji so enaki za državljane in tujce. 
Pravna pomoč pri priznanju in izvršitvi tujih sodnih odločb se 
zagotavlja v skladu z dansko zakonodajo ter Konvencijo o 
jurisdikciji in izvršitvi v civilnih in gospodarskih zadevah. Če naj 
se pravna pomoč odobri, letni dohodek na osebo ne sme 
presegati določene meje, to je 236.000 DKK za par in 186.000 
DKK za samsko osebo. Ta znesek se poviša za 32.000 DKK za 
vsakega odvisnega otroka. Davčne dedukcije in življenjski stroški 
se ne upoštevajo. Če pride do spremembe dohodkovnega 
položaja, npr. zmanjšanja, se lahko o prošnji ponovno odloča. Pod 
določenimi pogoji se lahko gornje meje suspendirajo, če so npr. 
stroški postopka izredno veliki, če ima prosilec specialno potrebo 
za pomoč, če je primer pravno zanimiv, če obstaja javni interes, 
ali če je primer znatnega pomena za prosilčevo socialno stanje ali 
profesionalni status. Gornje zneske vsako leto odobri oddelek za 
zasebno pravo ministrstva za pravosodje ("Civilretsdirektoratet"). 

Pravna pomoč se odobri le, če tožba tendira k razumnemu izidu. 
Prosilec mora predstaviti dovolj dokumentacije za tožbo. Za 
pravno pomoč se lahko zaprosi kadarkoli pred ali po postopku. 
Pravna pomoč se ponavadi ne odobri v primerih, v katerih je bila 
dosežena poravnava ali izrečena sodba. Pravno pomoč odobrava 
na prvi stopnji regionalna pisarna pod ministrstvom za notranje 
zadeve ("statsamter"), zopre njeno odločbo pa je možna pritožba 
na ministrstvo za pravosodje, že omenjeni "Civilretdirektoratet". 
Zoper odločitev "Civilretdirektoratet" ni možna pritožba v okviru 
upravne oblasti, lahko pa o zadevi ponovno odloča. Odločitve, ki 
zadevajo pravno pomoč, lahko preizkusi "Folketings Ombuds- 
man", po 63. členu Danske ustave pa tudi sodišče. V določenih 
zadevah lahko sodišče samo določi odvetnika. 

Pravna pomoč se ponavadi ne zagotavlja v primeru obrekovanja, 
v primerih, ki izhajajo iz gospodarske dejavnosti ter v primerih, ki 
zadevajo izvrševanje nespornih zadev. Pravna pomoč pokriva 
sodne stroške, postavljenega odvetnika, stroške izvedencev in 
prič ter stroške za plačilo sodnih taks nasprotne stranke v primeru, 
če je primer izgubljen. Prejemnik lahko zahteva določitev 
specifičnega odvetnika za določen primer. Po odredbi sodišča 
mora prejemnik pravne pomoči povrniti del zneska ali celoten 
znesek. 

Skandinavske države so uzakonile konvencijo "Den nordiske 
sprogkonvention", ki vsebuje splošno obveznost za pogodbenice 
da zagotovijo, da oseba v eni državi pogodbenici lahko komunicira 
z oblastmi v drugi državi pogodbenici v svojem lastnem jeziku. 

Pravna pomoč se navadno zagotavlja za vse tipe primerov, razen 
v javnih kazenskih zadevah, ko je obtoženi poslovnež, primer pa 
zadeva njegovo poslovanje; če oseba prosi za spregled dolga ali 
če oseba potrebuje pomoč v primeru, ki zadeva javno oblast 
oziroma organ. 

Če se hoče oseba pritožiti zoper odločitev javnega organa, je 
pravna pomoč lahko dana, da se sestavi pritožba. Lista odvetnikov, 
ki dajejo pravno pomoč, je na razpolago pri sodišču. V večini mest 
so lokalni odvetniki ustanovili posebne odbore, kjer lahko oseba 
prejme ustni nasvet, ki zadeva redno pravno zadevo. Nasvet je 
brezplačen in ni vezan na dohodkovni kriterij. Če oseba izpolnjuje < 
gornje finančne pogoje, lahko zahteva pomoč odvetnika, za plačilo 
nominalnega zneska. Gre za javnopravno pomoč odvetnika, ki 
se deli na splošno pravno pomoč in razširjeno pravno pomoč. 
Splošna pravna pomoč sestoji iz svetovanja in podpore pri 
sestavljanju preprostih pisnih dokumentov, kot so npr. prijave ali 
pritožbe, zakonske poravnave, zapisi poslednje volje itd. Odvetniki 
lahko tudi zastopajo na narokih kot del službe pravne pomoči. 

Oseba mora plačati 25% stroškov za tako pravno pomoč in 
podporo, ostalo pa krije država. Odvetnik pa lahko za posebno 
plačilo nudi tudi razširjeno pravno pomoč, za katero mora stranka 
plačati 50% stroškov, ostalo pa krije država. Pravna pomoč pomeni 
tudi pomoč pri prošnji za pravno pomoč. V tem primeru oseba ne 
plača nič. 

FINSKA 

Pravno pomoč na Finskem urejata Zakon o oprostitvi sodnih 
stroškov ter Zakon o javni pravni pomoči. Razlikujejo "cost-free 
court proceedings act" (državni proračun, "the courts of law", 
sodne zadeve) in "Public legal aid act" ("the legal aid counsel", 
vse pravne zadeve). Pravna pomoč se zagotavlja za fizične 
osebe, to je za Fince in tujce, odobrava pa jo sodišče ali njen 
predsednik. Lahko se odobri tudi le deloma. Če se pravna pomoč 
odobri, pomeni to oprostitev plačila splošnih sodnih taks ter taks 
za odvetnika - zastopnika. Pravna pomoč se dodeli, če stranka 
glede na prihodek, premoženje, preživninske obveznosti, in druge 
okoliščine, ki zadevajo njen premoženjski položaj, ni sposobna 
brez stiske plačati vseh stroškov postopka. Če naj bo osebi 
priznana pravica do pravne pomoči, njena razpoložljiva sredstva 
ne smejo presegati 400 Fmk na mesec. Če razpoložljiva sredstva 
presegajo 1950 Fmk, se pravna pomoč ne prizna. Če znašajo 
dohodki nekje med obema vrednostima, se lahko deloma prizna 
pravica do pravne pomoči. Meje se določajo glede na velikost 
družine. 

Pravna pomoč se lahko odobri v naslednjih primerih: 
- v civilnih in kazenskih primerih ter petitornih postopkih na sodiščih 
splošne pristojnosti; 
- pred vojaškimi sodišči; 
- v primerih, ko gre za odločanje pred sodiščem o vodni pravici 
na prvi in drugi stopnji ter o pravicah na zemljišču; 
- v primerih pred upravnimi sodišči; 
- pravna sredstva v navedenih zadevah. Če gre za zadevo, ki je 
za stranko manjšega pomena, se pomoč ne odobri. 

Za pravno pomoč se lahko prosi pred začetkom postopka kakor 
tudi na vsaki stopnji postopka. Ko prosi za pravno pomoč mora 
prosilec zagotoviti pisni "affidavifsvojih finančnih okoliščin. "Affi- 
davit" mora potrditi oblast, organ v kraju prosilčevega prebivališča. 
Gre zlasti za potrditev pomanjkanja sredstev. Če prosilec nima 
domicila na Finskem, mora, če ni drugače določeno, zagotoviti 
pisno izjavo o osebnih podatkih, številu oseb, za katere skrbi, 
preživninskih obveznostih, prihodkih, čistem premoženju in 
obveznostih, življenjskih stroških in drugih relevantnih okoliščinah. 
Če bi taka izjava pomenila posebno težavo, potem se lahko odloči 
tudi brez nje. Če si oseba, ki ji je zagotovljena pravna pomoč, 
sama ne more učinkovito varovati pravice, se ji postavi odvetnika. 
V jasnih kazenskih zadevah, kjer po splošni kaznovalni praksi 
sledi le denarna kazen, ni potreben odvetnik, razen če ni podan 
poseben razlog. Možna je pritožba zoper odločitev o pravni 
pomoči. 

Pravna pomoč se financira iz državnega proračuna, vladnih 
subvencij in mestnih proračunov. 

FRANCIJA 

Francoski sistem urejajo Zakon z dne 10. julija 1991 in uredbe za 
njegovo izvrševanje z dne 19.12.1991. Zakon vsebuje dva 
elementa: prvi je pravna pomoč, ki zadeva dostop, pokritje 
stroškov, upravno organiziranost in učinke na sistem, drugi pa 
zadeva znanje prava in vsebuje pomoč za posvetovanje in 
podporo v zvezi z ne-sodnimi tribunali. Akt, ki je začel veljati na 
začetku 1992, je razširil in izboljšal načela in namen ustanovitve 
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sistema pravne pomoči v letu 1972. Bistvene spremembe 
zadevajo prejemnike pomoči, oceno dohodka in upravno 
organiziranost. 

Prejemniki so francoski državljani, državljani držav članic EEC in 
tuji državljani, ki običajno in zakonito rezidirajo v Franciji. 

Zakon z dne 10. julija 1991 je razširil upravičenje v treh primerih: 
1. zagotavlja se osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev, če so tega 
posebej vredni; 2. pravna pomoč se za tujce, ki so mladoletni, 
priče in obtožene osebe zagotavlja brez zahtev po prebivališču; 
3. zagotavlja se pred komisijo za begunce, če gre za tujce, ki 
imajo običajno prebivališče in so zakonito vstopili v Francijo ali 
imajo kvalifikacije za prebivanje veljavno vsaj eno leto. 

Dohodek, ki pride v poštev, je povprečni mesečni prejemek v 
zadnjem koledarskem letu, razen družinskih preživnin in določenih 
socialnih ugodnosti. Trenutna zgornja meja je 4.400 frankov za 
polno pomoč in 6000 frankov za delno pomoč. 

V izjemnih primerih zakon ne zahteva teh kriterijev, če gre za 
primere, ki so posebej vredni pravne pomoči. 

Tožba ne sme biti očitno nesprejemljiva ali brez pravne podlage, 
to pa se ne uporablja v primerih, ko gre za civilno odškodnino, 
priče in obtožene osebe. 

Zahteva za dodelitev pravne pomoči se vloži na posebnem 
obrazcu. V primeru tujcev, ki ne rezidirajo v Franciji, se prošnje 
pošljejo na "Service des Affaires Europpeennes et Internationales, 
Bureau d'Entraide Judiciaire Internationale", ki deluje kot centralna 
oblast in pošlje prijave relevantni pisarni pravne pomoči. Prošnji 
mora biti priloženo dokazilo o dohodku, predmet prošnje in zadevno 
sodišče. Prošnja zadrži (suspendira) roke postopkovnih dejanj. 

V nasprotju z zakonodajo v letu 1972, ki je izključevala kazenske 
postopke, je pravna pomoč zagotovljena tako tožencem kot 
tožnikom v pravdnem in nepravdnem postopku pred vsemi sodišči. 
Pomoč se zagotavlja tudi v primeru izvrševanja sodnih odločb. 

Prosilci, katerih prošnje so bile zavrnjene, imajo po zakonu z dne 
10. julija 1991 pravico do pritožbe. Možno je retrospektivno 
priznanje pravice do brezplačne pravne pomoči (po 4. paragrafu 
7. oddelka akta z 1.1991), če je stranka uspešno začela tožbo po 
tem, ko ji je bila že enkrat zavrnjena pravna pomoč iz razloga, da 
tožba nima realnih možnosti za uspeh. Poročila poudarjajo, da 
Francija nudi brezplačno pravno pomoč večkrat tujim državljanom 
kot domačim državljanom. 

Od 1. januarja 1992 so pisarne pravne pomoči organizirane kot 
posamezne pisarne, ki so ustanovljene pri vsakem regionalnem 
sodišču ("tribunal de grande instance"). Pisarne pri "Court de 
Cassation" in "Conseil d'Etat" ostajajo nespremenjene. Navezujejo 
se tudi na "Refugees Appeals Board". Če je upravno sodišče, 
pritožbeno sodišče oz. upravno sodišče pritožbe locirano znotraj 
jurisdikcije regionalnega sodišča, potem pisarne pravne pomoči, 
ki se navezujejo na te zadnje, vključujejo posebne oddelke za 
primere ravnanja v zadevah, ki se tičejo drugih sodišč. 

GRČIJA 

Pravno pomoč lahko pridobi: 
- vsak državljan, ki dokaže, da bi plačilo stroškov postopka 
ogrozilo nujno potrebna sredstva za njegovo preživljanje ali 
preživljanje njegove družine; 
- korporacije v javnem interesu, neprofitne organizacije ter skupine 
oseb, ki imajo pravico udeleževati se postopka, če dokažejo, da 
bi bili stroški postopka nemogoči ali težki zanje; 
- združenja in društva, če ne morejo plačati stroškov postopka, 

in jih ne morejo plačati niti njeni člani, ne da bi oropali sebe in 
njihove družine potrebnih sredstev za preživetje; 
- tuji državljani, če obstajajo vzajemni dogovori ter apatridi pod 
enakimi pogoji kot grški državljani. 

Pravna pomoč je možna pred vsemi sodišči (civilno, gospodarsko, 
kazensko, upravno) tako v pravdnem kot nepravdnem postopku. 

Odobrava jo: 
- sodnik posameznik; 
- okrajno sodišče; 
- regionalno sodišče; 
- predsednik sodišča. 

Pravna pomoč se odobri, če prosilec zaradi plačila sodnih stroškov 
ne bi bil zmožen preživljati sebe ali svoje družine. Za dokazovanje 
svojega finančnega položaja mora prosilec predložiti: 
- potrdilo župana ali predsednika mesta, ki potrjuje njegov finančni 
in družinski položaj, zaposlitev, in potrjuje, da je nezmožen plačila, 
ne da bi tvegal pri tem svoj in družinski položaj; 
- potrdilo lokalne davčne pisarne, ki potrjuje, da je prosilec v 
preteklih treh letih vložil davčno prijavo za dohodnino in jo je 
davčni organ preizkusil; 
- v primeru tujega državljana ministrstvo za pravosodje potrdi 
obstoj vzajemnih dogovorov. Ne obstajajo primeri, da bi se 
odobravala pravna pomoč, ne da bi se preizkusilo finančne pogoje 
in zahteve. 

Pravna pomoč se odobri le v primeru, ko izid postopka ni očitno 
nerazumen ali vnaprej določen. "A prima facie" ocenitev je 
zadostna, sodišče pa lahko zahteva dodatne dokaze, priče, ali 
izjavo prosilca, informacijo sodnika, ki zadevo obdeluje ali 
odvetnikov pogled na zadevo. 

Prošnje za pravno pomoč so vedno odobrene ali zavrnjene 
izključno na temelju čiste finančne presoje. 

Za tuje državljane obstajajo enaki pogoji kot za državljane, če gre 
za vzajemne (recipročne) dogovore. Če obstaja dogovor z drugo 
državo, ki zagotavlja pravno pomoč, se zadeva rešuje s 
sodelovanjem ministrstva za pravosodje. 

Odločitev o pravni pomoči odvezuje prosilca od plačila vseh 
stroškov postopka (plačilo odvetnika, razne takse, plačilo 
izvedencev, prič, položitev kavcije). 

Stranko se lahko v določenem primeru odveže tudi le od plačila le 
dela stroškov. Pri odločitvi o oprostitvi stroškov lahko sodišče 
upošteva tudi morebitno navajanje nasprotne stranke. Zagotovitev 
pravne pomoči je dana za ves postopek, vse stopnje, tudi 
izvrševanje sodnih odločb. 

Odvetnika, ki daje pravno pomoč, izbere sodišče na zahtevo 
prosilca. V praksi oseba lahko vpliva na odločitev o konkretnem 
odvetniku, sodišče pa pri določitvi odvetnika upošteva okoliščine, 
kot je to najbolj mogoče po svoji presoji. Pravno pomoč dajejo 
odvetniki v zasebni praksi, po odločitvi sodišča. Odvetnik mora 
sprejeti vsak primer, za katerega je določen, razen če ima dobre 
razloge, da zastopanje zavrne. O teh razlogih odloča sodišče. 

Stranka, ki ji je odobrena pravna pomoč ne plača nič, ampak vse 
plača država. 

Pravna pomoč je lahko omejena ali se na zahtevo državnega 
tožilca ali po uradni dolžnosti prekliče, če se okoliščine spremenijo 
do te mere, da ne obstaja več potreba po odobritvi pravne pomoči. 
Odločitev o pravni pomoči je lahko izdana na katerikoli stopnji 
postopka, toda le v času, ko teče postopek. Pomoč lahko pokrije 
tudi stroške za ukrepe pred odločitvijo o pravni pomoči, lahko je 
dana tudi začasno v nujnih primerih. Pravica do pritožbe glede 
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odločitev o pravni pomoči ne obstaja. Zagotovitev pravne pomoči 
eni stranki ne izključuje druge stranke od plačila nekaterih stroškov. 
Če stranka, ki se ji daje pravna pomoč, izgubi svoj primer, mora 
v vsakem primeru plačati vse stroške stranke, ki je zmagala, brž 
ko se okoliščine spremenijo in se verificirajo. Če stranka, ki se ji 
daje pravna pomoč zmaga v sporu, je upravičena, da ji druga 
stranka krije stroške po določbah o izvrševanju sodnih odločb. 

Grški sistem pravne pomoči financira državni proračun. Pravna 
pomoč se največkrat daje v civilnih in kazenskih zadevah. V 
Grčiji ni javnih pisarn za pravno pomoč. Grčija je ratificirala 
Evropski sporazum o posredovanju prošenj za pravno pomoč z 
dne 27.1.1977. Zakon naj bi bil spremenjen, da bi izboljšal pravno 
pomoč glede tujcev. Tujci iz držav, s katerimi ima Grčija sklenjene 
sporazume, naj bi prosili za pravno pomoč pred Grškim državnim 
svetom za pravno pomoč v civilnih, gospodarskih in kazenskih 
zadevah. 

IRSKA 

Sistem je bil vpeljan v letu 1979 in je temeljil na priporočilih komisije 
("Committee"), pod vodstvom Vrhovnega sodišča in ministrstva 
za pravosodje. "Solicitorji" in "barristerji" so dostopni osebam, ki 
nimajo zadostnih sredstev. Sistem vodi neodvisno telo - Urad za 
pravno pomoč ("the Legal Aid Board"), člane pa imenuje minister 
za pravosodje. Urad sestavljajo predsednik in 12 rednih članov, 
od katerih morata biti 2 solicitorja in 2 barristerja, ki sta še aktivna. 
Ustanovljen je poseben sklad za pravno pomoč ("the Legal Aid 
Fund"), iz katerega se financirajo stroški sistema. Sklad sestoji 
iz: 
- "Grants-in Aid", subvencije plačane vsako finančno leto preko 
Ministrstva za pravosodje; 
- druga plačila, prispevki ter plačila, ki jih opravi oseba, ki se ji 
pomoč daje. 

Račune Urada za pravno pomoč preverja računsko sodišče, ki 
predstavi poročilo ministru za pravosodje, minister za pravosodje 
pa ga predstavi vsaki zbornici parlamenta. Urad vsako leto pripravi 
letno poročilo ministru o operacijah sistema v preteklem letu in 
tudi to poročilo minister posreduje parlamentu. 

Pravne storitve zagotavljajo solicitorji, ki so za polni delovni čas 
zaposleni pri Boardu in delajo v pravnih centrih, ki jih je ustanovil 
Board. To pomeni, da solicitorji v privatni praksi niso vključeni v 
sistem pravne pomoči. Board je ustanovil 16 pravnih centrov 
("Law Centres"). Solicitorji, postavljeni v pravne centre, tudi 
zagotavljajo pravne storitve (pari -time) na drugih področjih, to je 
v "Community Centres". 

Barristerji, katerih imena vodi na seznamu odvetniška zbornica 
ponavadi najamejo solicitorje "Fees" se plačujejo na temelju 
posebnega sporazuma med ministrstvom za pravosodje in 
odvetniško zbornico. 

Pravno svetovanje je dostopno fizičnim osebam po zaprosilu 
glede na posebne okoliščine osebe, ki potrebuje pravno storitev. 
Izključeno je za postopke obrekovanja, postopke, ki zadevajo 
pravice in interese zemljišča, civilne zadeve pod 150 funti in prenos 
imovine. 

Po "Policy Directive", ki jo je izdal minister za pravosodje na zahtevo 
Boarda, se pravne storitve lahko zagotovijo v primerih stiske 
osebam, ko gre za: 
- primere zakonske zveze v zvezi z sporom o premoženju; 
- v določenih ne-zakonskih (non-matrimonial) primerih, kjer 
vpletena lastnina sestoji iz družinskega doma, in je pravna storitev 
potrebna ter obstaja utemeljeno pričakovanje uspešnega izida; 
- v primeru priprave "soglasja", npr. ko premoženje, s katerim 
osebni zastopnik prenese lastnino beneficiarju. 

Za pravno svetovanje se prošnja odda na predpisanem obrazcu 
pri določenem "Board's Law Centres". Solicitor, ki se ukvarja s 
primerom, je odgovoren za odločitev o primernosti prosilca po 
kriterijih, ki so specificirani. 

Pravno pomoč ("legal aid", zastopanje pred sodiščem) dobijo 
fizične osebe v civilnem postopku, pred vsemi sodišči, razen 
pred upravnim. Dokler ni odobreno zastopanje pred sodiščem, 
se osebi da nasvet in podpora, če potrdi, da bo začela sodni 
postopek. Prošnja za pravno pomoč, ki ponavadi sledi prošnji za 
pravno svetovanje, se vloži pri istih pravnih centrih. Zadevni so- 
licitor preda prošnjo Boardu skupaj s podatki o naravi postopka, 
svojim mnenjem o tem, ali naj se pravna pomoč odobri, ter 
začasno, provizorično ocenitvijo prosilčevih stroškov. Sistem 
zagotavlja, da prošnje za pravno pomoč pretehta tudi "Certifying 
Committee" (vsak committee sestavljajo trije redni člani, od katerih 
mora eden biti aktivni odvetnik). Board je delegiral eksekutivi ("exe- 
cutives") in starejšim solicitorjem oblast, da odobravajo pravno 
pomoč. To je razumno zmanjšalo zamude pri postopku prijav. 

Obstajata dva bazična testa primernosti: 
- finančni test ("financial test"); 
- meritorni preizkus ('lest of merits"). 

Oseba izpolnjuje finančni test, če je razpoložljiv "disposable" 
dohodek pod mejo, ki jo predpiše minister za pravosodje v soglasju 
z ministrom za finance. Razpoložljivi dohodek sestavljajo dohodki 
iz vseh virov. Trenutno znaša 6,200,00 funtov na leto. Oseba 
lahko, odvisno od posebnih okoliščin in stopnje obveznosti, gre 
preko določenih meja. Pomembna je določba, da se dohodek 
žene ločeno obravnava od dohodka moža, kjer sta mož in žena 
v konfliktu drug z drugim. To v praksi pomeni, da bo žena v mnogo 
primerih kvalificirana za pravno pomoč, mož pa večkrat ne bo. 
Kapitalni viri se obravnavajo posebej (npr. denar v banki, pošti 
itd.). Prvih 2.000 funtov kot tudi vrednost družinskega doma do 
45.000 funtov se ne upošteva. 

Pri meritornem preizkusu mora Board preden je pravno 
zastopanje potrjeno, zagotoviti, da je razumno sprožati ali se 
braniti v postopku s pravnimi sredstvi glede na izid. Kriterij vključuje 
pričakovanje uspeha: razumni razlogi za sprožanje ali obrambo; 
ali so poleg postopka pred sodiščem možne druge metode, da bi 
se zadeva rešila, npr. mediacija ali negociacija spora; možnost 
osebe, ki se ji daje pravna pomoč, da dobi zastopstvo izven 
sistema pravne pomoči (npr. da stroške krije zavarovalnica). 

Temeljno načelo je, da se osebi, ki ima skromna sredstva, ne 
dovoli zastopanje na javne stroške, če je malo verjetno, da bi 
spor dobila. Pri tem ne gre samo za zaščito davkoplačevalcev, 
ampak je pomemben namen tudi postaviti pariteto med strankami, 
ki so v finančnem pogledu na meji. Določeni tipi primerov so 
izključeni iz sheme pravne pomoči. 

Osebe, ki prosijo za pravne storitve, plačajo določen prispevek, 
kar zavisi od razpoložljivega dohodka. Če znaša njen razpoložljivi 
dohodek 4.400 funtov na leto ali manj, plača 3 funte za svetovanje 
in nadaljnjih 16 funtov za zastopanje pred sodišči, ne glede na 
stroške Boarda pri primeru. Če je njegov razpoložljivi dohodek 
med 4.400 in 6.200 funtov na leto, se plača večji prispevek ("con- 
tribution"), ki se določa po lestvici. Osebe, ki so odvisne od 
socialnih dajatev plačajo minimalni prispevek V izredni stiski se 
lahko del ali celoten prispevek opusti. Možno je tudi plačilo na 
obroke. Dodatne prispevke plača oseba, ki ima vračunane 
kapitalne vire, npr, preko 2000 funtov med prihranki ali v drugi 
hiši. 

Oseba, ki je prizadeta z odločitvijo o pravni pomoči, lahko predstavi 
nove podatke, ki so relevantni, Boardu, da ponovno oceni 
odločitev. 
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Če je prosilec prizadet z odločitvijo, se lahko pritoži na "Appeal 
Committee", ki ga sestavljajo predsednik in 4 redni člani Boarda, 
od katerih morata biti dva delujoča odvetnika. Oseba, ki je bila 
član "Certifying Committee", katere odločitev je predmet pritožbe, 
ne more biti član "Appeal Committee" za namene obravnave 
pritožbe. Če "Certifying Committee" ni soglasen v kateri odločitvi 
z prošnjo, lahko član, ki se ne strinja z odločitvijo večine, vloži 
priziv na "Appeal Committee". Odločitve "Appeal Committee" so 
dokončne. Če je ob koncu postopka odločeno, da plača stranka, 
ki se ji je zagotovila pravna pomoč stroške in škodo, plača vsoto 
"the Legal Aid Fund". Board je upravičen, glede na okoliščine, da 
deducira, odtegne denar za izdatke iz prejetih vsot. 

Načelo pomeni, da se osebo, ki se ji daje pravna pomoč, postavi 
v enak položaj kot osebo, ki je plačala lee". To naj bi preprečevalo 
nerazumno obnašanje osebe, ki se ji daje pravno pomoč glede 
na to, kaj je javno, splošno (zaradi javnih financ) upravičeno 
pravdanje, in tako preprečevati osebam, ki se jim daje pravno 
pomoč, da bi profitirale na račun skupnosti. Za stroške nasprotne 
stranke je odgovorna oseba, ki se ji daje pravna pomoč, in mora 
te stroške povrniti sama. Izjemoma lahko "Legal Aid Board" ob 
določenih pogojih stori operacijo ex-gratia prispevek in krije 
stroške nasprotne stranke. 

ITALIJA 

Pravno pomoč v Italiji ureja Zakon št. 3282 z dne 30.12.1923, 
posebnosti pa obstajajo pri delovnih postopkih, kar ureja Zakon 
št. 533 z dne 11.8.1973 (členi 11-15), v kazenskem postopku pa 
Zakon št. 217 z dne 30. 7. 1990. 

Do pravne pomoči so upravičene vse fizične osebe ter tiste 
domače in tuje pravne osebe, katerih namen je dobrodelnost in 
izobraževanje revnih. V primeru tujcev niso potrebne konvencija 
ali vzajemnost. 

Pravna pomoč je dostopna brez izjem za vsako pristojnost in 
vsak postopek, kjer je potrebna pomoč odvetnika. 

Pravno pomoč daje Komisija za pravno pomoč. Imenovana je pri 
vsakem sodišču, prizivnem, regionalnem, upravnem in 
kasacijskem in državnem svetu. 

Prosilec mora dokazati stanje potrebe po zagotovitvi sredstev 
čimbolj popolno, priseže tudi z izjavo o finančnem položaju (davčna 
napoved, bruto in neto dohodki, rente itd.). Vse informacije so 
predmet verifikacije. Ocena oz. ugotovitev prosilčevega 
finančnega položaja upošteva njegovo globalno situacijo, dohodke, 
izdatke, število družinskih članov in se izdela na podlagi preudarne 
ocene. Na splošno se pravna pomoč zagotovi prosilcem, katerih 
dohodek je manjši od 10.000,000 lir. 

Okoliščine, v katerih bi bila pravna pomoč odobrena brez 
upoštevanja finančnih kriterijev, ne obstajajo. Kadar v postopku 
nastopa otrok, se upošteva finančni položaj staršev, če pri tem 
ne gre za konflikt interesov. 

Prosilec mora dokazati določeno stopnjo verjetnosti za uspeh v 
postopku. Vprašanje se pretrese na podlagi dokumentov, ki jih je 
predložil prosilec ter predstavitvijo primera z zaslišanjem 
nasprotne stranke. Prijave, ki se zavrnejo iz tega vzroka, tvorijo 
10%.Ta pogoj ni nujen v kazenskih primerih, če je dohodek prosilca 
manjši od 10 milijonov lir in se za vsakega odvisnega člana 
družine, ki živi skupaj s prosilcem poveča za 2 milijona lir. 

Pravna pomoč se ne daje za postopke, ki zadevajo dodelitev 
kredita ali ko gre za interese tretje stranke. 

Za tujce veljajo isti pogoji kot za državljane. 

Pravna pomoč obsega: 
- brezplačno obrambo; 
- knjiženje sodnih taks konkretnega postopka na dolgovni strani 
stroškovnega računa sodišča in oprostitev uporabe kolkov; 
- oprostitev plačila za pravne in upravne listine, ki so potrebni v 
povezavi z zadevo, v kateri se daje pravna pomoč; 
- prosta objava v časopisih in periodiki, ki je lahko potrebna v 
postopku; 
- predujem države za stroške objave sodbe v tisku, če je potrebno. 

Pravna pomoč pa ne pokrije osebnih stroškov osebe, ki se ji daje 
pravna pomoč. Odvetniki, ki so imenovani za primere pravne 
pomoči delujejo brezplačno, to pomeni, da za svoje delo niso 
plačani. Oseba, ki se ji odobri pravna pomoč, ne prispeva nič. 

Drugih predpisov za delno oprostitev stroškov postopka ni. 

Nasprotna stranka je informirana o postopku za dodelitev pravne 
pomoči in ima pravico, da je zaslišana o stanju revščine ter da 
pisno predloži svoje poglede na zadevo. "Intendenza di finanzia" 
lahko na katerikoli stopnji zahteva revokacijo pravne pomoči, če 
oseba ni v stanju revščine ali se je njeno finančno stanje spremenilo. 
Takšna zahteva se vloži pri Komisiji za pravno pomoč in se obvesti 
tudi zadevno stranko. 

Pravna pomoč se daje za vse stopnje postopka, razen če stranka 
ni uspešna v postopku; v tem primeru se pravna pomoč razveljavi 
in mora stranka ponovno zaprositi za odobritev, če se hoče 
pritožiti. 

Odvetnika izbere Komisija za pravno pomoč, ki odloča tudi o 
odobritvi pravne pomoči, pri določitvi pa upošteva vse relevantne 
okoliščine primera. Pravno pomoč dajejo odvetniki zasebne 
prakse. Vsi odvetniki so dolžni sodelovati v sistemu pravne pomoči. 
Oseba, ki se ji daje pravna pomoč, nima pravice izbirati odvetnika, 
lahko pa nakaže komisiji, katerega odvetnika želi; imenovani 
odvetnik lahko odkloni storitev le iz resnih in upravičenih razlogov, 
ki jih sprejme komisija. 

Odvetniku, ki zastopa osebo, ki se ji daje pravno pomoč, se ne 
plača nič. Če oseba, ki se ji daje pravno pomoč, dobi primer 
(zmaga), potem stranka, ki je primer izgubila, plača državi stroške 
postopka ter odvetniku, ki je zastopal osebo, ki ji je bila dana 
pravna pomoč, njegove stroške po tarifi. Odvetnik ne sme 
zahtevati nobenih dodatnih plačil. 

Ponavadi je odločitev o določitvi pravne pomoči sprejeta preden 
je začet postopek. V vsakem primeru ima takojšen učinek. Pravna 
pomoč je lahko zagotovljena tudi začasno v nujnih primerih. Vsako 
odločitev, ki daje, zavrača ali razveljavlja pravno pomoč, s strani 
komisije pri sodišču, lahko spodbija katerakoli stranka postopka. 
Odločalo se bo predvsem na možnosti uspeha primera (22.člen). 

Zagotovitev pravne pomoči eni stranki ne oprošča druge stranke 
do predujma stroškov med postopkom. Če stranka, ki se ji daje 
pravna pomoč, zgubi primer, je stranka, ki je primer dobila, 
upravičena do pokritja svojih stroškov od osebe, ki ji je bila dana 
pravna pomoč , če ji sodišče prisodi stroške. Če pa stranka, ki se 
ji daje pravna pomoč, primer dobi, in sodišče prisodi stroške 
drugi stranki, ki je zgubila, pomeni da mpra le ta plačati državi 
stroške postopka ter nagrado za odvetnika, ki je zastopal stranko, 
ki ji je bila dana pravna pomoč. 

V elementih s tujino je potrebna nova, avtonomna prošnja za 
pravno pomoč. Evropski sporazum o posredovanju prošenj za 
pravno pomoč dopušča vložitev prošnje za odobritev pravne 
pomoči v drugi državi pri Ministrstvu za pravosodje, "Direzione 
Generale degli Affari Civili, Ufficio l.'To je centralni organ, ki prošnje 
pošilja v tujino in tudi sprejema dokumente iz tujine. ProsHec vloži 
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prijavo pri Komisiji za pravno pomoč, ki jo uredi in pošlje ministrstvu 
za pravosodje, ki jo nato posreduje tujemu centralnemu organu. 

Pravna pomoč je na enak način zagotovljena tudi pred upravnimi 
sodišči. Pravna pomoč v Italiji ne vključuje pravnega svetovanja 
izven sodišča. Komisijo za pravno pomoč sestavljajo: 
- sodnik ustreznega sodišča; 
- državni tožilec; 
- predsednik odvetniške zbornice ali odvetnik po njegovi delegaciji. 
Pravna pomoč je prisilna in častna naloga odvetnikov. Gre za 
financiranje s specifično alokacijo v nacionalnem proračunu. V 
Italiji je brezplačna pravna pomoč v civilnih postopkih urejena v 
naslednjih primerih: 
- zahtevek revne stranke mora biti že na prvi pogled utemeljen; 
- v postopkih pred sodniki za prekrške, če so ti povezani s 
kaznivimi 'dejanji, sicer ta pomoč ni priznana; 
- za tujce in apatride, ki živijo v državi. 

Pravna pomoč je največkrat dodeljena v primerih razveze 
zakonske zveze. 

Pravica do brezplačne pravne pomoči zajema pomoč pred vsemi 
vrstami sodišč in pred državnimi organi. 

Stranka naslovi predlog za odobritev brezplačne pravne pomoči 
na sodnika, pristojnega za obravnavanje zadeve. Predlog lahko 
poda na vseh stopnjah postopka. Pogoji za pridobitev brezplačne 
pravne pomoči: ustrezno premoženjsko stanje, ki se presoja po 
zadnji oddani davčni napovedi. Upošteva se tudi število družinskih 
članov oziroma število oseb, ki se preživljajo v samostojnem 
gospodinjstvu. 

Pravico pridobi oseba, če ne presega denarno določenega 
minimuma, ki ga vsakih dve leti spreminja Ministrstvo za 
pravosodje v sodelovanju z Ministrstvom za finance. 

Vloga za pridobitev pravne pomoči mora vsebovati navedbo vrste 
postopka, zahtevka in dokumente, ki potrjujejo premoženjsko 
stanje. V kolikor stranka ne poda popolne vloge jo sodnik zavrže 
ali zahteva njeno dopolnitev v določenem roku. Zoper zavrženje 
zaradi nepopolne vloge ni možna pritožba. Navajanje neresničnih 
podatkov je kaznivo. 10 dni po vložitvi vloge pristojni sodnik odloči 
ali bo zadevo zavrgel, ker niso podane procesne predpostavke, 
ali ker ta ni utemeljena, ali pa vlogo sprejme v obravnavo. V primeru, 
da sodnik prizna pravico do brezplačne pravne pomoči, izda 
odločbo, ki jo hrani sodniška pisarna. Kopije se vročijo strankam. 
Stranka lahko vloži pritožbo zoper sodnika na višje sodišče, pod 
katero spada sodišče, kjer dela sodnik. Pritožbo na lahko vloži 
tudi predstavnik financ zaradi neupravičeno dodeljene pravice, 
če niso izpolnjeni pogoji. O pritožbi stranke je treba odločiti v 10 
dneh, na to pa lahko predstavnik financ zoper II. stopenjsko 
odločbo v 20 dneh vloži zahtevo za varstvo zakonitosti na Vrhovno 
sodišče. 

Pravne posledice pridobitve do brezplačne pravne pomoči so: 
- stranka je oproščena plačevanja taks, kolekov, taks za potrdilo 
o premoženjskem stanju itd; 
- ima pravico do brezplačnih kopij iz spisa; 
- vnaprejšnje izplačilo določenih stroškov zagovornika; 
- plačilo potnih stroškov: 

V kolikor stranka zaradi spremembe okoliščin izgubi pravico do 
brezplačne pravne pomoči, izda sodnik na predlog predstavnika 
financ novo odločbo, s katero razveljavi beneficij. Tovrstni predlog 
se lahko poda v vseh fazah postopka. V kolikor sodišče odloči o 
preklicu ima upravičenec pravico do pritožbe. Predstavnik financ 
lahko zahteva spremembo ali preklic najkasneje v 5 letih po izdaji 
odločbe, s katero se prizna pravica do brezplačne pravne pomoči. 

Načeloma preneha pravica za naprej od trenutka, ko je o tem 
obveščena sodniška pisarna. V določenih primerih pa preneha 
pravica retroaktivno, kar pomeni, da mora stranka plačati vse 
stroške postopka. Zakon posebej opredeljuje primere, ko stranka 
postavi še svojega odvetnika, s čimer izgubi pravico do brezplačne 
pravne pomoči. Tako je tudi v primeru, ko odvetnika zamenja 
brez opravičljivih razlogov. 

Stranke izberejo svojega zagovornika iz seznama, ki ga hrani 
Višje sodišče. V primerih neupravičene odpovedi odvetnika po 
uradni dolžnosti, mora stranka vrniti vse zneske, ki jih je prejela iz 
naslova brezplačne pravne pomoči. 

Država založi sredstva za plačilo taks, davkov, odškodnin, 
honorarjev in nagrad. Plačilo zagovornikom in ostalim je 
opredeljeno v posebnih strokovnih tarifah. Odvetnika in ostale se 
izplača na koncu vsake faze (instance) postopka. Zagovornik in 
ostali imajo zoper to odločbo pravico do pritožbe, z upravičencem 
do brezplačne pravne pomoči pa se ne morejo dogovoriti za 
dodatno plačilo, saj je vsak tovrsten dogovor ničen. Ministrstvo 
za pravosodje mora parlamentu pripraviti poročilo, v katerem ga 
obvesti o izvajanju Zakona o brezplačni pravni pomoči. 

Italija je leta 1990, ko je izšel Zakon o brezplačni pravni pomoči 
predvidela za namen plačila stroškov za brezplačne pravne 
pomoči 75 milijard Lir, leta 1991 in leta 1992 pa 180 milijard Lir. 

LUKSEMBURG 

Pravno pomoč urejajo zakon z dne 15.3.1892 o oprostitvi pravnih 
stroškov v primerih v stečajnih zadevah, zakon z dne 23.3.1893 
o pravni pomoči in oprostitvi stroškov ter zakon z dne 10.8.1991 
o opravljanju odvetništva ("avocat"). 

V stečajnem postopku se predpostavlja, da so sredstva 
nezadostna za pokritje, in tako regionalno sodišče, ki postopa 
kot gospodarsko sodišče, odredi po uradni dolžnosti ali na prošnjo, 
da se oprosti stroškov postopka, in da "avocat" in "huissier", ki 
ga določi sodišče, izvršujeta službo brezplačno glede na različne 
ukrepe in določbe po zakonu iz leta 1892. Po zakonu z leta 1893 
so lahko prejemniki državljani Luxemburga, določena telesa- 
bolnišnice, dobrodelne organizacije, določene cerkvene 
organizacije, vodilni organi priznanih religij, štipendijski organi, 
oproščeni stroškov na katerikoli stopnji (tudi pred Kasacijskim 
sodiščem), v pravdnem in nepravdnem postopku. 

Pomoč gre tudi tujcem, večinoma v civilnih in kazenskih zadevah, 
po Mednarodni konvenciji o civilnem postopku (Haag, 1.3.1954) 
in Konvenciji o jurisdikciji in izvrševanju sodnih odločb v civilnih in 
gospodarskih zadevah (Bruselj, 27.9.1968). 

Oseba je upravičena do pomoči, če je njen dohodek nižji od 
zajamčenega minimalnega dohodka, ki ga definira država. 
Minimalni zajamčeni dohodek znaša 5636 z indeksom življenjskih 
stroškov 100 (1.1.1993 je indeks narasel na 535.31) za osebo, ki 
živi sama ali za prvo osebo, ki živi v gospodinjstvu in potrebuje 
javno pomoč. 

Prošnja za pravno pomoč mora biti dana v duplikatu s sumarnimi 
dejstvi in argumenti. Prošnjo podpiše odvetnik, ki ga postavi 
predsednik sodišča ali predsednik odvetniške zbornice. Če prosi 
oseba, mora prošnjo spremljati certifikat o potrebah, ki ga v 
Luxemburgu izda mestni svet prosilčevega prebivališča ter potrdilo 
davčnega urada, ki vsebuje podatke o davčnih obveznostih iz 
preteklih let. Sodišče pozove drugo stranko, da se o tem izjasni in 
določi narok za obe stranki. Tam se razpravlja o finančnih 
okoliščinah - potrebah ter o izgledih za ugoden izid za postopka; 
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če je obojemu zadoščeno, se pravna pomoč odobri ter se postavi 
odvetnika. 

V nujnih zadevah se lahko odstopi od formalnosti in se prizna 
oprostitev stroškov glede na določen postopek. 

Če oseba, ki ji je odobrena pravna pomoč, zgubi že na prvi stopnji, 
je potrebno za postopek na stopnji pritožbe ponovno zaprositi za 
pravno pomoč. Celoten postopek odobritve gre znova od začetka. 
Če stranka na prvi stopnji dobi, ni potrebna ponovna prošnja. 
Pravica do pritožbe zoper odločitev sodišča o dodelitvi pravne 
pomoči ne obstaja. 

Znesek, ki se plača iz proračunskih (javnih) sredstev, se pokrije 
iz sredstev stranke, ki je izgubila, če ni sama upravičena do 
pravne pomoči. Stroški, ki jih druga stranka ne pokrije, se lahko 
zahtevajo od stranke, ki ji je bila dana pravna pomoč, brž ko 
prenehajo pogoji za dodelitev pravne pomoči. 

Če sodišče med postopkom spozna, da ni več razlogov za pravno 
pomoč, lahko tudi po uradni dolžnosti prekliče dodelitev. V tem 
primeru so obveznosti, globe, stroški, takse plačljive takoj. 

Zakon z dne 10.8.1991 je Svetu odvetnikov dodelil odgovornost 
za pomoč osebam, katerih dohodek je bil nezadosten za zaščito 
svojih interesov. Takšne osebe vložijo prošnjo pri predsedniku 
odvetniškega sveta (Luxemburg ali "Diekirch area") bodisi pisno 
bodisi ustno na zapisnik. Predsednik odloči glede na nezadostnost 
prosilčevega dohodka in določi odvetnika, ki daje pomoč. 

NEMČIJA 

Brezplačna pravna pomoč je v Nemčiji urejena v treh zakonih, pri 
čemer vsak zakon ureja eno od oblik brezplačne pravne pomoči: 
brezplačna pravna pomoč v sodnem postopku, izvensodna 
brezplačna pravna pomoč ter svetovalna brezplačna pravna 
pomoč. Brezplačno pravno pomoč v pravdnem postopku ureja 
"Beratungshilfegesetz", "BerHG", po katerem si stranka lahko 
prosto izbira odvetnika. Stranka je upravičena do brezplačne 
pravne pomoči, če sta izpolnjena objektivni in subjektivni pogoj, 
pri čemer je objektivni pogoj izpolnjen, če ima pravda znatne 
možnosti za uspeh, subjektivni pa, če stranka zaradi osebnih in 
ekonomskih razmer ni sposobna plačila pravdnih stroškov. 
(Povzeto po Kukec B., Brezplačna pravna pomoč - Ureditev v 
Nemčiji, Pravna Praksa št. 18/99). 

Do pravne pomoči so upravičeni vsi, ki se na ozemlju Nemčije 
nahajajo zakonito, nudijo pa jo lahko samo odvetniki. Nuđenje 
pravnih informacij je kot oblika pravnega svetovanja organizirano 
na nivoju dežel, in sicer se stranka obrne na odvetnike zasebne 
prakse, na katere jih napoti lokalno sodišče. Višina plačila, ki jo 
stranka mora za nasvet plačati je opredeljena z zakonom (npr. 20 
DEM za nasvet). V treh deželah (Berlin, Bremen, Hamburg) se 
stranke lahko obrnejo na posebne državne agencije, kjer so 
zaposleni pravniki, ki delajo na pravni pomoči. V Nemčiji je, razen 
pred sodiščem prve stopnje, prisotnost odvetnika tako v civilnih 
kot v kazenskih zadevah obvezna. Sredstva pravne pomoči 
pokrivajo vse sodne stroške, odvetniška tarifa je določena v 
zakonu. 

Sistem odvetniških tarif je tesno povezan z brezplačno pravno 
pomočjo - če stranka ne izpolni limita za brezplačno pravno pomoč 
v celoti, ji brezplačna pravna pomoč pripada le kot razlika. Zneske 
brezplačne pravne pomoči lahko stranka vrača v 48 mesečnih 
obrokih. Ko odvetnik sprejme primer, da stranki predračun za 
zadevo, vendar šele po zaključku postopka izpolni formular in 
odvede dajatve državni blagajni. 

Stranka nima pravice do brezplačne pravne pomoči, če presega 
dohodkovni standard, v civilnih zadevah pa tudi, če je zahtevek 
bagatelen in kadar ni izgleda za zmago (neutemeljenost je očitna 
na prvi pogled). V dvomu o obstoju objektivnega kriterija, to je 
možnosti uspeha v pravdi, se pravica do brezplačne pravne 
pomoči vedno prizna. 

Brezplačna pravna pomoč je najpogostejša v razveznih pravdah, 
na splošno pa kar v 25 odstotkih pravdnih zadev ena stranka 
prejema brezplačno pravno pomoč. 

NORVEŠKA 

Sistem pravne pomoči na Norveškem ureja v vseh zadevah, 
razen v kazenskih, Zakon o pravni pomoči z dne 13. junija 1980, 
št. 35. Pravno pomoč v kazenskih zadevah ureja Zakonik o 
kazenskem postopku. 

Veliko ljudi se slej ko prej znajde v situaciji, v kateri je relevantno 
pravo oz. pravna vprašanja. Lahko imajo probleme v zvezi z 
delom ali prebivališčem, razvezo zakonske zveze, nacionalnim 
zavarovanjem, zadevami z javnimi oblastmi itd. Ovira pri velikem 
številu ljudi v takih položajih je vprašanje, ali sploh potrebujejo 
odvetnika in kakšni so stroški. 

Pravna pomoč (v vseh zadevah, razen v kazenskih) se deli na tri 
kategorije: 
- brezplačno svetovanje; 
- brezplačno zastopanje; 
- oprostitev stroškov. 

Pravno svetovanje je svetovanje v zadevah, ki ne bodo 
obravnavana pred sodiščem. 

Brezplačno zastopanje pomeni brezplačne storitve odvetnika v 
povezavi s primerom pred sodiščem in po navadi vključuje tudi 
oprostitev stroškov. 

Ko je primer zaključen, pošlje odvetnik račun javnemu organu. 
Stranka predhodno nič ne plačuje. Odvetnik ne sme zahevati 
nobenih posebnih plačil od stranke. 

Pravno pomoč plačuje država. V določenih primerih pred sodiščem 
so sodišča pristojna za zagotavljanje pravne pomoči. V določenih 
primerih je odvetnik upravičen, da zagotavlja 10 ur brezplačne 
pravne pomoči. V nekaj primerih je odgovorno telo "County Go- 
vernor". Pritožbena stopnja je Ministrstvo za pravosodje. 

Prosilci morajo izpolnjevati finančne in nefinančne primerne kriterije. 
Finančne meje za pravno pomoč so : prosilčev neto dohodek 
mora biti nižji od 60.000 NOK na leto, njegov bruto dohodek ne 
sme presegati 120000 NOK, neto kapital in lastnina pa ne smeta 
presegati zneska 100000 NOK. Če ima prosilec družinske člane, 
je neto dohodek višji : 70.000 NOK z enim družinskim članom; 
80.000 NOK z dvema ali več družinskimi člani. Za zakonce in 
izvenzakonske partnerje se ponavadi sešteva njihov dohodek in 
kapital. Stranke z netp dohodkom preko meja morajo prispevati k 
stroškom pravne pomoči. Prispevek znaša 600 NOK +20% 
dodatnih stroškov. 

Nefinančni kriterij primernosti varira glede na naravo postopka. 
Zakonske in družinske zadeve, zadeve, ki zadevajo odškodnine 
za osebno škodo ali izgubo podpornikov imajo prioriteto, pravna 
pomoč se ponavadi odobri, če so izpolnjeni premoženjski pogoji 
in je izkazana nujnost za prisotnost odvetnika ter je razumno, da 
organ zagotovi pravno pomoč. V drugih primerih, ko ni prioritete, 
se napravi vseobsežna evaluacija. Upoštevajo se naslednji kriteriji: 
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- narava primera; 
- pomembnost primera za prosilčevo osebno situacijo in 
blagostanje; 
- možnost uspeha postopka za stranko in 
- ali primer vsebuje načelna vprašanja. 

Pravna pomoč se ponavadi ne odobri v sporih, ki izhajajo iz 
poslovnih operacij, prodaje in nakupa itd. 

V večini primerov dajejo pravno pomoč privatni odvetniki. Vsi 
odvetniki so zavezani, da dajejo pravno pomoč v sistemu pravne 
pomoči. 

Sistem brezplačne pravne pomoči financira država. 

POLJSKA 

Brezplačno pravno pomoč ureja Zakon z dne 17.11.1964, to je 
Zakon o pravdnem postopku, dodeljuje pa se v vseh vrstah 
civilnih, gospodarskih in upravnih postopkov pred sodišči. 

Pravna pomoč pokriva oprostitev stroškov sodišča (sodnih taks, 
stroškov za izvedence - po uradni dolžnosti ali na zahtevo) ter 
določitev odvetnika. 

Po zakonu so osebe upravičene do oprostitve stroškov v primerih, 
ko gre za: 
- tožbe za ugotovitev očetovstva; 
- preživninske tožbe; 
- delovnopravne zahtevke ter zahtevke iz socialne varnosti in 
zavarovanja. 

Oprostitev stroškov je lahko delna ali popolna. Za pravno pomoč 
lahko zaprosijo fizične in pravne osebe ter organizacije, ki nimajo 
pravne osebnosti, imajo pa sposobnost biti stranka v postopku. 
Za odobritev pravne pomoči se zahtevajo naslednji pogoji : 
- za fizične osebe: da oseba sama ni zmožna nositi takšnih 
stroškov, ne da bi s tem ogrozila preživljanje sebe ali svoje družine. 
O tem odloči sodišče. Odločitev temelji na prosilčevi izjavi, ki 
mora vsebovati jasno informacijo o družinskem stanju, stanju 
lastnine in dohodkih. Če obstajajo dvomi, lahko sodišče po uradni 
dolžnosti opravi preiskave, da ugotovi prosilčevo trenutno 
situacijo, npr. lahko zahteva dodatne informacije od prosilca, ali 
pristojnih organov; 
- v primeru pravnih oseb in organizacij, ki nimajo pravne osebnosti, 
morajo prosilci, dokazati, da nimajo zadostnih sredstev, da bi 
pokrili stroške postopkov. To lahko storijo na katerikoli način. Če 
obstajajo dvomi, lahko sodišče vodi postopek, da bi ugotovilo 
trenutni finančni in lastninski položaj prosilca; 
- v primeru da je tožba ali obramba brez temelja, se oprostitev 
stroškov ne more odobriti. 

Odvetnika se lahko imenuje, če je bila stranka oproščena sodnih 
stroškov po odločitvi sodišča ali po zakonu, ali če je sodišče 
mnenja, da stranka potrebuje v postopku odvetnika. 

Pravna pomoč se lahko razveljavi, če je odločitev temeljila na 
okoliščinah, ki niso nikoli obstajale, ali so obstajale, pa so se 
spremenile. 

Prošnja za pravno pomoč mora biti vložena pred postopkom ali 
skupaj s tožbo oz. drugim dejanjem ali v teku postopka, dokler ni 
izrečena končna odločba. Prošnjo pregleda sodišče, ki o zadevi 
odloča. Če je prošnja vložena na apelacijski/ kasacijski stopnji, jo 
ta pošlje prvostopnemu sodišču. Zoper odločitev sodišča o pravni 
pomoči je možna pritožba. 

V primeru pravne pomoči za "tuje prosilce" - sodeluje Ministrstvo 
za pravosodje z oddelkom za mednarodno sodelovanje in 
evropsko pravo ter pristojnim sodiščem. 

Na Poljskem določa odvetnike revnim klientom sodišče, odvetnike, 
ki to pomoč konkretno opravljajo pa imenuje Odvetniška zbornica. 
Odvetniki dobijo nižje plačilo kot po odvetniški tarifi in neredno. 
Predlagajo, da se to spremeni in, da se iz davkov, ki bremenijo 
odvetnike, plačuje tudi brezplačna pravna pomoč revnim klientom. 

PORTUGALSKA 
• 

Brezplačno pravno pomoč lahko dobijo naslednje fizične osebe: 
- posamezniki, fizične osebe, ki nimajo dovolj sredstev, da bi 
najele odvetnika ter plačale ves ali celotni znesek stroškov 
sodnega postopka; 
- tujci in apatridi, ki imajo običajno prebivališče na Portugalskem; 
- tujci, ki niso rezidenti na Portugalskem v primerih, ki jih urejajo 
konvencije ali vzajemni dogovori; 
- pravne osebe in družbe pod enakimi ekonomskimi pogoji kot 
fizične osebe. 

Pod enakimi ekonomskimi pogoji se odobrava pravna pomoč tudi 
za pravne osebe. 

Pomoč se zagotavlja za vse vrste sodišč, v vseh vrstah pravnih 
postopkov, ne obstajajo izjeme. 

O odobritvi odloča sodnik, senat ali zbornica, kjer poteka 
postopek. 

Pomoč dobijo osebe, ki nimajo zadostnih sredstev za plačilo sodnih 
taks ali predhodnih stroškov odvetnika. Po 20. členu zakona se 
ekonomska stiska domneva v primerih, ko: 
- oseba prejema preživnino na temelju ekonomske potrebe; 
- oseba izpolnjuje pogoje za katerokoli pomoč v primeru 
prenizkega dohodka; 
- je mesečni dohodek osebe iz zaposlitve enak ali nižji od 
zagotovljene minimalne plače; 
- se osebe potegujejo za preživnino; 
- imajo osebe pravico do odškodnine iz prometne nesreče. 

Če oseba dobiva dodatne dohodke iz lastnine ali od drugih oseb, 
s čimer preseže trikratnik zajamčene minimalne plače, ne gre za 
presumpcijo ekonomske stiske. Prosilci morajo dokazati svojo 
ekonomsko stisko s predložitvijo dokumentov, ki jih izdajo npr. 
organi, vredni zaupanja, kot npr. zdravniški centri, zaposlovalne 
agencije, mestne pisarne itd. Dokaz se lahko verificira tudi pri 
sodišču, kadar je to potrebno. 

Če se med postopkom izkaže, da je oseba pridobila zadostna 
sredstva, se lahko vloži tožba za povračilo zadevnega zneska. 

Pravna pomoč se odobri glede na ekonomski položaj prosilca ter 
presoje vpliva, če bi moral prosilec stroške plačati sam. Pravna 
pomoč se ne odobri, če je jasno, da prosilčeve pretenzije niso 
veljavne ali če primer, za katerega se zahteva pomoč, nima izgleda 
za uspeh (ni sposoben za življenje). Pravna pomoč se zavrne, če 
je prosilec prikrival določeno premoženje oz. dohodke ter v primerih 
goljufije. Za tujce se uporabljajo isti pogoji. S pravno pomočjo se 
pokrivajo sodni stroški ter stroški za odvetnika. Odobritev pomoči 
ne zavisi od prispevka osebe. Pravna pomoč se zagotavlja 
izključno na temelju zakona št. 387/B/ 87 z dne 29. 12. 1987 in 
sicer za vsako stopnjo postopka. Potem, ko je sodišče odobrilo 
pravno pomoč, lahko nasprotna stranka spodbija takšno odločitev. 

Sodišče, ki zagotavlja pravno pomoč, določi osebo, ki bo v 
konkretnem primeru svetovala. Sodišče lahko določi tudi osebo, 
ki jo prosilec izrecno navaja, če se ta strinja s tem, da bo zastopala 
stranko. Pravno pomoč dajejo odvetniki zasebne prakse. Vsi 
odvetniki so dolžni sodelovati v sistemu brezplačne pravne 
pomoči. Odvetnik lahko zavrne storitve, če za to navede 
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utemeljene razloge. Pri določitvi odvetnika se upoštevajo različne 
okoliščine primera. 

Določeni odvetnik prejme takso, ki temelji na lestvici, ki jo odobri 
Minister za pravosodje. Minimum in maksimum zneskov, ki jih 
dobijo odvetniki, so bistveno nižji kot sicer. Znesek za odvetnika 
določi sodišče. Odvetnik ne more zahtevati dodatnega honorarja, 
možna je le tožba za povrnitev relevantnega zneska. 

Prosilec lahko zahteva pregled odločitve o pomoči. Odobritev je 
lahko pred postopkom ali med postopkom, glede nato, kdaj je bila 
vložena prošnja. Ko je pravna pomoč enkrat odobrena, zadeva 
vse stopnje postopka. Pritožbo zoper odločitev o pomoči lahko 
vloži prosilec, državni tožilec, nasprotna stranka ter odvetnik. O 
pritožbi odloča višje sodišče. 

Pravna pomoč se zagotavlja le na Portugalskem, če prosilec 
spolnjuje pogoje po portugalskem zakonu. 

Pravna pomoč se zagotavlja v administrativnih zadevah pred 
upravnimi sodišči. Pravno pomoč lahko zahteva vsakdo, ki 
potrebuje pravno informacijo o specifičnem primeru, ki zadeva 
pravice prosilca. Pravno svetovanje zagotavlja "Urad pravnega 
svetovanja", ki ga je ustanovilo Ministrstvo za pravosodje v 
sodelovanju z odvetniško zbornico. Pravno svetovanje je del 
pravne pomoči. Urad pravne pomoči sme promovirati konciliacijo 
oz. poravnavo. 

Obstajata dva mehanizma za zagotovitev pravne pomoči: 
- konvencionalna podpora, ki obstaja v delni ali popolni oprostitvi 
plačila stroškov in taks, ali odloženo plačilo; 
- pravno podporo, kjer gre za oprostitev plačila storitev odvetnikov, 
če to izrecno zahteva prosilec, ki namerava sodelovati v sodnem 
postopku. 

Pravno pomoč in pravno svetovanje financira državni proračun. 
Vsakdo je upravičen do pravne pomoči, če izpolnjuje predpisane 
pogoje. Pravna pomoč se daje največkrat v primerih kaznivih 
dejanj, ločitev in postopkih "manjšega pomena". Urad pravnega 
svetovanja sestavljajo osebe s pravnim znanjem in z ustreznimi 
profesionalnimi izkušnjami na področju lastnine. Njihove plače so 
nižje od plač odvetnikov. 

Ukrepe za seznanjanje o pravni pomoči sprejema Ministrstvo za 
pravosodje. Odvetnik, ki ne daje storitev odgovorno in adekvatno, 
je odgovoren za škodo. Da bi se olajšal pristop do sodišč za 
splošno javnost, razmišljajo o odprtju novega Urada pravnega 
svetovanja, da bi pokrili širše področje in večje število prebivalcev. 

ŠPANIJA 

Španski sistem pravne pomoči ureja Zakon z dne 10. 1.1996 in 
uredbe za njegovo izvrševanje z dne 24.9.1996 (Zakon št. 2103/ 
1996). Namen zakona je določiti vsebino pravice do pravne pomoči, 
ki jo omenja 119. člen španske ustave in urediti postopek tako, da 
se lahko uporablja in efektivno uresničuje. Določbe zakona se 
uporabljajo za vsako vrsto sodnega postopka, tudi ko gre za 
ustavno zaščito, kot tudi ko gre za svetovanje pred postopkom. 

Do pravne pomoči so upravičene naslednje osebe, ki nimajo 
zadostnih finančnih virov, da bi vstopali v postopek: 
- španski državljani; 
- državljani drugih držav _EU; 
- tujci, ki so rezidenti v Španiji, razen za kazenske zadeve, za 
katere se ne zahteva, da bi bili rezidenti ter sporne upravne 
zadeve in predhodne upravne postopke, v vsem, kar je povezano 
z njihovimi zahtevami za politični azil; 
- združenja javnega interesa; 

- dobrodelne organizacije, ki so registrirane v ustreznem registru. 
V vsakem primeru, ne glede na pomanjkanje finančnih virov, so 
do pravne pomoči upravičeni: 
- upravna telesa in službe korporacij, ki spadajo k nacionalnemu 
zavarovanju; 
- delavci in prejemniki po nacionalnem sistemu zavarovanja, glede 
zadev, ki spadajo pod delovno jurisdikcijo, to je zadev, ki imajo 
zvezo s socialno varnostjo; 
- rdeči križ Španije; 
- zveze potrošnikov. 

Zahteve iz drugih držav, ki se vložijo po mednarodni konvenciji, 
vzpostavljajo potrebo po dokazovanju pomanjkanja sredstev. 

Dohodki in ekonomski viri fizičnih oseb ter njihova sredstva v letu 
ob pretresanju vsakega vira dohodka družinske enote ne smejo 
presegati dvakratnika minimuma plače, ki velja v času, ko je 
zahteva podana. V letu 1996 je bilo to 779.040 pezet na leto. 
Zakon določa še druge eksterne znake, ki kažejo na njihovo 
ekonomsko kapaciteto, in se lahko upoštevajo. Upoštevajo se 
tudi družinske obveznosti, zdravstveno stanje, stroški postopka 
itd. Komisija za pravno pomoč lahko izjemoma odobri pravico do 
pravne pomoči, če dohodek prosilca ne presega zneska, ki je 
štirikratnik minimalne plače. 

Pravne osebe morajo upravičiti pomanjkanja sredstev; če davčna 
ocena temelji na njihovem "korporacijskem" davku in je manjša 
od zneska, ki je ekvivalenten trikratniku minimuma letne plače. 

V glavnih mestih vsake španske province obstajajo Komisije za 
pravno pomoč, ki odobravajo ali zavračajo zahteve za odobritev 
pravne pomoči v zadevni provinci. 

Komisijo sestavljajo tožilec (predsednik), predsednik odvetniške 
zbornice ter dva predstavnika javne uprave. 

Pravica do pravne pomoči obsega naslednje storitve: 
- svetovanje in predhodno usmerjanje pred pravnim postopkom; 
pomoč dajejo nižji odvetniki (odvetniki brez pravice zastopanja v 
postopku pred sodiščem), in odvetniki v pravnem postopku; možna 
je tudi pomoč eksperta; 
- zmanjšanje in v nekaterih primerih oprostitev plačila določenih 
taks, ki lahko nastanejo pri izvrševanju javnih dejanj, pridobitvi 
notarskih dokumentov, listin, in drugih listin pri zemljiški knjigi in 
sodnem registru ali drugih javnih telesih. 

Pravna pomoč se daje pri vseh vrstah postopka, tudi pri 
izvrševanju sodnih odločb, tudi pri pritožbenem postopku in drugih 
pravnih sredstvih. 

Zahteva za pravno pomoč se izpolni pri odvetniški zbornici po 
kraju, kjer se nahaja sodišče, ki bo vodilo postopek, skupaj z 
listinami, ki dokazujejo pomanjkanje finančnih sredstev, z navedbo 
tožbenega zahtevka ter nasprotnimi strankami. Čas, v katerem 
se zahteva prezentira, je pred izpolnitvijo tožbenega zahtevka ali 
odločitvijo o krivdi v primeru obtoženca, razen če se okoliščine, 
ki opravičujejo pravico do pravne pomoči, pojavijo na kasnejši 
stopnji. 

Odvetniška zbornica sme sprejeti naslednje začasne odločitve: 
- če obstajajo pomanjkljivosti v zahtevi, se sporoči prosilcu, da jih 
lahko odpravi v roku 10 dni. Če jih v tem času ne popravi, se 
njegova zahteva zavrže; 
- če odvetniška zbornica misli, da tožba ne vzdrži, predloži zahtevo 
Komisiji za pravno pomoč in o tem obvesti prosilca; 
- če meni, da zahteva ustreza pravnim pogojem, bo določila nižjega 
odvetnika v roku 15 dni in obvestila odvetniško združenje, da bo 
v treh dneh imenovala odvetnika, in predložila zahtevo Komisiji 
za pravno pomoč za končni preizkus. 
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Če odvetniška zbornica ne odgovori v roku 15 dni, se lahko 
prosilec obrne neposredno na Komisijo za pravno pomoč, ki bo 
nemudoma odločila o začasnem imenovanju odvetnika zasebne 
oziroma javne prakse, dokler ne bo verificirana informacija in 
dokumentacija, ki jo je vložil prosilec. Končno odločitev mora sprejeti 
Komisija za pravno pomoč v roku 30 dni od dneva, ko prejela 
prošnjo in dokumentacijo, bodisi da odobri ali zavrne pravico do 
pravne pomoči. Če rok 30 dni poteče in ni bila sprejeta nikakršna 
odločitev, potem je ratificirana odločitev, ki sta jo sprejela 
odvetniška zbornica in odvetniško združenje. Odločitev se v treh 
dneh sporoči prosilcu, odvetniški zbornici, zainteresiranim 
strankam in sodniku zadevnega sodišča ali sodni upravi, če se 
postopek še ni začel. Zoper odločitev je možna pritožba v roku 
10 dni pred sodnikom zadevnega sodišča, ki je pristojen, da 
odloči najkasneje v 13 dneh. 

Če sodnik meni, da je glede na okoliščine ali glede na nujnost 
primera potrebno nemudoma zagotoviti pravico do pravnega 
svetovanja in zastopanja stranke, in stranka nima finančnih 
sredstev, lahko zahteva od odvetniške zbornice ali odvetniškega 
združenja, da začasno imenuje odvetnika zasebne ali javne 
prakse, in ta imenovanja se obravnavajo tako, kot da bi bila že od 
začetka. 

Pravica do pravne pomoči se lahko prekliče, če je bila priznana 
zaradi nekorektne, napačne izjave, potvorjenih ali prikritih dejstev 
s strani prosilca, ki bo moral kriti stroške, ki so do takrat nastali 
odvetniku. 

Priznanje pravice do pravne pomoči povzroči imenovanje 
odvetnika, ki bo pomagal, svetoval in zastopal prosilca dokler ne 
bo postopek končan in izrek sodbe izvršen. Le v kazenskih 
zadevah se lahko odvetnik odpove svetovanju zaradi razlogov 
pravičnosti in osebnih razlogov, ki jih oceni predsednik odvetniške 
zbornice. Če odvetnik, ki je bil imenovan za določen postopek, 
smatra, da je tožba nevzdržna, jo bo v 6 dneh posredoval Komisiji 
za pravno pomoč, in izrazil pravne razloge, na katerih temelji 
njegova izjava. Komisija sme, sledeč zahtevi pisnega mnenja 
odvetniške zbornice, in upoštevajoč ali je bilo mnenje koristno ali 
ne, imenovati novega odvetnika ali odpraviti zahtevo. 

Zakon obravnava uporabo mednarodnih pogodb in konvencij v 
Španiji, ki zadevajo pravno pomoč v Poglavju VII (oddelek 44 in 
45) na naslednji način: 
- Ministrstvo za pravosodje preko Centralne oblasti za zahteve v 
Španiji po Evropski konvenciji z 27.1.1977 in Haaški konvenciji z 
25.10.1980 posreduje zahteve, ki lahko nastanejo na temelju 
omenjenih konvencij, Komisiji za pravno pomoč. Postopek poteka 
po tem zakonu, z naslednjimi izjemami: rok za pritožbo zoper 
odločitev o pravni pomoči znaša 2 meseca; rok za popravo oz. 
dopolnitev zahteve znaša 2 meseca; listine morajo biti prevedene 
v španščino, kakršnakoli formalnost v zvezi z legalizacijo se 
opusti. 

ŠVEDSKA 

Pravna pomoč se lahko dobi za večino pravnih zadev. Obstajajo 
naslednje oblike pravne pomoči: 
- pravno svetovanje; 
- splošna pravna pomoč; 
- javni svetovalec branilca; 
- pritožbeni svetovalec; 
- javni svetovalec. 

Večina upravnih enot ima vsaj eno javno pravno pisarno. Nekatere 
od teh pisarn imajo svoje izpostave tudi izven glavnega sedeža. 
Javne pravne pisarne zagotavljajo podporo po Zakonu o pravni 

pomoči. Odločitve pa lahko sprejemajo tudi izven namena, okvira 
zakona. Privatne pravne pisarne lahko prav tako zagotavljajo 
pravno pomoč, niso pa dolžne tega nuditi. 

Informacija o pravni pomoči se lahko pridobi preko javnih ali 
zasebnih pravnih pisarn, uradov za pravno pomoč, sodišč, 
policijskih postaj, organov socialne varnosti in sindikatov. 

Pravna pomoč se lahko zahteva npr.: 
- ko gre za pravila o zakonski zvezi in drugih oblikah skupnega 
bivanja; 
- ko gre za ločitev; 
- vprašanja oporoke in dedovanja; 
- zakup oz. najem; 
- interpretacija pogodb o nakupu na odplačilo; 
- kaj storiti v primeru, ko je stranka nezadovoljna z odločitvijo 
sodišča ali drugega organa; 
- svetovanje v kazenskem postopku. 

Pravnega nasveta ni mogoče pridobiti v zadevah, ki zadevajo 
davčne zadeve, popis nepremičninskega imetja, registracija 
lastnine, "declaration of property", davek na lastnino ter 
registracije, ki jih ureja Pomorski zakonik in Zakon o registraciji 
čolnov. Pravne nasvete dajejo odvetniki v pravni pisarni. 
Konsultacija po Zakonu o pravni pomoči ne sme trajati več kot 1 
uro. Če je potrebna pomoč v bolj zapletenih zadevah, ki potrebujejo 
več časa, se lahko zahteva splošna pravna pomoč ali storitve 
javnega svetovalca branilca, pritožbenega svetovalca ali javnega 
svetovalca. 

V kazenskih zadevah se lahko pridobi pravica do pravnega 
svetovanja, če je oseba osumljena, da je storila kaznivo dejanje. 
Tudi če sodišče ne določi javnega svetovalca branilca, lahko 
obstajajo pravna vprašanja, glede katerih posameznik potrebuje 
pomoč. Npr. kaj se zgodi, če si kriv, nisi kriv, kaj mora sodišče 
vedeti o tebi, da bi pravilno odločilo, kaj lahko storiš, če si 
nezadovoljen s sodno odločbo. 

Za pravno svetovanje lahko zaprosi vsakdo - fizične, pravne 
osebe itd. 

Osebe lahko obiščejo javne ali privatne pravne pisarne 
("Advokatbyaer"). Po telefonu se lahko dogovori za obisk. Privatne 
pravne pisarne po Zakonu o pravni pomoči niso dolžne nuditi 
pravne pomoči, javne pravne pisarne pa na podlagi Zakona o 
pravni pomoči vedno delujejo. 

Obstaja fiksna cena za konzultacije, v letu 1989 je znašala 140 
kron za 15 minut. Cena za uro je tako štirikratnik tega zneska. 
Znižanja so možna v določenih primerih. Če je odobrena splošna 
pravna pomoč ali je določen javni svetovalec branilca, se strošek 
za konzultacijo odtegne od stroškov. 

Druga oblika pravne pomoči je splošna pravna pomoč, ki pokriva 
pomoč pri plačevanju v zadevah, ki ne morejo biti rešene v času, 
ki je predviden za siceršnje svetovanje. Tu gre za primere pravnih 
postopkov ali pogajanj z nasprotno stranko, npr, pri zavarovalnih 
družbah, da bi se rešil spor izven sodišča. Pravna pomoč pokrije 
stroške odvetnika ali drugega ekspertnega svetovalca. Pokrije 
lahko tudi prevozne stroške in bivanje, stroške za priče in druge 
dokaze ter druge stroške. Splošna pravna pomoč se ne odobri v 
zadevah, ki zadevajo davčne postopke, zapise poslednje volje 
ali sporazume zakoncev, darilne listine, nepremičninske zadeve, 
davek na lastnino ter zadeve registracije po Pomorskem zakoniku 
in Zakonu o registraciji čolnov. Pravne pomoči tudi ne dobi lastnik 
nepremičnine, v zadevah, ki se tičejo te lastnine, če njegovi 
dosedanji izdatki v zvezi s sporom nišo presegli trikratnika 
temeljnega zneska socialnega zavarovanja. Dostop do generalne 
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pravne pomoči je omejen v primerih škode, ki je lahko pokrita 
zunaj zavarovanja za škodo ter v zadevah, ki zadevajo 
kompenzacijo po "Traffic Injuries Act". 

Do generalne pravne pomoči so upravičene fizične osebe, ne pa 
pravne osebe. Nepremičnine umrle osebe v določenih primerih 
dovoljujejo generalno pravno pomoč. 

Oseba lahko obišče javno ali zasebno pravno pisarno, čeprav ni 
vedno potrebno, da bi sploh šla do pravne pisarne. V zadevah 
zakupa oz. najema je dovolj priti v stik z uradnikom zakupne 
družbe; v zadevah zaposlovanja je dovolj priti v stik s sindikatom; 
Oseba tam bo pomagala pravilno zaprositi za pravno pomoč. 

Generalno pravno pomoč odobri sodišče, če je pravna transakcija 
(primer ali posel) že pri sodišču v času prošnje. Odvetnik v 
odvetniški pisarni lahko odobri pravno pomoč v določenih 
družinsko-pravnih zadevah, dokler primer ali posel ni že "sub 
judice" (če že odločalo sodišče). 

Če odvetniku ni odobrena pravna pomoč in zadeva ni "sub ju- 
dice", ko je prošnja vložena, razreši vprašanje generalne pravne 
pomoči Urad za pravno pomoč. 

Vsakdo mora po zmožnostih prispevati k stroškom postopka. 
Ostalo plača država. Stroški, ki jih krije država, zavisijo od širine 
pravne pomoči, lastnih prihodkov, ekonomske angažiranosti, 
aktive in pasive, ter finančnih obveznosti. Informacije o tekočih 
obremenitvah se lahko pridobijo pri pravnih pisarnah, "legal aid 
courts", organih socialne varnosti in drugih javnih oblasteh. Lastni 
prispevek se določi glede na letni dohodek ter število oseb. 
Prispevek ne izključuje trenutnih stroškov pravne pomoči. Če 
stranka zgubi primer, mora sama plačati nasprotni stranki njene 
stroške. 

Tretja oblika pravne pomoči je pritožbeni svetovalec, ki brani 
interese žrtev kaznivih dejanj (npr. napada, nezakonitega odvzema 
prostosti, ropa, resnih seksualnih kaznivih dejanj, pa tudi lažjih 
kaznivih dejanj in celo prekrškov) in jih podpira ter jim pomaga v 
postopku. Svetovalec lahko npr. predstavi tožbeni zahtevek žrtve 
kaznivega dejanja za škodo v kazenskem postopku, če tega ne 
stori tožilec. 

Svetovalca imenuje sodišče. To je lahko storjeno šele po tem, ko 
so bile začete predsodne preiskave. Ostale informacije o 
svetovalcu daje policija, sodišče ali tožilstvo. Svetovalca plačuje 
država. Stranki ni treba plačati nič, če pa je obtoženi spoznan za 
krivega, mora ta povrniti državi stroške za svetovalca. 

Stranka lahko dobi javnega svetovalca branilca, ki je četrta oblika 
pravne pomoči, če je osumljena resnega kaznivega dejanja. Za 
lažja kazniva dejanja lahko dobi svetovalca le, če obstajajo posebni 
razlogi. Svetovalec bo pomagal v vseh zadevah, ki so v zvezi s 
kazenskim postopkom in bo tudi prisoten na glavni obravnavi. O 
tem, ali nekdo potrebuje svetovalca, odloča sodišče, ki ga tudi 
vedno imenuje. Javni svetovalec branilca ponavadi ni imenovan 
v zadevah, ki zadevajo kazniva dejanja in prekrške, za katere so 
predpisane le denarne globe, npr. prometni prekrški. 

Stroške plača država. Če je stranka oproščena, potem ne bo 
treba nič plačati. Če pa je stranka spoznana za krivo, bo morala 
državi povrniti ustrezne stroške. 

Pravna pomoč v obliki javnega svetovalca kot pete oblike pravne 
pomoči lahko nastane v določenih partikularnih tipih sodnih 
postopkov, postopkih pred upravnim sodiščem ali postopkih, ki 
se vodijo pred upravnimi organi. Javni svetovalec ima nalogo 
zavarovanja interesov v primeru transakcije. Javni svetovalec je 
lahko določen, če gre za nevarnost, da bo oseba na silo izročena 

drugi državi. V večini primerov določi javnega svetovalca sodišče 
ali organ, ki obravnava zadevo. Organ stranko o možnosti tudi 
pouči. 

Pomoč je vedno brezplačna. Tujci, ki so zakonito na ozemlju 
Švedske, so v svojih pravicah izenačeni z državljani, kar se 
nanaša tudi na pravno pomoč - samo fizične osebe, ki morajo 
izpolnjevati dohodkovni pogoj. Pravna pomoč je na Švedskem 
urejena v posebnem Zakonu o pravni pomoči, ki loči 4 vrste 
pravne pomoči: 

1. Pravno svetovanje (gre za vprašanja s področja družinskega 
prava, dednega prava, kazenske odgovornosti - ni možno dobiti 
nasveta s področja davčne zakonodaje, zemljiške knjige); 

2. pravna pomoč v ne-kazenskih postopkih (v večini postopkov 
je zagotovljena, izjema so gospodarski spori in davčni spori); 

3. pravna pomoč v kazenskih postopkih (že po kazenski 
zakonodaji se obtožencu mora zagotoviti zagovornik, zato se ta 
del na obravnava v okviru pravne pomoči); 

4. Pravna pomoč v administrativnih postopkih - npr. določitev 
skrbništva za otroka. O upravičenosti do pravne pomoči odloča 
poseben organ "Legal Aid Authority", ki odloča o utemeljenosti 
zahtevka v vseh postopkih, razen v kazenskem, kjer odloči 
sodišče in družinskem, kjer odloči kar pravnik, ki je stranki svetoval. 
Pravna pomoč, ko je dodeljena deli usodo zahtevka, kar pomeni, 
da pravica do pravne pomoči traja na vseh stopnjah. Utemeljenost 
zahtevka ni bistvena za dodelitev pravice do pravne pomoči, 
ampak obstaja možnost, da se očitno nesmiseln zahtevek zavrne. 

Pravno pomoč nudijo pravniki zaposleni v posebnih pravnih 
pisarnah (javne pisarne), gre za vrsto javne službe, ki pokriva 
pravno svetovanje in pravno pomoč v ne-kazenskih zadevah. V 
kazenskih postopkih so predvideni javni branilci. Sicer pa je v 
pravno pomoč vključena tudi zasebna praksa, v specifičnih 
primerih pa sodišče, nekatere druge pravne organizacije (npr. 
odvetniška zbornica, društvo potrošnikov) in državni organi 
(policija, centri za socialno delo). 

ŠVICA 

Ureditev je različna po kantonih. Na zvezni ravni ureja 
problematiko Zvezni zakon o upravljanju sodstva z dne 
16.12.1943, v sedanji verziji z dne 4.10.1991 Čl. 152-160. 

Sodišče ima poseben sklad za plačilo odvetnikov v skladu z 
lestvico (če stranka zgubi primer ali če stroški ne morejo biti 
povrnjeni). 

Upravičenci so fizične osebe ter določene pravne osebe. Pogoji 
niso specificirani, ampak so opredeljeni kot nezadostnost virov 
ali dohodka. O priznanju odloča zvezno sodišče. Pravica do' pravne 
pomoči se lahko pridobi v civilnem, kazenskem in v omejenem 
obsegu tudi v upravnem postopku. Stranko se oprosti sodnih 
stroškov in predujmov za stroške ter stroškov plačila odvetnika, 
če sodišče meni, da je odvetnikova navzočnost potrebna. Če 
stranka zgubi primer, in je kasneje zmožna plačila stroškov, jih 
mora povrniti. Zvezni zakon določa naslednje minimalne pogoje 
in načela, ki izhajajo iz ustavnega načela enakosti 4. čl Ta načela 
morajo spoštovati tudi kantonalna sodišča. To je treba razumeti 
kot minimalne zahteve. Načelo začasne oprostitve plačila sodnih 
stroškov in plačila odvetnika se uporablja v postopkih, kjer stranka 
potrebuje takšno pomoč. Če se finančni položaj stranke izboljša, 
mora povrniti sodne stroške kot tudi plačati odvetnika. Kantoni pa 
lahko zagotovijo, da je oprostitev plačila stroškov dokončna. 
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TURČIJA 

Pravno pomoč v Turčiji urejata Zakon o civilnem postopku (št. 
1086) in Zakon o odvetništvu (št.1136). Pravna pomoč obsega 
stroške postopka in plačilo odvetnika. Vsaka oseba, ki dokaže, 
da je njen finančni položaj nezadosten, lahko prosi za pravno 
pomoč pri sodišču. To velja tudi za tujce, če obstaja vzajemnost. 
Oseba mora predložiti uradni dokument, ki ga izda lokalna oblast, 
s katerim dokazuje, da njen finančni položaj ni zadosten, da bi 
tožila pred sodiščem. 

Prošnja za pravno pomoč se lahko vloži pred ali po vložitvi tožbe. 
Predpisi o odvetništvu dajejo revnemu možnost, da jih zastopa 
odvetnik. 176. člen zakona pravi, če gre za civilno sodišče prve 
stopnje, mora biti tam tudi pisarna pravne pomoči odvetniške 
asociacije. Če oseba želi, da jo zastopa odvetnik in nima zadostnih 
sredstev, zaprosi pri pisarni pravne pomoči z uradnimi listinami, 
ki dokazujejo njegov finančni položaj. Če se prošnji ugodi, ga 
lahko odvetnik zastopa brez plačila, do konca postopka oziroma 
končne odločitve. 

VELIKA BRITANIJA 

Sistem se financira preko vladnih skladov, ki jih upravlja "the 
Legal Aid Board" in obsega 3 vrste pravne pomoči: 
- pravno svetovanje in pomoč ("Legal Advice and Assistance" ali 
"Green Form"); 
- pravna pomoč, kadar gre za postopek pred civilnim sodiščem 
("Assistance by Way of Representation" - ABVVOR); 
- pomoč v kazenskem postopku. 

Sistem pravnega svetovanja in podpore, ki se imenuje tudi "Green 
form" ali "Legal Advice and Assistance" omogoča osebi, ki 
izpolnjuje finančne pogoje, da pridobi pravni nasvet glede katerekoli 
zadeve angleškega prava. "Green form" obsega dajanje splošnih 
nasvetov, pisanje prošenj, pogajanja, posredovanje mnenj 
"barristerja", pomoč pri formuliranju zahtevka. Nasvet nudijo 
odvetniki in ne-odvetniki v zasebni praksi ali zaposleni v pravnih 
ali svetovalnih centrih ("Law CentresVAdvice Centres"). Pravno 
svetovanje in podpora je del generalnega sistema pravne pomoči 
v Angliji in VValesu. 

"Assistance by Way of Representation" - ABVVOR se omogoči 
osebi, ki izpolnjuje finančne pogoje, poleg tega pa mora iti za 
upravičen primer - "reasonable čase" in obsega zastopanje v 
civilnih postopkih pred zgornjim domom parlamenta ("The House 
of Lords"), vrhovnim sodiščem in apelacijskim sodiščem, pred 
okrajnimi sodišči, v družinskopravnih zadevah pred "Family Pro- 
ceedings Courts" (razen v postopkih glede dolžnosti preživljanja 
otroka, za katere je pristojna "Child Support Agency"),v postopkih 
pred "The Employment Appeal Tribunal", pred "Commons Com- 
missioners", "The Lands Tribunal" in v nekaterih primerih "The 
Restrictive Practices Court". Pravna pomoč ni dostopna v 
postopkih zaradi razžalitve ali obrekovanja, v postopkih pred 
sodiščem za ugotavljanje vzroka smrti ("coroner's court"), večino 
tribunalov in postopkih zunaj Anglije in VValesa, razen v primeru, 
da sodišče odstopi zadevo Evropskemu sodišču za človekove 
pravice. 

Pravico do pravne pomoči lahko pridobi vsakdo, ki je stranka 
pred sodiščem na ozemlju Velike Britanije. Tako kot v drugih 
državah so predvideni posebni pogoji: 

Finančni kriteriji se razlikujejo glede na vrsto pravne pomoči: 

- Za pravno svetovanje in pomoč ("Legal Advice and Assis- 
tance") mora biti razpoložljivi dohodek (to je dohodek, od katerega 
se odbije davek na dohodek, narodno zavarovanje in vzdrževanje 

družinskih članov) prosilca nižji od 80 funtov na teden, njegov 
razpoložljivi kapital pa ne sme presegati 1000 funtov. 

- Za pravno pomoč, kadar gre za postopek pred civilnim sodiščem 
(ABVVOR) tedenski razpoložljivi dohodek prosilca ne sme 
presegati 172 funtov, kapital pa ne 3000 funtov (če gre za za 
tožbo zaradi razžalitve, so meje višje - letni dohodek 8571 funtov, 
kapital 8560 funtov). Prosilec mora plačati del stroškov pravne 
pomoči, če je njegov tedenski razpoložljivi dohodek med 72 in 
172 funti. V posebnih primerih, kjer gre za otrokove koristi, je 
oseba lahko upravičena do civilne pravne pomoči ne glede na 
svoj finančni položaj. 

V Angliji se lahko stranke obrnejo na številne organizacije in 
društva, ki dajejo pravne nasvete s področja, ki ga pokrivajo (npr. 
Društvo potrošnikov, Pravni center za begunce - do kakšne mere 
in kako so te organizacije financirane ni opredeljeno, mislim, da 
so nekatere na državnem nivoju in izgleda, da jih financira država); 
obstaja pa nekaj organizacij, ki so namenjene prav zagotavljanju 
in poučevanju kako priti do brezplačne pravne pomoči ("Getting 
the best from your Solicitor", "Legal Aid Boards for England & 
VVales and for Scotland"). 

Pravna pomoč pokriva oprostitev plačila sodnih stroškov, pravno 
zastopanje oziroma razne vrste pomoči v sodnih postopkih. Pravno 
zastopanje pa opravljajo tudi odvetniki (pri tabli odvetnik mora 
imeti napis, iz katerega je razvidno, da lahko stranka pri njemu 
dobi brezplačno pravno pomoč). Legal Aid Board določenim 
odvetnikom podeljuje koncesije - "franchised solicitor", kar pomeni 
da izpolnjujejo določene kriterije in nudijo kvalitetno zastopanje. 

Civilna pravna pomoč ni dostopna za upravne zadeve, lahko pa 
gre v tem primeru za "Green Form" svetovanje. 

Posebej je opozorjeno, da se lahko stranke, ki smatrajo, da niso 
pravično obravnavane v upravnih postopkih obrnejo na 
ombudsmana, čigar usluge so brezplačne. 

Družinskopravni predpisi - "The Family Law Act 1996" zagotavljajo 
posebno pravno pomoč za primere razveze zakonske zveze. 
Posredniki so dostopni preko seznamov Legal Aid Boarda. Gre 
za posredovanje v sporih glede otrok in premoženja. Posrednik v 
zadevi ne odloča, ampak samo posreduje v sporu, da bi se 
dosegel sporazum. 

VI. MEDNARODNOPRAVNI DOKUMENTI 

Pri urejanju instituta brezplačne pravne pomoči se je izhajalo iz 
Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter Mednarodnega 
pakta o državljanskih in političnih pravicah, kjer sta na najsplošnejši 
ravni določena načelo enakosti vseh pred zakonom, pred sodišči 
in pravica vsakogar, da se njegov primer pravično in javno 
obravnava pred neodvisnim, nepristranskim in pristojnim 
sodiščem, pravico do učinkovitega pravnega sredstva pri 
pristojnih državnih sodiščih proti dejanjem, s katerimi se kršijo 
temeljne, z ustavo in zakoni priznane, človekove pravice. Prav 
tako se je v smislu zaveze države za obstojno ureditev sistema 
brezplačne pravne pomoči upoštevalo Kopenhagensko deklaracijo 
o socialnem razvoju. 

Temeljni dokument v zvezi z zagotavljanjem enake dostopnosti 
do sodišč je vsaj v evropskem okviru Evropska konvencija o 
človekovih pravicah, to je njen 6. člen, ki določa, da "ima vsakdo 
pravico, da o njegovih civilnih pravicah in obveznostih ali o 
kakršnihkoli obtožbah zoper njega pravično in javno ter v 
razumnem roku odloča neodvisno in nepristransko z zakonom 
ustanovljeno sodišče. Kdor je obdolžen kaznivega dejanja, ima 
naslednje minimalne pravice: 
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- da ga takoj in nadrobno seznanijo v jeziku, ki ga razume, z 
bistvom in vzroki obtožbe, ki ga bremeni; 
- da ima primeren čas in možnosti za pripravo svoje obrambe; 
- da se brani sam ali z zagovornikom; 
- da se brani sam ali z zagovornikom po lastni izbiri aii če nima 
dovolj sredstev za plačilo zagovornika, da ga dobi brezplačno, 
če to zahtevajo interesi pravičnosti; 
- da ima brezplačno pravno po moč tolmača, če ne razume ali ne 
govori jezika, ki se uporablja pred sodiščem. Temeljni primer 
Evropskega sodišča za človekove pravice glede pravice do 
sodnega varstva v zvezi s 6. členom EKČP je primer Airey v. 
Irska, A 32. 

Upoštevana je Resolucija Sveta Evrope (76) 5 o pravni pomoči v 
civilnih, gospodarskih in upravnih zadevah, kjer se priporoča 
državam članicam, da pod enakimi pogoji kot svojim državljanom 
zagotovijo pravno pomoč v civilnih, gospodarskih in upravnih 
zadevah, ne glede na naravo pristojnega sodišča, to je fizičnim 
osebam, ki so državljani katerekoli države članice in vsem drugim 
fizičnim osebam, ki imajo stalno bivališče na ozemlju države, kjer 
poteka postopek. Pod pogoji te resolucije mora tako vsaka država 
članica EU državljane drugih držav EU, pa tudi vse osebe s 
stalnim bivališčem na njenem ozemlju pri zagotavljanju pravne 
pomoči obravnavati enako kot svoje državljane. Zakonodaja te 
države pa je tista, ki določa, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da 
se pridobi ugodnost pravne pomoči, in v kakšnem obsegu se ta 
pomoč zagotovi. 

Resolucija Sveta Evrope (78) 8 o pravni pomoči in svetovanju 
priporoča vladam držav članic, da sprejmejo ali okrepijo vse 
ukrepe, ki se jim zdijo potrebni za postopno uresničevanje načel 
iz dodatka k resoluciji. Ekonomske ovire ne bi smele nikomur 
preprečevati, da pred katerimkoli sodiščem uveljavlja ali brani 
svoje pravice pri odločanju v civilnih, gospodarskih, upravnih ali 
davčnih zadevah. Pri proučitvi, aii je pravna pomoč potrebna, bi 
bilo potrebno upoštevati finančna sredstva in obveznosti osebe 
in pričakovane stroške postopka. Pravna pomoč bi morala biti na 
voljo tudi, ko oseba lahko plača le del stroškov; pri tem pa finančni 
prispevek te osebe ne sme presegati zneska, ki ga lahko plača 
brez nepotrebnih težav. Pravna pomoč bi morala poskrbeti za 
vse potrebne stroške, še posebej za plačila odvetnikov, stroške 
za strokovnjake, izvedence, priče in prevode, zaželeno pa je, da 
bi prišlo tudi do oprostitve pologa varščine za stroške. Pravna 
pomoč naj bi vključevala pomoč osebe, strokovno usposobljene 
za opravljanje odvetniške dejavnosti, vedno, ko je zastopanje 
take osebe pred sodiščem obvezno v skladu s pravom države 
ali ko pristojni organ za dodeljevanje pravne pomoči ugotovi, da je 
taka pomoč potrebna glede na okoliščine določenega primera. 
Oseba, ki prejema pomoč, bi morala, kolikor je izvedljivo, prosto 
izbirati usposobljeno osebo, od katere želi pomoč, tako imenovana 
oseba pa bi morala prejeti ustrezno plačilo za svoje delo. Pri 
proučitvi, ali naj se pravna pomoč dodeli ali ne, lahko organi 
upoštevajo glede na okoliščine določenega primera upravičenost 
postopka in naravo postopka in če je potrebno, dodelijo pomoč 
samo za stroške, ki se ne nanašajo na pomoč usposobljene 
osebe- odvetnika. Omogočilo naj bi se dodelitev pravne pomoči 
med postopkom, če pride do sprememb finančnih sredstev ali 
obveznosti udeleženca v postopku ali se pojavijo drugi vzroki, ki 
zahtevajo dodelitev pravne (»moči. Sistem pravne pomoči naj bi 
zagotavljal ponovno proučitev sklepa o zavrnitvi odobritve pravne 
pomoči. Država naj prevzame odgovornost za financiranje 
sistema pravne pomoči, omejitve za finančno primernost pravne 
pomoči bi bilo potrebno pregledovati, še posebej ob upoštevanju 
dviga življenjskih stroškov. S istem pravne pomoči mora poskrbeti 
za dodelitev pravne pomoči v skladu z omenjenimi načeli tudi v 
vseh postopkih za priznanje ali uveljavljanje sklepov, sprejetih v 
neki drugi državi. Država pa mora tudi zagotoviti, da bi oseba, ki 
je v ekonomsko slabšem položaju, lahko dobila potrebno pravno 

pomoč v zvezi z vsemi vprašanji, ki se pojavljajo v civilnih, 
gospodarskih, upravnih ali davčnih zadevah, in bi lahko prizadele 
njene pravice ali interese. Pravno svetovanje naj bo na voljo 
brezplačno ali ob plačilu prispevka, ki zavisi od sredstev osebe, 
ki prosi za svetovanje. Država mora poskrbeti za obveščanje 
javnosti o pravnem svetovanju, ki je na voljo. Posebno pozornost 
je potrebno nameniti potrebi po pravnem svetovanju, kadar se 
mora postopek opravljati v drugi državi. 

Priporočilo Sveta Evrope (81) 7 o ukrepih za olajšanje dostopa 
do sodišča poziva s splošno izjavo države, da sprejmejo oziroma 
okrepijo vse ukrepe, za katere menijo, da so potrebni za izvedbo 
načel iz dodatka priporočila, in ki v bistvu pomenijo odpravo treh 
glavnih ovir za dostop do sodišča: zapletenosti, dolgotrajnosti in 
stroškov postopka. Ukreniti je treba vse potrebno, da se vsakemu 
posameznemu članu javnosti zagotovi možnost izvedeti, katero 
sodišče je pristojno za obravnavanje njegove zadeve in način, 
kako se postopek na sodišču sproži. Na sodišču ali pri pristojnem 
organu ali službi morajo biti na voljo splošne informacije o procesnih 
zahtevah, o načinu in rokih za oporekanje sodb, o procesnih 
pravilih in zahtevanih dokumentih ter o načinu izvrševanja sodb 
ter po možnosti o stroških, povezanih s tem. Sprejeli naj bi se 
ukrepi za olajšanje oziroma spodbujanje poravnav in mirnega 
reševanja sporov pred začetkom sodnega postopka ali med 
samim postopkom. Nobeni stranki v postopku se ne sme 
preprečiti pomoč odvetnika; izogibati se je potrebno predpisovanju 
obveznega zastopanja. Zagotoviti je potrebno, da osebe z 
ekonomsko šibkejšim položajem niso postavljene v slabši položaj 
glede dostopa do sodišča ali v postopku, ker ne znajo ali ne 
razumejo jezika sodišča. Kot pogoj za začetek postopka država 
od stranke ne sme zahtevati denarnega zneska, ki je nerazumno 
visok glede na sporno zadevo. Če sodni stroški predstavljajo 
očitno oviro za pravico, jih je treba po možnosti zmanjšati ali 
odpraviti. Posebno pozornost je potrebno nameniti vprašanju 
odvetniških in izvedenskih honorarjev, če predstavljajo oviro za 
dostop do sodišča. 

Priporočilo Sveta Evrope R (93) 1 o učinkovitem dostopu zelo 
revnih do sodišč in pravosodja priporoča državam članicam, da 
olajšajo dostop zelo revnih do sodišč (s pospeševanjem pravnega 
svetovanja zelo revnim, pokrivanjem stroškov pravnega 
svetovanja zelo revnim prek pravne pomoči, brez vpliva na to, da 
osebe, ki koristijo tako svetovanje, plačajo skromen prispevek, 
kjer to zahteva domača zakonodaja, s pospeševanjem postavitve 
svetovalnih centrov na siromašnejših področjih, kjer je to 
potrebno), da olajšajo učinkovit dostop do "skoraj" sodnih metod 
reševanja sporov za zelo revne (s pomočjo povečanja vpletenosti 
nevladnih ali prostovoljnih organizacij, ki zagotavljajo podporo 
zelo revnim v takih oblikah reševanja sporov, npr. izvensodna 
poravnava, s pomočjo razširitve pravne pomoči na te načine 
reševanja sporov), da olajšajo učinkovit dostop zelo revnih do 
sodišč, še posebej z razširitvijo pravne pomoči na vsa pravna 
področja in postopke, razširitvijo pravne pomoči na zelo revne 
osebe, ki so brez državljanstva ali tujci, ki stalno bivajo na ozemlju 
države, kjer se bo postopek vodil; priznavanjem pravice do pomoči 
ustreznega svetovalca, po možnosti po lastni izbiri, ki bo prejel 
ustrezno plačilo; z omejevanjem okoliščin, ko lahko pristojni or- 
gan zavrne pravno pomoč; poenostavitvijo postopka za dodelitev 
pravne pomoči zelo revnim ter proučitvijo takojšnje dodelitve 
začasne pravne pomoči, kjerkoli je to mogoče; proučitvijo možnosti, 
da se nevladnim ali prostovoljnim organizacijam omogoči 
zagotavljanje podpore zelo revnim in dajanje pomoči, v smislu 
dostopa do sodišč, osebam, ki so v takem položaju odvisnosti in 
prikrajšanosti, da se ne morejo same braniti. Države članice naj, 
kadarkoli je mogoče, v okviru splošne politike, namenjene boju 
proti hudi revščini, posvetujejo z nevladnimi in prostovoljnimi 
organizacijami, ki zagotavljajo pomoč zelo revnim. 
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VII. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA 

Uveljavitev zakona bo imela finančne posledice v proračunu 
Republike Slovenije, saj gre za proračunsko financiranje pravnih 
storitev (pravno svetovanje, zastopanje in druge pravne storitve 
po zakonu) po pogojih in kriterijih zakona strankam, ki izkažejo 
izpolnjevanje finančnih, postopkovnih in drugih pogojev, določenim 
z zakonom. Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu se bo 
financirala iz sredstev Vrhovnega sodišča, ki se zagotavljajo iz 
proračuna Republike Slovenije. 

Če bi bil zakon sprejet že za leto 2000, je Vrhovno sodišče v 
svojem proračunu predvidelo 80 mio SIT. Osnova za to oceno je 
bila rezultat posvetovanja s predsedniki prvostopenjskih sodišč, 
ki so svojo oceno utemeljili glede na število zadev in 
premoženjskega stanja strank v postopku. Glede na to 
ocenjujemo, da bi bilo za ta namen potrebno v proračunu za leto 
2001 planirati najmanj 100 mio SIT. 

Pričakovan obseg odločanja bo terjal nove zaposlitve za 
vzpostavitev in organizacijo strokovnih služb, ki jih predvideva 
zakon. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu obsega uresničevanje 
pravice do sodnega varstva po načelu enakopravnosti, 
upoštevajoč socialni položaj osebe, ki brez škode za svoje 
preživetje in preživetje svoje družine te pravice ne bi mogla 
uresničiti. 

Za sodno varstvo po tem zakonu se poleg varstva pravic, 
obveznosti in pravnih razmerij ter varstva pred obtožbami v 
kazenskih zadevah pred za to ustanovljenimi neodvisnimi 
domačimi in mednarodnimi sodišči štejejo tudi vse oblike 
izvensodnega varstva in reševanja sporov, določene z zakonom. 

Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu pomeni pravico 
upravičenca do celotne ali delne zagotovitve sredstev za pokritje 
stroškov za pravno pomoč in oprostitev plačila stroškov sodnega 
postopka ter stroškov za izvensodno reševanje sporov. 

Vsakdo, ki je pod pogoji po tem zakonu lahko upravičenec do 
brezplačne pravne pomoči in je v spornem razmerju, si mora 
prizadevati, da se sporno razmerje reši izvensodno, če so za to 
zagotovljeni ustrezni pogoji po zakonu. 

2. člen 

Brezplačna pravna pomoč se odobri na način, pod pogoji in v 
skladu z merili, ki jih določa ta zakon. 

Brezplačna pravna pomoč se odobri kot redna, izredna, izjemna, 
posebna ali nujna brezplačna pravna pomoč. 

O odobritvi brezplačne pravne pomoči odloča predsednik 
okrožnega sodišča oziroma predsednik specializiranega sodišča 
prve stopnje, (v nadaljevanju: pristojni organ za BPP). Predsednik 
sodišča lahko za odločanje pooblasti drugega sodnika, ki ima 
položaj svetnika na okrožnem oziroma specializiranem sodišču. 

Strokovne in administrativno-tehmčne naloge v zvezi z odobritvijo 
brezplačne pravne pomoči opravlja strokovna služba brezplačne 
pravne pomoči (v nadaljevanju: .strokovna služba). 

3. člen 

Z zakonom je lahko brezplačna pravna pomoč drugače urejena, 
kot je urejena s tem zakonom, če je glede na vrsto postopka in 
glede na oblike pravne pomoči to potrebno. 

V primerih, ko se uveljavlja brezplačna pravna pomoč po 
posebnem zakonu, se določbe tega zakona uporabljajo le glede 
vprašanj, ki niso urejena s posebnim zakonom. 

Upravičenec, ki mu je bila odobrena brezplačna pravna pomoč 
po posebnem zakonu, ne more ta pravice v isti zadevi in za isto 
obliko pravne pomoči uveljavljati po tem zakonu. 

4. člen 

Država skrbi za uresničevanje načela enake dostopnosti do 
sodnega varstva tako, da v proračunu zagotavlja sredstva za 
plačilo storitev osebam, ki so po tem zakonu pooblaščene za 
izvajanje pravne pomoči, da oprosti upravičence plačila stroškov 
postopka, da, če tako določa zakon, nudi davčne ali druge olajšave 
osebam, ki so po tem zakonu pooblaščene za izvajanje pravne 
pomoči, če se odpovedo plačilu za opravljene storitve, ter da 
zagotavlja sredstva in pogoje za organizacijo in delovanje služb 
in organov, pristojnih za vodenje postopkov in za odločanje o 
pravici do brezplačne pravne pomoči. 

5. člen 

Pravno pomoč po tem zakonu lahko izvajajo le osebe, določene 
s tem zakonom. 

6. člen 

Dodeljena brezplačna pravna pomoč se lahko omeji ali odvzame 
iz razlogov, določenih s tem zakonom. 

7. čleri 

Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu se lahko odobri za 
pravno svetovanje, pravno zastopanje in za druge pravne storitve, 
določene z zakonom, za vse oblike Hodnega varstva pred vsemi 
sodišči splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v Republiki 
Sloveniji, pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije in pred 
vsemi organi, institucijami ali osebami v Republiki Sloveniji, ki so 
pristojne za izvensodno poravnavanje sporov ali izvensodno 
urejanje pravnih razmerij (v nadaljevanju: sodni postopki), ter kot 
oprostitev stroškov sodnega postopka. 

Brezplačna pravna pomoč se odobri tudi za postopke pred 
mednarodnimi sodišči ali arbitražami, če s pravili mednarodnega 
sodišča ali arbitraže ni urejena pravica do brezplačne pravne 
pomoči oziroma, če posameznik po pravilih o brezplačni pravni 
pomoči do nje ni upravičen. 

8. člen 

Brezplačna pravna pomoč po tem zakonu se ne odobri v naslednjih 
zadevah: 
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- zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive 
obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno 
dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih dejanj povzročena 
pravno priznana škoda; 
v sporih zaradi znižanja preživnine, kadar preživninski 
zavezanec ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova 
preživnine, ražen, če jih ni poravnal zaradi okoliščin, na katere 
nima vpliva; 
v odškodninskih sporih zaradi povrnitve negmotne in gmotne 
škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev, razen, če 
oškodovani upravičenec verjetno dokaže, da je to vplivalo na 
njegov premoženjski in finančni ali družbeni položaj. 

9. člen 

Odobrena brezplačna pravna pomoč ne pokriva plačila stroškov 
postopka in dejanskih izdatkov ter nagrade pooblaščenca 
nasprotne stranke. 

II. UPRAVIČENCI DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

10. člen 

Upravičenci po tem zakonu so: 
1. državljani Republike Slovenije, ki v Republiki Sloveniji stalno 

prebivajo; 
2. tujci z dovoljenjem za stalno ali začasno prebivanje v Republiki 

Sloveniji in osebe brez državljanstva (apatridi), ki zakonito 
prebivajo v Republiki Sloveniji; 

3. drugi tujci pod pogojem vzajemnosti ali pod pogoji in v primerih, 
določenih z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
Republiko Slovenijo; 

4. nevladne organizacije in združenja, ki delujejo neprofitno in v 
javnem interesu ter so vpisane v ustrezen register v skladu 
z veljavno zakonodajo, v sporih v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti v javnem interesu oziroma z namenom, zaradi 
katerega so ustanovljene; 

5. druge osebe, za katere zakon ali mednarodna pogodba, ki 
obvezuje Republiko Slovenijo določa, da so upravičenci do 
brezplačne pravne pomoči. 

Osebe iz 2. točke prejšnjega odstavka so glede pravice do 
brezplačne pravne pomoči izenačene z državljani Republike 
Slovenije. 

Vzajemnost iz 3. točke prvega odstavka je podana, če so po 
predpisih države tujca tudi slovenski državljani v državi tujca 
upravičeni do brezplačne pravne pomoči. Zaprosilo o tujem pravu 
pošlje na zahtevo tujca ministrstvo, pristojno za pravosodje, po 
diplomatski poti. Obvestilo tuje države o njenem pravu na področju 
brezplačne pravne pomoči ima v postopku za odobritev brezplačne 
pravne pomoči značaj javne listine po zakonu, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

III. POGOJI ZA DODELITEV BREZPLAČNE PRAVNE 
POMOČI 

11. člen 

Oseba, ki je po 10. členu tega zakona lahko upravičenec do 
brezplačne pravne pomoči, lahko zaprosi za brezplačno pravno 
pomoč v katerikoli fazi postopka (npr. ob začetku izvensodnega 
ali sodnega postopka, kakor tudi v katerikoli fazi postopka, ki že 
teče). 

Pri odločanju o prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči se 
ugotavljajo finančni položaj prosilca, postopkovni pogoji in drugi 
pogoji, določeni s tem zakonom (redna brezplačna pravna pomoč). 

12. člen 

Finančni položaj prosilca se ugotavlja glede na njegove dohodke 
in prejemke in dohodke ter prejemke njegove družine, ter glede 
na premoženje, ki ga ima prosilec in njegova družina, razen če s 
tem zakonom ni drugače določeno. 

Finančni položaj prosilca se v postopku dodelitve brezplačne 
pravne pomoči ne ugotavlja, če prosilec na podlagi odločbe 
pristojnega organa prejema denarno socialno pomoč po določbah 
zakona, ki ureja socialno varstvene dajatve (izredna brezplačna 
pravna pomoč). 

13. člen 

Do brezplačne pravne pomoči je upravičena oseba, ki glede na 
svoj finančni položaj in glede na finančni položaj svoje družine 
brez škode za svoje socialno stanje in socialno stanje svoje 
družine ne bi zmogla stroškov sodnega postopka oziroma 
stroškov, ki nastanejo v zvezi z njim. 

Šteje se, da bi bilo socialno stanje prosilca in njegove družine 
zaradi stroškov sodnega postopka in stroškov v zvezi z njim 
ogroženo, če mesečni dohodek prosilca (lastni dohodek) oziroma 
mesečni povprečni dohodek na člana družine (lastni dohodek 
drnžine) ne presega višine minimalne plače, določene z zakonom, 
ki ureja minimalno plačo (v nadaljevanju: minimalni dohodek). 

14. člen 

V dohodek prosilca oziroma njegove družine se štejejo dediščine, 
darila, dohodki in prejemki, ki so viri dohodnine ter vsi dohodki in 
prejemki, čeprav niso obdavčljivi, prejeti doma in v tujini, razen: 
- dodatka za pomoč in postrežbo in drugih prejemkov za nego 

in pomoč ter dodatki za tujo nego in pomoč; 
- otroškega dodatka; 
- dodatka za nego otroka; 

pomoči za opremo novorojenčka; 
- stroškov za prevoz na delo in prehrano med delom; 
• štipendij in drugih prejemkov, ki so namenjeni ali omogočajo 

usposabljanje in izobraževanje; 
- dohodkov iz občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 

institucionalno varstvo in jih pridobijo izven kriterijev redne 
zaposlitve; 
sredstev, namenjenih odpravi posledic elementarne nesreče; 
nagrada za otroka v rejništvu, ki jo prejema prosilčeva družina; 

- odškodnina za nepremoženjsko škodo zaradi zmanjšanja 
življenjske aktivnosti. 

Od ugotovljenega lastnega dohodka se odštejejo izplačane 
preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 

15. člen 

Pri ugotavljanju lastnega dohodka (samske osebe oziroma 
prosilca in njegove družine), kot podlage za odobritev brezplačne 
pravne pomoči se upoštevajo povprečni mesečni dohodki in 
prejemki, ugotovljeni za prosilca - samsko osebo oziroma za 
prosilca in njegovo družino v obdobju oziroma za obdobje šest 
koledarskih mesecev pred mesecem vložitve prošnje. 
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Pri ugotavljanju lastnega dohodka se vsi dohodki in prejemki 
upoštevajo v višini, ki jih prosilec oziroma njegova družina 
dejansko prejme. 

Dohodek iz dejavnosti, iz katerih je davčni zavezanec po predpisih 
o dohodnini dolžan plačevati davek od dohodkov iz dejavnosti in 
dohodek iz kmetijske dejavnosti, se v lastni dohodek štejeta v 
skladu z metodologijo, ki je za upoštevanje dohodka iz dejavnosti 
oziroma dohodka iz kmetijske dejavnosti predpisana na podlagi 
zakona, ki ureja socialno varstvo. 

16. člen 

Če lastnega dohodka ni mogoče izračunati na način iz prejšnjega 
člena, ker so prosilec ali njegovi družinski člani prenehali prejemati 
periodične dohodke v obdobju iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, se periodični dohodki, ki so jih prejemali, pri ugotavljanju 
lastnega dohodka ne upoštevajo. 

Če so prosilec ali njegovi družinski člani v obdobju iz prvega 
odstavka prejšnjega člena šele začeli prejemati periodični dohodek, 
se pri ugotavljanju višine lastnega dohodka upošteva višina 
zadnjega prejetega periodičnega dohodka. 

Periodični dohodki po tem zakonu so plače, pokojnine, preživnine, 
rente in drugi dohodki, ki jih prosilec oziroma njegova družina 
prejemajo v enakih oziroma podobnih zneskih 

17. člen 

Priložnostni dohodki, ki jih je prosilec oziroma njegova družina 
prejel samo enkrat za enkratno opravljeno delo v obdobju iz prvega 
odstavka 15. člena, se v lastni dohodek upoštevajo v sorazmernih 
deležih (1/6). 

18. člen 

Občasni, neperiodični dohodki, ki so po tem zakonu dediščine, 
darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je 
prosilec oziroma njegova družina prejel samo enkrat v obdobju iz 
prvega odstavka 15. člena, se upoštevajo v višini prejetih 
dohodkov, razdeljenih v sorazmernih deležih (1/6). 

19. člen 

Ne glede na določbe tega zakona se brezplačna pravna pomoč 
ne odobri, če ima prosilec ali njegova družina prihranke oziroma 
premoženje, ki dosega ali presega višino 20 minimalnih plač. 

Kot premoženje se po tem zakonu ne upošteva: 
stanovanje, v katerem prosilec živi in ki ga zakon določa kot 
primerno stanovanje; 

- predmeti, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz 
izvršbe, razen gotovina iz 5. točke 79. člena zakona o izvršbi 
in zavarovanju (Ur. I. RS 51/98, 72/98- sklep US RS in 11/99- 
odl. US RS); 

- osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač in 
premoženje, ki daje dohodke, ki se po tem zakonu upoštevajo 
pri ugotavljanju lastnega dohodka prosilca. 

• 
Kot premoženje iz prvega odstavka tega člena po tem zakonu se 
šteje vse premično in nepremično premoženje, s katerim prosilec 
in njegovi družinski člani lahko razpolagajo. 

Odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči se po uradni 
dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi. 

20. člen 

Premoženjsko stanje prosilca in njegovih družinskih članov iz 
prejšnjega člena se ugotavlja na podlagi pisne izjave prosilca, ki 
jo izpolni na obrazcu o premoženjskem stanju prosilca in njegove 
družine. Strokovna služba za BPP lahko preveri premoženjsko 
stanje prosilca pri pristojnih organih, ki o posamezni vrsti 
premoženja vodijo evidenco. V vsakem primeru pa mora strokovna 
služba za BPP premoženjsko stanje preveriti, če to zahteva 
pristojni organ za BPP ali če to zahteva državni pravobranilec . 

Državni organi in organizacije so dolžni brezplačno posredovati 
zahtevane podatke za namene iz prejšnjega odstavka. 

Če je prosilec v izjavi iz prvega odstavka namenoma navajal 
neresnične podatke o svojem premoženjskem stanju ali 
premoženjskem stanju svoje družine zato, da bi mu bila odobrena 
brezplačna pravna pomoč, se prošnja s sklepom zavrže in jo 
prosilec ne more vložiti nadaljnjih 6 mesecev od dneva izdaje 
sklepa. 

Če je drugačno premoženjsko stanje prosilca oziroma njegove 
družine ugotovljeno po odobritvi brezplačne pravne pomoči, veljajo 
določbe tega zakona o neupravičeno prejeti brezplačni pravni 
pomoči. 

21. člen 

Pri ugotavljanju finančnega položaja prosilca in njegovih družinskih 
članov se ne upoštevajo dohodki in premoženje tistih družinskih 
članov, ki v zadevi, za katero vlaga prosilec prošnjo za brezplačno 
pravno pomoč, nastopajo kot nasprotne stranke oziroma kot 
nasprotni udeleženci v postopku. 

22. člen 

Ne glede na določbe tega zakona o finančnem položaju, se 
brezplačna pravna pomoč lahko dodeli tudi, če lastni dohodek 
prosilca oziroma lastni dohodek družine ne presega dvakratnega 
zneska iz drugega odstavka 13. člena tega zakona in če njegovo 
premoženje in premoženje njegove družine ne presega vrednosti 
premoženja iz prvega odstavka 19. člena tega zakona, če je 
prošnja za odobritev brezplačne pravne pomoči utemeljena z 
družihskimi razmerami prosilca, z zdravstvenim stanjem prosilca 
ali članov njegove družine, z izrednimi finančnimi obveznostmi, ki 
jih bremenijo ali z drugimi razlogi, na katere niso mogli oziroma ne 
morejo vplivati in so se zaradi njih znašli v položaju materialne 
ogroženosti (izjemna odobritev brezplačne pravne pomoči). 

Šteje se, da je prošnja za izjemno odobritev brezplačne pravne 
pomoči utemeljena z družinskimi razmerami, če so stroški za 
preživljanje družine obremenjeni z izrednimi stroški za potrebno 
zdravljenje družinskega člana, s stroški za vzdrževanje 
invalidnega ali drugače prizadetega družinskega člana, s stroški 
za vzgojo in izobraževanje otrok s prilagojenim programom in 
drugimi stroški, ki so nastali zaradi višje sile ali zaradi razlogov, ki 
niso na strani prosilca ali družinskih članov. 

Šteje se, da je prošnja za izjemno odobritev brezplačne pravne 
pomoči utemeljena iz zdravstvenih razlogov prosilca, če so stroški, 
ki so povezani z njegovim zdravljenjem obremenjeni z opravičenimi 
stroški, ki jih ne krije obvezno zdravstveno zavarovanje, so pa 
potrebni zaradi njegove stopnje invalidnosti ali druge oblike telesne 
okvare ali duševne motnje. 

šteje se, da je zahteva za izjemno odobritev brezplačne pravne 
pomoči utemeljena, če je prosilcu in njegovi družini nastala izredna 
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finančna obveznost, za katero prosilec ni vedel oziroma z njo ni 
mogel računati, ker je nastala kot posledica višje sile (potres, 
poplave itd.). 

Mnenje o dejstvih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena mora na zahtevo pristojnega organa za BPP podati tudi 
pristojni center za socialno delo, če ima podatke o prosilcu in 
njegovi družini. 

23. člen 

Za družinske člane prosilca po tem zakonu se štejejo naslednje 
osebe: 

zakonec oziroma oseba, ki živi s prosilcem najmanj eno leto 
v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo; 
otroci prosilca, dokler jih je ta dolžan preživljati - v primeru 
študija najdlje do zaključka dodiplomskega študija oziroma 
do dopolnjenega 26 leta starosti ali otroci prosilca, ki zaradi 
daljše bolezni ali poškodbe ali služenja vojaškega roka, šolanja 
niso končali v predpisanem roku, in sicer še toliko časa, za 
kolikor se je šolanje zaradi teh razlogov podaljšalo; 
pastorki prosilca, dokler ima ta z enim od njegovih staršev, ki 
je dolžan preživljati svojega otroka, sklenjeno zakonsko 
zvezo ali razmerje iz prve alinee; 
vnuki ali nečaki prosilca ali osebe iz prve alinee, če ta oseba 
preživlja vnuke ali nečake, ki so brez staršev; 

- odrasla oseba, ki jo je na podlagi zakona ali drugega akta v 
pretežnem delu dolžan preživljati prosilec ali kdo od njegovih 
družinskih članov, če ta oseba nima lastnih dohodkov in 
premoženja po merilih po tem zakonu. 

Samska oseba je oseba, ki nima družinskih članov iz prejšnjega 
odstavka. 

24. člen 

Pri presoji postopkovnih pogojev za dodelitev brezplačne pravne 
pomoči se upoštevajo okoliščine in dejstva o zadevi, v zvezi s 
katero prosilec vlaga prošnjo za odobritev brezplačne pravne 
pomoči, predvsem pa: 

če zadeva ni očitno nerazumna ali 
če je zadeva pomembna za prosilčev osebni in socialno- 
ekonomski položaj ali 
če je pričakovani izid zadeve za prosilca oziroma njegovo 
družino življenjskega pomena ali 
če ima zadeva verjeten izgled za uspeh in jo je razumno 
sprožati ali se braniti ali ugovarjati v postopku s pravnimi 
sredstvi glede na izid zadeve ali 

- če je nerešena zadeva razlog, da se je oseba znašla v 
življenjski stiski. 

Šteje se, da je zadeva očitno nerazumna, če je pričakovanje ali 
zahtevek prosilca v očitnem nesorazmerju z dejanskim stanjem 
stvari, če je očitno, da stranka zlorablja možnost brezplačne 
pravne pomoči za zadevo, za katero ne bi uporabila pravnih 
storitev, tudi če bi ji njen finančni položaj to omogočal, ali če je 
pričakovanje ali zahteva prosilca očitno v nasprotju z izidom v 
zadevah s podobnim dejanskim stanjem in pravno podlago, ali če 
je pričakovanje ali zahteva osebe v očitnem nasprotju z načeli 
pravičnosti in morale. 

Prosilcu se brezplačna pravna pomoč ne odobri, če se ugotovi, 
da je bila v isti zadevi tožba že umaknjena iz razlogov, ki so na 
strani prosilca za brezplačno pravno pomoč. 

25. člen 

Ne glede na določbo prejšnjega člena se brezplačna pravna pomoč 
dodeli brez ugotavljanja postopkovnih pogojev v zvezi z ustavno 
pritožbo pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije in za postopek 
pred mednarodnimi sodišči ter mednarodnimi arbitražami, če je 
zatrjevana kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin, in 
če so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, ki ureja ustavno 
pritožbo oziroma pogoji za začetek postopka ali udeležbo v 
postopku pred mednarodnimi sodišči ter mednarodnimi 
arbitražami (posebna brezplačna pravna pomoč). 

IV. OBLIKE PRAVNE POMOČI IN OBSEG ODOBRITVE 
BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

26. člen 

Brezplačna pravna pomoč se v isti zadevi lahko dodeli: 
za pravno svetovanje; 
za sestavo, overitev in potrditev listin o pravnih razmerjih, 
dejstvih in izjavah; 
za pravno svetovanje in zastopanje za sklenitev izvensodne 
poravnave; 

- za pravno svetovanje in zastopanje v postopku pred sodišči 
na I. in II. stopnji; 

- za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z izrednimi 
pravnimi sredstvi; 
za pravno svetovanje in zastopanje v zvezi z ustavno 
pritožbo; 

- za pravno svetovanje in zastopanje pred mednarodnimi 
sodišči; 

- za pravno svetovanje za vložitev pobude za oceno ustavnosti 
in zakonitosti; 

- kot oprostitev plačila stroškov sodnega postopka ali zaradi 
njega. 

Če prosilec v prošnji ne navede določene oblike pravne pomoči, 
odloči o tem pristojni organ za BPP po proučitvi zadeve in po 
lastnem preudarku. 

Za pravno svetovanje iz prvega odstavka tega člena se po tem 
zakonu šteje predvsem svetovanje o pravicah, obveznostih in 
pravnih razmerjih pred uvedbo postopka na sodišču, sestavljanje 
vlog in listin, svetovanje v zvezi in za sklenitev izvensodne 
poravnave z namenom izogniti se postopku pred sodišči in drugo 
pravno svetovanje, ki omogoča, da se oseba seznani z vsemi 
vprašanji in okoliščinami, ki bi lahko prizadele njene pravice in 
interese, da se seznani s pravili glede pristojnosti sodišč in z 
načinom, kako sprožiti oziroma se braniti v že začetem sodnem 
postopku ter se informirati o procesnih pravilih, o stroških 
postopka in načinu izvrševanja sodb. 

Za pravno zastopanje iz prvega odstavka se šteje predvsem 
zastopanje in svetovanje v postopkih pred domačimi in 
mednarodnimi sodišči ter institucijami, ustanovljenimi za 
izvensodno poravnavanje sporov. 

Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli tudi kot oprostitev 
plačila stroškov v postopku pred sodišči ali zaradi njega, predvsem 
pa kot oprostitev plačila: 

1. sodnih taks; 
2. stroškov za izvedence, priče, tolmače, vročevalce in prevode, 

stroškov zunanjega poslovanja sodišča ali drugega organa 
Republike Slovenije in drugih opravičenih stroškov; 
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3. pologov varščine za stroške oziroma stroškov izvedbe 
postopka (predujmi); 

4. stroškov za javne listine in potrdila, ki so potrebna v postopku 
pred sodiščem; 

5. drugih stroškov, ki nastanejo med postopkom in zaradi njega. 

Sredstva za plačilo stroškov iz 2., 3., 4. in 5. točke prejšnjega 
odstavka se zagotavljajo iz sredstev iz 44. člena tega zakona. 

27. člen 

Brezplačna pravna pomoč se dodeli praviloma za vsako 
posamezno zadevo posebej. 

Pristojni organ za BPP lahko na predlog prosilca ali po lastni 
presoji odobri brezplačno pravno pomoč tudi za več zadev skupaj, 
če so te medsebojno povezane zaradi istega dejanskega stanja 
(npr. kazenska in civilna-odškodninska zadeva) ali ker je od rešitve 
več zadev odvisna rešitev celotnega spornega predmeta (npr. 
motenje posesti in prenehanje služnosti). 

28. člen 

Brezplačna pravna pomoč se odobri praviloma v obsegu, kot jo 
uveljavlja prosilec in za čas, dokler se zadeva pravnomočno ne 
konča. 

Pristojni organ za BPP lahko: 
določi drugačen obseg posameznih oblik brezplačne pravne 
pomoči če oceni, da bo tudi s posameznimi oblikami pravne 
pomoči dosežen pričakovani rezultat; 
dodeli brezplačno pravno pomoč za zaprošene oblike pravne 
pomoči le delno, tako da odobritev veže na dokončanje 
posameznih faz postopka v isti zadevi (npr. v prvi fazi samo 
pravno svetovanje pri odvetniku, v drugi fazi po nasvetu in 
priporočilu odvetnika pravno svetovanje in zastopanje v 
postopku na I. stopnji itd.); 
določi oziroma omeji vrsto storitev oziroma število ur pravnega 
svetovanja; 

- omeji brezplačno pravno pomoč na določeno število ali vrsto 
dokaznih sredstev, ki so povezani z nesorazmernimi stroški. 

Pristojni organ za BPP lahko veže dodelitev brezplačne pravne 
pomoči na določen rok in pogoj (npr. rok za sklenitev izvensodne 
poravnave, rok za vložitev tožbe). 

Če v določenem roku prosilec ne uporabi storitev ali oprostitev 
brezplačne pravne pomoči, mu preneha pravica do brezplačne 
pravne pomoči oziroma se šteje, da gre za neupravičeno prejeto 
brezplačno pravno pomoč, če so stroški že nastali (npr. uporabil 
je pravni nasvet odvetnika, da je potrebno v določenem roku 
vložiti tožbo, vendar kljub temu ni dal odvetniku pooblastila za 
vložitev tožbe, odobrena pa mu je tudi pravna pomoč za postopek 
na 1. stopnji). 

V primeru iz prejšnjega odstavka prosilec v tej zadevi ne more 
več zaprositi za brezplačno pravno pomoč, razen če dokaže, da 
okoliščine za opustitev potrebnih dejanj niso bile na njegovi strani. 
O teh okoliščinah odloča pristojni organ za BPP. 

V. OSEBE, POOBLAŠČENE ZA IZVAJANJE PRAVNE 
POMOČI 

29. člen 

Pravno pomoč po tem zakonu izvajajo odvetniki, ki so po zakonu, 
ki ureja odvetništvo, vpisani v imenik odvetnikov, in odvetniške 
družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja odvetništvo, ter notarji v 
zadevah, ki jih opravljajo po zakonu, ki ureja notariat (v 
nadaljevanju: odvetnik). 

30. člen 

Odvetnika za izvajanje pravne pomoči določi pristojni organ za 
BPP z odločbo o dodelitvi brezplačne pravne pomoči. 

Pristojni organ za BPP določi odvetnika iz seznama, ki ga organu 
predloži območni zbor odvetnikov oziroma iz seznama, ki ga 
predloži Notarska zbornica Slovenije. 

Če odvetnik iz prvega odstavka zaradi opravičljivih razlogov ne 
more prevzeti izvajanja pravne pomoči, na napotnici iz 39. člena 
tega zakona navede poleg svojega imena in priimka še razlog, 
zaradi katerega ne more prevzeti izvajanja pravne pomoči. 

O utemeljenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloča pristojni 
organ za BPP po predhodnem mnenju Odvetniške zbornice 
Slovenije oziroma Notarske zbornice Slovenije, ki je obvezujoče. 

Za pravno pomoč po tem zakonu je odvetnik upravičen do 
nagrade in do povračila stroškov v zvezi z opravljenim delom v 
višini, izračunani po odvetniški tarifi in v obsegu odobrene 
brezplačne pravne pomoči. 

Kakršnikoli dogovori med upravičencem do brezplačne pravne 
pomoči in odvetnikom za višje plačilo ali dogovori za plačilo v 
odstotku ali pavšalnem znesku od zneska, ki ga bo sodišče 
prisodilo stranki, in ki nadomeščajo plačilo po odvetniški tarifi, so 
nični. 

Odvetnik je dolžan voditi stroškovnik o opravljenih storitvah pravne 
pomoči ter ga navesti na ali priložiti k napotnici zaradi obračuna in 
plačila opravljenih storitev pravne pomoči. 

Pristojni organ za BPP sme na zahtevo upravičenca ali z njegovo 
privolitvijo odločiti o razrešitvi postavljenega odvetnika, ki ne 
opravlja v redu svoje dolžnosti. Namesto razrešenega odvetnika 
postavi drugega. O razrešitvi se obvesti odvetniška oziroma 
notarska zbornica. 

VI. POSTOPEK ZA DODELITEV BREZPLAČNE 
PRAVNE POMOČI IN PRISTOJNI ORGANI 

31. člen 

O prošnji za dodelitev brezplačne pravne pomoči odloča pristojni 
organ za BPP tistega sodišča, na območju katerega ima prosilec 
stalno ali začasno prebivališče, in sicer: 
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okrožnega sodišča, v zadevah, za katere so pristojna sodišča 
s splošno pristojnostjo; 
delovnega in socialnega sodišča, v zadevah individualnih in 
kolektivnih delovnih sporov in 
upravnega sodišča, v zadevah upravnih sporov. 

Če prosilec - tuja oseba ali oseba brez državljanstva, ki je lahko 
upravičenec po tem zakonu, v Republiki Sloveniji nima stalnega 
ali začasnega prebivališča, odloča o prošnji iz prejšnjega odstavka 
pristojni organ za BPP na enem od sodišč, ki ga prosilec lahko 
izbere sam. 

Strokovne in administrativno-tehnične naloge za pristojni organ 
za BPP opravlja strokovna služba za BPP, organizirana pri vsakem 
pristojnem sodišču. 

Materialni stroški za delo strokovnih služb za BPP se zagotavljajo 
iz sredstev iz 44. člena tega zakona. 

Za delovna razmerja delavcev v strokovnih službah za BPP veljajo 
določbe zakona o sodiščih, ki urejajo položaj administrativno- 
tehničnih delavcev in strokovnih sodelavcev na sodiščih. 

Strokovne službe za BPP opravljajo vse strokovne in 
administrativno-tehnične naloge za pristojni organ za BPP, 
brezplačno svetujejo in nudijo informacije zainteresiranim osebam 
o možnostih in pogojih za pridobitev brezplačne pravne pomoči 
ter o drugih vprašanjih, povezanih z odobritvijo in izvajanjem 
brezplačne pravne pomoči, in pomagajo prosilcu pri sestavi prošnje 
za brezplačno pomoč, pri ravnanju z napotnico, ter dajejo 
eventualna navodila pri izvajanju brezplačne pravne pomoči. 

V strokovni službi za BPP mora biti zaposlena najmanj ena oseba, 
ki izpolnjuje pogoje za strokovnega sodelavca po zakonu o 
sodiščih in najmanj ena oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
administrativno tehnične delavce po zakonu o sodiščih. 

Predsednik sodišča lahko skladno z zakonom dodeli na delo v 
strokovno službo za BPP strokovne sodelavce na sodišču ali 
osebe, ki se na sodišču usposabljajo za opravljanje pravniškega 
državnega izpita. 

Število zaposlenih v posameznih strokovnih službah za BPP določi 
v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje, predsednik 
sodišča s sistemizacijo delovnih mest. 

32. člen 

Prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči vloži prosilec 
pisno na obrazcu, ki mu morajo biti priložene ustrezne listine. 

Če prošnja ni vložena na predpisanem obrazcu, mora biti vsebina 
posameznih rubrik v prošnji in zaporedje rubrik enaka vsebini 
obrazca iz prejšnjega odstavka. 

Prošnja mora vsebovati predvsem: 
osebno ime, EMŠO, davčno številno, naslov stalnega oziroma 
začasnega prebivališča prosilca; 

- osebno ime, EMŠO, davčno številko in stalno ali začasno 
prebivališče družinskih članov; 

- osebno ime, datum in kraj rojstva in naslov stalnega 
prebivališča, če je prosilec tujec; 
podatke o zadevi; 
navedbo željene oblike pravne pomoči in obsega brezplačne 
pravne pomoči; 
podatke o dohodkih in drugih prejemkih prosilca in njegovih 
družinskih članov; 
podatke o premoženjskem stanju prosilca in njegovih 
družinskih članov; 

Prošnji morajo biti predložene listine, ki dokazujejo obstoj pogojev 
po tem zakonu. 

Listine iz prejšnjega odstavka, morajo biti predložene v izvirniku 
ali overjenem prepisu, razen če strokovna služba za BPP po 
vpogledu izvirnika na listini s podpisom in žigom sodišča potrdi 
verodostojnost kopije. 

$ 
Obrazec za prošnjo ter vrste listin iz prejšnjega odstavka predpiše 
minister, pristojen za pravosodje. 

V postopku za dodelitev brezplačne pravne pomoči in v postopkih 
za pridobitev listin, ki jih je potrebno priložiti k prošnji za brezplačno 
pravno pomoč, se takse ne plačujejo. Organu, pristojnemu za 
izdajo listine, mora prosilec priložiti potrdilo strokovne službe za 
BPP, da pri sodišču teče postopek za odobritev brezplačne pravne 
pomoči. 

33. člen 

Pristojni organ za BPP lahko zaradi izvajanja tega zakona in na 
njegovi podlagi sprejetih predpisov zbira podatke o prosilcu 
oziroma upravičencu oziroma o nasprotni stranki, kadar in če je 
to potrebno; 
- da se odobri brezplačna pravna pomoč; 

da se preverijo podatki v prošnji; 
- da se zagotovi vrnitev plačanih sredstev zaradi neupravičeno 

prejete brezplačne pravne pomoči; 
- da se v postopku izvršbe izterjajo dolgovani zneski po tem 

zakonu. 

Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo s podatki iz 
prejšnjega odstavka, morajo zahtevane podatke brezplačno 
posredovati pristojnemu organu za BPP, ki je zahtevo podal. 

Če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače, se za 
pridobivanje osebnih podatkov o tujcu za namene iz prvega 
odstavka uporabljajo določbe zakona in mednarodnih pogodb, ki 
obvezujejo Republiko Slovenijo, ki urejajo nuđenje mednarodne 
pravne pomoči v sodnih postopkih. 

34. člen 

Prosilec vloži prošnjo za brezplačno pravno pomoč pri pristojnem 
sodišču ali na okrajnem sodišču, na območju katerega ima stalno 
ali začasno prebivališče. Predsednik okrajnega sodišča mora 
zagotoviti, da se prejete prošnje nemudoma posredujejo 
pristojnemu sodišču. 

Če ta zakon ne določa drugače, postopa pristojni organ za BPP 
po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. 

O prošnji za brezplačno pravno pomoč odloči pristojni organ za 
BPP z odločbo, o vprašanjih postopka pa s sklepom. 

Zoper odločbe oziroma sklepe pristojnega organa za BPP ni 
pritožbe, mogoč pa je upravni spor. Tožbo v upravnem sporu 
lahko vložita tudi državni pravobranilec in državni tožilec. Zadeve 
v upravnem sporu po tem zakonu se obravnavajo kot nujne. 

Nagrada in dejanski stroški odvetnika za sestavo tožbe in za 
zastopanje v upravnem sporu ter sodne takse za tožbo, se krijejo 
iz sredstev po 44. členu tega zakona, če upravno sodišče tožbi 
ugodi. Če upravno sodišče tožbo zavrne kot neutemeljeno, plača 
vse stroške tožnik sam. 
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35. člen 

Prosilec lahko iz utemeljenih razlogov zaprosi pristojni organ za 
BPP za prednostno obravnavanje prošnje. Prošnjo za prednostno 
obravnavo vloži pisno ali na zapisnik pri strokovni službi za BPP 
ali pri okrajnem sodišču. V tem primeru mora predsednik okrajnega 
sodišča postopati kot je določeno v prvem odstavku 34. člena. 

36. člen 

Če bi zaradi odločanja o prošnji za brezplačno pravno pomoč ali 
zaradi postopka za sestavo in vložitev prošnje prosilec zamudil 
rok za kakšno pravno dejanje in bi zaradi tega izgubil pravico 
opraviti to dejanje, mu pristojni organ za BPP ne glede na določbe 
tega zakona o pogojih in postopku za odobritev brezplačne pravne 
pomoči nemudoma odobri brezplačno pravno pomoč samo za 
tisto dejanje, ki je nujno potrebno, da se prosilec izogne posledicam 
(nujna brezplačna pravna pomoč). 

Prošnjo za odločanje v primerih iz prejšnjega odstavka lahko 
poda prosilec tudi ustno na zapisnik pri okrajnem sodišču, pri 
čemer mora z listinami dokazati nastop okoliščin iz prvega 
odstavka (npr. dan vročitve sodbe, v kateri je določen rok za 
vložitev pritožbe). 

Prosilec, ki mu je brezplačna pravna pomoč odobrena na način iz 
prvega odstavka, mora takoj ali najkasneje v 8 dneh po odobritvi 
brezplačne pravne pomoči dokazati izpolnjevanje vseh zahtevanih 
pogojev po tem zakonu. 

Če odobritev po prvem odstavku ni bila utemeljena, ali če prosilec 
ne ravna po prejšnjem odstavku, se uporabijo določbe tega zakona 
o neupravičeno odobreni brezplačni pravni pomoči. 

37. člen 

Pri odločanju o prošnji brezplačne pravne pomoči pristojni organ 
za BPP upošteva načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka. 

Z odločbo, s katero odloči o prošnji za brezplačno pravno pomoč, 
pristojni organ za BPP: 

1. zavrže prošnjo kot nedovoljeno; 
2. zavrne prošnjo kot neutemeljeno; 
3. ugodi prošnji za brezplačno pravno pomoč. 

Z odločbo, s katero ugodi prošnji, pristojni organ za BPP poleg 
podatkov o upravičencu določi oziroma navede izrecno obliko in 
obseg odobrene pravne pomoči, ter natančno opredeli zadevo, 
za katero je odobrena brezplačna pravna pomoč (npr. opis zadeve 
ali številko vpisnika, pod katero se vodi že začeti sodni postopek). 

38. člen 

Odločba, s katero pristojni organ za BPP odloči o prošnji za 
brezplačno pravno pomoč se vroči tudi državnemu pravobranilcu, 
državnemu tožilcu in Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije ter 
pristojnemu sodišču, pred katerim teče postopek, če je ta že v 
teku. 

39. člen 

Na podlagi odločbe, s katero pristojni organ za BPP dodeli 
brezplačno pravno pomoč, izda strokovna služba za BPP 
upravičencu »napotnico«. 

Napotnica mora biti izdana na obrazcu, ki ga predpiše minister, 
pristojen za pravosodje. 

Napotnico izdaja in podpisuje oseba, zaposlena v strokovni službi 
za BPP, ki jo je za izdajo in podpisovanje pooblastil pristojni organ 
za BPP. 

Napotnica mora vsebovati predvsem: 
- osebno ime upravičenca do brezplačne pravne pomoči EMŠO 

in naslov stalnega ali začasnega prebivališča; 
številko in datum odločbe pristojnega organa za BPP o odobritvi 
brezplačne pravne pomoči; 
kratko oznako zadeve, za katero je odobrena brezplačna 
pravna pomoč; 
obliko in obseg odobrene pravne pomoči; 
podpis pooblaščene osebe, ki je napotnico izdala; 

- dan izdaje napotnice; 
vrsto, obseg in datum opravljenih dejanj pravne pomoči in 
osebo oziroma organ, ki jo je izvajal (s prilogami); 

- skupni znesek stroškov, ki so bili porabljeni za nuđenje pravne 
pomoči; 
datum, ko je bila napotnica vrnjena; 
obračun stroškov in posamezni zneski, ki jih je potrebno 
izplačati oziroma vrniti; 
podpis osebe, ki je obračun sestavila; 

- podpis pristojnega organa za BPP s predlogom za izplačilo; 
pouk o pravnih posledicah kršitev določb tega zakona o 
ravnanju z napotnico. 

Strokovna služba za BPP lahko izda upravičencu na podlagi 
odločbe o odobritvi brezplačne pravne pomoči tudi več napotnic, 
če je odobrenih več oblik pravnih pomoči za vsako obliko posebej 
(npr. posebej za pravno svetovanje in zastopanje, posebej za 
oprostitev plačila sodnih stroškov postopka) ali za posamezne 
faze znotraj vsake oblike pravne pomoči (npr. za sestavo tožbe 
ali pravnega sredstva). 

40. člen 

Upravičenec je dolžan napotnico po končani opravi storitev pravne 
pomoči vrniti takoj, ko so napotnici priloženi vsi stroškovniki in 
potrdila o oprostitvi plačila stroškov postopka. 

K napotnici, ki jo prosilec zaradi obračuna porabljenih stroškov 
vrne strokovni službi za BPP, morajo biti priloženi stroškovniki za 
opravljena dejanja pravne pomoči v izvirniku oziroma mora biti 
priloženo originalno potrdilo sodišča oziroma drugega organa ali 
osebe o oprostitvi plačila stroškov postopka. 

Namesto upravičenca lahko napotnico vrne strokovni službi tudi 
oseba ali organ, ki je izvajal pravno pomoč. 

Če upravičenec ne vrne napotnice v roku 8 dni od dneva, ko je 
bila napotnica popolna, se šteje, kot da mu brezplačna pravna 
pomoč ni bila odobrena in se uporabljajo določbe tega zakona o 
neupravičeno prejeti brezplačni pravni pomoči, če so bile iz 
naslova brezplačne pravne pomoči že opravljene oziroma plačane 
določene storitve. 

Enako kot v primeru iz prejšnjega odstavka velja tudi, če 
upravičenec zlorabi napotnico tako, da nanjo kaj pripisuje, izbriše 
ali kako drugače spreminja njeno vsebino. Morebitni popravki na 
napotnici so veljavni samo, če jih podpiše oseba, ki je za to 
pooblaščena. 

Potrdilo o izdani napotnici in potrdilo oseb, ki so izvajale pravno 
pomoč, je izvršilni naslov za izterjavo plačanih storitev pravne 
pomoči. 
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VII. SPREMEMBA OKOLIŠČIN IN NEUPRAVIČENO 
PREJETA BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ 

41. člen 

Upravičenec mora pogoje za odobritev brezplačne pravne 
pomoči izpolnjevati ves čas, za katerega mu je ta odobrena. 

Upravičenec mora pristojno strokovno službo za BPP v času od 
odobritve brezplačne pravne pomoči do dneva dokončnega 
obračuna stroškov obveščati o vseh dejstvih in okoliščinah 
oziroma vseh spremembah, ki vplivajo ali bi vplivale r\a pravico 
do brezplačne pravne pomoči, na njeno višino obliko, obseg in 
obdobje prejemanja. 

Upravičenec mora spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti 
najkasneje v 8 dneh od dneva, ko je zanje zvedel. 

42. člen 

Strokovna služba za BPP po uradni dolžnosti začne postopek 
ugotavljanja upravičenosti do brezplačne pravne pomoči, kadar 
ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo potrebno 
izdati drugačno odločbo o upravičenosti do brezplačne pravne 
pomoči, ker upravičenec ni več upravičen do brezplačne pravne 
pomoči ali je upravičen v ožjem obsegu ali le za nekatere oblike 
brezplačne pravne pomoči. 

Strokovna služba po izvedenem ugotovitvenem postopku 
predlaga pristojnemu organu za BPP izdajo odločbe, s katero se 
ugotovi prenehanje upravičenosti do brezplačne pravne pomoči 
ali določi drug obseg brezplačne pravne pomoči (neupravičeno 
prejeta brezplačna pravna pomoč). 

O spremembah iz prejšnjega odstavka odloči pristojni organ za 
BPP takoj. Če to iz objektivnih razlogov ni mogoče, odloči 
najkasneje s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu 
predloga strokovne službe za BPP. 

43. člen 

Ne glede na določbo 41. člena tega zakona se že plačana 
brezplačna pravna pomoč, ki je bila upravičencu dodeljena na 
podlagi lažnega prikazovanja ali zamolčanja podatkov ali 
sprememb podatkov ob vložitvi prošnje ali v času iz tretjega 
odstavka 41. člena tega zakona, šteje za neupravičeno prejeto 
brezplačno pravno pomoč. 

Upravičenec je dolžan neupravičeno prejeto brezplačno pravno 
pomoč vrniti in plačati vse stroške, ki jih je bil oproščen, z 
zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vračilo oziroma plačilo sredstev 
je prihodek proračuna Republike Slovenije. 

O načinu in času vračila neupravičeno prejete brezplačne pravne 
pomoči odloči pristojni organ za BPP v odločbi, s katero ugotovi, 
da je pravica do brezplačne pravne pomoči prenehala in naloži 
upravičencu vračilo neupravičeno prejete pomoči. 

Ne glede na prejšnji odstavek pa lahko pristojni organ za BPP in 
upravičenec na predlog upravičenca skleneta pisni dogovor o 
načinu vračila, pri čemer se upošteva višina lastnega dohodka 
upravičenca in njegov socialni položaj. Dogovor je izvršilni naslov. 

Če dogovor iz prejšnjega odstavka ni sklenjen, in če upravičenec 
prostovoljno ne vrne oziroma ne plača dolžnega zneska v roku, 
določenem z odločbo, predlaga pristojni organ za BPP sodišču 
izvršbo po uradni dolžnosti, pri čemer je odločba pristojnega 
organa za BPP iz tretjega odstavka tega člena izvršilni naslov. 

VIII. FINANCIRANJE BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

44. člen 

Sredstva, potrebna za izvajanje tega zakona, se Vrhovnemu 
sodišču Republike Slovenije zagotavljajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 

IX. NAČIN PLAČEVANJA STORITEV IZ NASLOVA 
ODOBRENE BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI 

45. člen 

Sredstva za plačilo storitev po tem zakonu se izplačujejo na 
podlagi odredbe predsednika Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije, na predlog pristojnega organa za BPP. 

X. VRAČILO SREDSTEV IZ NASLOVA BREZPLAČNE 
PRAVNE POMOČI 

46. člen 

Terjatev stranke -upravičenca do brezplačne pravne pomoči proti 
nasprotni stranki iz naslova stroškov postopka, ki jih je sodišče 
prisodilo v korist upravičenca z odločbo, s katero se je postopek 
pred njim končal, preide do višine stroškov, izplačanih iz naslova 
brezplačne pravne pomoči po tem zakonu, na Republiko Slovenijo 
z dnem pravnomočnosti odločbe oziroma sklepa o stroških 
postopka. 

S prehodom terjatve na Republiko Slovenijo vstopi Republika 
Slovenija v razmerju do nasprotne stranke v položaj stranke - 
upravičenca do brezplačne pravne pomoči kot upnika. Predlog 
za izvršbo po uradni dolžnosti vloži pristojni organ za BPP, ki je 
odločil o odobritvi brezplačne pravne pomoči. 

47. člen 

Če je upravičenec do brezplačne pravne pomoči uspel v postopku 
ter je na tej podlagi pridobil premoženje in če nasprotna stranka 
ne izpolni prostovoljno obveznosti iz naslova stroškov postopka, 
je za dolg proti Republiki Sloveniji subsidiarno odgovoren 
upravičenec do brezplačne pravne pomoči razen, če je dobil 
preživnino ali odškodnino za nematerialno škodo zaradi 
zmanjšanja življenjske aktivnosti. 

48. člen 

Če je upravičenec do brezplačne pravne pomoči delno ali v celoti 
uspel v postopku, in mu je na podlagi pravnomočne odločbe 
sodišča prisojeno premoženje oziroma dohodki razen premoženja 
iz 47. člena, je dolžan povrniti Republiki Sloveniji razliko med 
stroški, ki so bili dejansko plačani iz naslova brezplačne pravne 
pomoči in zneskom, ki ga je povrnila nasprotna stranka iz naslova 
stroškov postopka oziroma tistim zneskom, ki ga je Republika 
Slovenije izterjala od nasprotne stranke v skladu s 46. členom 
tega zakona. 

49. člen 

Če upravičenec do brezplačne pravne pomoči ne uspe v postopku, 
ni dolžan povrniti stroškov, ki so bili izplačani iz naslova brezplačne 
pravne pomoči razen, če se njegovo finančno oziroma 
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premoženjsko stanje v enem letu po pravnomočnosti odločbe, s 
katero je bil postopek, za katerega je bila odobrena brezplačna 
pravna pomoč, končan tako spremeni, da bi zmogel delno ali v 
celoti povrniti stroške brez obresti, ki so bili izplačani iz naslova 
brezplačne pravne pomoči (npr. sprejem dediščine, darila, 
sprememba zaposlitve, dobitek pri igri na srečo). 

V obdobju iz prejšnjega odstavka je upravičenec dolžan ravnati 
skladno z 41. členom tega zakona. 

Za namene iz prvega odstavka imata državni pravobranilec in 
državni tožilec pravico do vpogleda v evidenco, ki jo v zvezi z 
davčnimi obveznostmi zavezanca - upravičenca do brezplačne 
pravne pomoči vodi pristojni davčni organ ter v druge evidence, 
ki se vodijo v zvezi z njegovimi dohodki in premoženjem. 

Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine iz prvega odstavka 
tega člena, ravna pristojni organ za BPP po določbah tega zakona 
o spremembi okoliščin in neupravičeno prejeti pravni pomoči. 

XI. NADZOR IN EVIDENCA BREZPLAČNE PRAVNE 
POMOČI 

50. člen 

Za nadzor nad izvajanjem določb tega zakona iz poglavja VIII., IX. 
in X. je pristojno Računsko sodišče Republike Slovenije . 

Za prisilno izterjavo dolžnih zneskov po določbah tega zakona 
se uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodno izvršbo in 
zavarovanje. Pristojni organ za BPP, ki je izdal odločbo po tem 
zakonu, predlaga izvršbo po uradni dolžnosti. 

51. člen 

Vrhovno sodišče Republike Slovenije letno obvešča Državni zbor 
Republike Slovenije, Vlado Republike Slovenije in Varuhu 
človekovih pravic o: 
- številu vloženih prošenj za brezplačno pravno pomoč; 
- številu izdanih odločb o odobritvi brezplačne pravne pomoči; 
- vrsti zadev, za katere je bila odobrena brezplačna pravna pomoč; 
- obsegu sredstev, izplačanih za brezplačno pravno pomoč po 

posameznih sodiščih; 
- obsegu vrnjenih sredstev; 
- statističnem gibanju števila zadev in sredstev glede na preteklo 

leto. 

Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto. 

52. člen 

Pristojni organ za BPP vodi evidenco o brezplačni pravni pomoči. 

Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje predvsem: 
zaporedno številko zadeve; 
podatke o prosilcu oziroma upravičencu (osebno ime, EMŠO, 
davčno številko, naslov stalnega ali začasnega prebivališča) 
oziroma, če je tujec osebno ime, datum in kraj rojstva, naslov 
stalnega in začasnega prebivališča; 
številko in datum odločbe; 
obseg odobrene brezplačne pravne pomoči; 
obseg izplačanih sredstev iz naslova brezplačne pravne 
pomoči; 
obseg vrnjenih sredstev; 
druge podatke po tem zakonu. 

Podrobnejše navodilo o vodenju in o vsebini evidence iz prejšnjega 
odstavka izda minister, pristojen za pravosodje. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

53. člen 

Podzakonske akte iz šestega odstavka 32. člena, drugega 
odstavka 39. člena in tretjega odstavka 52. člena tega zakona 
izda minister, pristojen za pravosodje, v 30 dneh od dneva 
uveljavitve tega zakona. 

V 60 dneh od dneva uveljavitve tega zakona mora pristojni organ 
za BPP organizirati delovanje strokovnih služb za BPP. 

54. člen 

Ta zakon začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Št.: 
Ljubljana, dne 
EVA 1998 -2011-0022 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o brezplačni pravni pomoči je v slovenskem 
pravnem redu novost v tem smislu, da celovito in samostojno 
rešuje vprašanje oziroma način, ki bo omogočil dostop do sodnega 
varstva vsem, tudi tistim slojem prebivalstva, ki brez škode za 
svoj ekonomski in socialni položaj tega ne bi mogli uresničiti. 

Predlagani zakon je po svoji vsebini sredstvo, s katerim bo RS 
kot podpisnica konvencije o človekovih pravicah omogočila 
popolno realizacijo pravice do sodnega varstva in načela 
enakopravnosti. 

Predlagatelj je pri oblikovanju in pripravi zakona proučil ureditve v 
drugih evropskih državah opravil posvete s tujimi in domačimi 
strokovnjaki in upošteval domačo postopkovno zakonodajo, ki 
delno že ureja posebne oblike pravne pomoči ter zakonodajo, ki 
ureja socialno varstvo in socialno varstvene dajatve. Iz slednje je 
predlagatelj tudi povzel posamezne rešitve, predvsem tiste, ki se 
nanašajo na kriterije za ugotavljanje dohodka in premoženja. 
Predlagatelj je ocenil, da je taka kompatibilna ureditev smiselna, 
saj gre za pomoč populaciji ljudi, ki ji ekonomski in socialni položaj 
ne omogoča v celoti uresničevanja pravice do sodnega varstva. 

Predlagatelj je pri oblikovanju posameznih rešitev predlaganega 
zakona želel postopek za dodelitev brezplačne pravne pomoči 
čimbolj poenostaviti, racionalizirati in ga organizirati na način, ki 
finančno ne bo preveč obremenil proračunskih sredstev. Na drugi 
strani pa je predlagatelj zasledoval tudi cilj, da bo sistem dovolj 
transparenten, natančno razdelan, čimbolj približan uporabnikom 
in ne nazadnje, da ne bo povzročal neenakopravnosti med 
osebami, ki so v enakem ali podobnem položaju. Zato se je 
predlagatelj v največji meri izogibal diskrecijski obliki odločanja 
razen v redkih izjemah. Predlagatelj z določbami o organizaciji 
brezplačne pravne pomoči, ki daje na prvi pogled vtis 
birokratskega pristopa k odločanju, želi ustvariti poleg sistema, ki 
bo omogočal dober nadzor nad izvajanjem, tudi sistem, ki bo 
deloval dobro tudi po vsebini. Ko bodo predlagane strokovne 
službe za BPP zaživele, morajo tudi po vsebini postati centri, 
kamor se bodo po pomoč zatekli ljudje, ki dejansko, zaradi 
pomanjkanja sredstev, nimajo drugih možnosti. 

Nenazadnje pa je predlagatelj upošteval, da gre pri tem zakonu 
za porabo proračunskih sredstev, kjer pa sistem in delovanje 
proračuna zahteva natančno in racionalno porabo sredstev. 

Predlagani zakon je sicer vključen v Državni program RS za 
prevzem pravnega reda EU in torej predstavlja zavezo RS, da bo 
ta zakon sprejela oziroma to področje ustrezno uredila. Ne sodi 
pa med predpise EU, ki jih je RS dolžna prevzeti kot pogoj za 
članstvo v EU. Ne glede na to pa pomeni predlagani zakon za RS 
velik korak naprej v smeri krepitve in uresničevanja demokracije 
in njenih načel ter spoštovanja in uresničevanja človekovih pravic, 
določenih z Ustavo RS in Konvencijo o človekovih pravicah, ki 
zavezuje tudi Republiko Slovenijo. 

Predlagani zakon je razdeljen na 12 poglavij, ki sistematično urejajo 
vsebine, potrebne za uresničevanje in izvajanje zakona. 

V splošnih določbah (1. ■ 9. člen) predlog zakona definira 
brezplačno pravno pomoč ter opredeljuje njen obseg in pomen z 
vidika človekovih pravic. 

Nadalje predlog zakona opredeljuje na načelni ravni, da je 
brezplačna pravna pomoč pravica, ki zavezuje upravičenca, da 
si mora prizadevati, da se spor reši na miren način izvensodno, 
če so zato zagotovljeni ustrezni pogoji z zakonom. Pri tem je 

predlagatelj ocenil, da je možno odobriti brezplačno pravno pomoč 
le za z zakonom urejeno izvensodno poravnavanje, ki bo 
zagotavljal in institucionalno ustrezno organiziral način mirnega 
reševanja sporov. 

Posebne oblike brezplačne pravne pomoči v zvezi s sodnim 
varstvom v slovenskem pravnem redu urejajo še nekateri drugi 
predpisi, ki so po svoji vsebini postopkovni predpisi. Tako zakon 
o kazenskem postopku kot tudi zakon o pravdnem postopku 
urejata brezplačno pravno pomoč, vendar oba na poseben način, 
pri čemer ni mogoče vedno trditi, da te oblike pravne pomoči 
izhajajo iz enakega namena, kot je namen predlaganega zakona. 
Institut obveznega zagovorništva v zakonu o kazenskem 
postopku, ki pomeni postavitev zagovornika po uradni dolžnosti, 
ni primarno namenjen pravici do brezplačne pravne pomoči, pač 
pa je smisel najprej v tem, da se zavarujejo pravice osumljenega 
v kazenskem postopku in v času pripora. Ta smisel izhaja tudi iz 
še vedno poudarjenega načela oficielnosti v kazenskem postopku 
in domneve nedolžnosti ter ustavno zagotovljenih pravic osumljene 
oziroma priprte osebe. Na tej podlagi je predlagatelj ocenil, da 
določbe predlaganega zakona nikakor ne morejo nadomestiti 
določb zakona o kazenskem postopku o obveznem 
zagovorništvu. Bo pa predlagani zakon prišel v poštev za 
oškodovanca oziroma oškodovanca kot tožilca v kazenskem 
postopku. Poleg tega pa vsebuje Zakon o kazenskem postopku, 
kot tudi Zakon o pravdnem postopku, možnost, da se obdolženca 
oziroma stranko v civilnem postopku oprosti plačila stroškov 
postopka. Predlagatelj ocenjuje, da teh oblik brezplačne pravne 
pomoči zaradi sprejetja tega zakona ne gre razveljaviti, kajti 
stranke oz. obdolženec imajo tako možnost tudi med samim 
sodnim postopkom zaprositi za oprostitev plačila sodnih stroškov. 
O tem odloča sodišče, pred katerim teče postopek, in to pomeni, 
da zaradi take prošnje ni potrebno prekinjati postopka in čakati 
na rešitev postopka o brezplačni pravni pomoči. Na drugi strani 
pa veljavna zakona ne urejata celovito vseh oblik pravnih pomoči, 
prav tako pa sta, kot je pokazala praksa, pomanjkljiva pri 
ugotavljanju kriterijev za odobritev zahteve. Predlagatelj se je 
zato odločil, da veljavne predpise ohrani in s tem da strankam 
možnost izbire med možnostmi iz predlaganega zakona, ki so 
nedvomno širše, in možnostmi, ki jih ureja veljavna zakonodaja, 
pri čemer pa je zaradi zgoraj navedenih pomanjkljivosti 
predlagatelj določil subsidiarno uporabo določb predlaganega 
zakona glede vprašanj, ki jih posebni zakon ne ureja. Tako npr. po 
Zakonu o pravdnem postopku ni urejeno vprašanje ugotavljanja 
premoženjskega stanja prosilca npr. za oprostitev plačila stroškov 
postopka in za postavitev odvetnika za zastopanje v postopku. V 
tem primeru bo zakoniti sodnik znotraj postopka lahko uporabil 
določbe predlaganega zakona. 

Izhajajoč iz načela, da država skrbi za uresničevanje pravice do 
sodnega varstva in pravice do enakopravnega položaja vseh 
ljudi, predlagani zakon določa, da se sredstva za brezplačno 
pravno pomoč zagotavljajo iz proračuna. 

S ciljem uresničevanja teh pravic in s ciljem, da se zagotovi 
racionalna poraba sredstev za utemeljene namene, predlagani 
zakon omejuje osebe, ki jih pooblašča za izvajanje pravne pomoči, 
na odvetnike in notarje, ki so pooblaščeni za strokovno 
najzahtevnejše oblike pravne pomoči, za kar so ustrezno 
kvalificirani in tudi disciplinsko in materialno odgovorni za 
opravljeno delo. 

Dodeljena pravica do brezplačne pravne pomoči ni absolutna 
pravica. Mogoče jo je omejiti ali odvzeti iz razlogov, ki jih določa 
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predlagani zakon in po postopku, ki je ravno tako urejen z 
zakonom. 

Pravica do brezplačne pravne pomoči po predlaganem zakonu 
bo veljala le za postopke pred sodišči in to pred vsemi sodišči 
splošne pristojnosti in specializiranimi sodišči v RS, pred Ustavnim 
sodiščem in vsemi mednarodnimi sodišči. Pred slednjimi z izjemo 
in sicer samo tedaj, če pred temi sodišči ni urejen sistem nuđenja 
brezplačne pravne pomoči oziroma, če po pravilih mednarodnega 
sodišča upravičenec po tem zakonu ne bi bil upravičen do 
brezplačne pravne pomoči. Poleg tega pa bo mogoče uveljaviti to 
pravico tudi v postopkih za izvensodno poravnavanje sporov, ki 
je urejeno z zakonom. Tako npr. bo lahko uveljavljala pravico do 
brezplačne pravne pomoči oseba, ki bo v sporu z državo in mora 
pred vložitvijo tožbe skladno z zakonom, ki ureja državno 
pravobranilstvo, predlagati izvensodno poravnavo spora. Tudi 
nekateri drugi zakoni vsebujejo določbe o načinu izvensodnega 
reševanja sporov. Taka oblika je tudi institut poravnalcev v 
kazenskih zadevah. Predlagatelj pa poudarja, da v RS sistemsko 
še nimamo urejenega načina izvensodnega poravnavanja sporov, 
vendar se ta zakon tudi pripravlja in je predviden v Državnem 
programu RS za prevzem pravnega reda EU. Take oblike oziroma 
načine je potrebno spodbujati z vsemi možnimi načini, kajti več 
izvensodno rešenih zadev pomeni manjši pripad zadev na sodišče 
in s tem večjo učinkovitost sodišč. Enega od takih ukrepov je 
zato predlagatelj vključil v predlagani zakon, s tem da zakon 
omogoča brezplačno pravno pomoč tudi za izvensodno 
poravnavanje sporov. V nobenem oziru pa izvensodno 
poravnavanje sporov ne sme biti nadomestilo za sodišča, še 
manj pa sme biti neuspeh sodnega poravnavanja razlog, da 
stranka ne bi smela začeti sodnega postopka, če je prejela za 
izvensodno poravnavanje brezplačno pravno pomoč. 

V poglavju o upravičencih do brezplačne pravne pomoči (10. 
člen) zakon našteva katere osebe so lahko upravičenci oziroma 
kdo sploh lahko uveljavlja pravico do brezplačne pravne pomoči. 
Pri tem je glede tujcev predlagani zakon usklajen z zakonom o 
tujcih. 

Osrednje in najobsežnejše poglavje predloga zakona je poglavje, 
ki ureja ooaoie za odobritev brezplačne pravne pomoči (čl. 11 - 
25). Predlog zakona opredeljuje oziroma določa v bistvu dvoje 
vrst pogojev, in sicer finančni položaj prosilca in t. i. postopkovni 
pogoji. Pri prvem predlog zakona loči med dohodki in prejemki 
prosilca in premoženjem prosilca, s katerim razpolaga. Pri 
ugotavljanju finančnega položaja prosilca zakon vključuje tudi 
finančno stanje prosilčeve družine, če prosilec ni samska oseba. 
Glede na te razmejitve predlog zakona pri redni obliki brezplačne 
pravne pomoči določa t. i. dohodkovni cenzus, ki se veže na 
višino minimalne plače, ki jo določa zakon in premoženjski 
cenzus, ki predstavlja 20 kratnik minimalne plače. 

Ne glede na to pa predlog zakona kot izredno brezplačno pravno 
pomoč omogoča osebam, ki prejemajo denarno socialno pomoč 
po zakonu o socialnem varstvu, da se jim brez ugotavljanja pogoja 
finančnega položaja odobri brezplačna pravna pomoč. 

Predlagatelj se je za cenzus minimalne plače odločil iz razloga, 
ker gre za višino dohodka, ki zagotavlja le osnovno preživetje, 
kar pa ne vključuje možnosti za uresničevanje sodnega varstva. 
Odmik oziroma izjemo od tega pravila predvideva zakon pri t.i. 
izjemni odobritvi brezplačne pravne pomoči, kjer gre za posebno 
hude primere življenjske ali socialne stiske, v kateri se je znašel 
prosilec ali člani njegove družine, ki naj bi bil po predlogu deležen 
brezplačne pravne pomoči tudi pri 2 kratniku minimalne plače na 
člana družine oziroma samsko osebo (čl.22). 

Obseg oziroma oblike pravne pomoči ureja IV. poglavje, prav 
tako pomembno in obsežno poglavje (čl. 26. - 29.). Oblike pravne 
pomoči zakon taksativno našteva in nekatere od njih tudi izrecno 
definira. Naštete oblike pravne pomoči omogočajo upravičencu, 
da je lahko deležen brezplačne pravne pomoči za vse faze 
postopka do njegovega dokončanja, vključno s pravnim 
svetovanjem, za katerega je mogoče uveljavljati brezplačna 
pravna pomoč že pred začetkom sodnega postopka in vključno 
z notarskimi storitvami, če so te za rešitev spora (bodisi sodnega 
bodisi izvensodnega) potrebne. Med oblike pravne pomoči je 
predlagatelj vključil tudi oprostitev plačila stroškov postopka, ki 
so pomembna postavka v samem postopku in nastanejo tudi 
zaradi postopka. 

Obseg odobritve je odvisen od presoje organa, ki o tem odloča. 
Ta je lahko delen ali celoten, praviloma pa v obsegu, kot jo uveljavlja 
upravičenec oziroma prosilec. Glede na oblike brezplačne pravne 
pomoči je predlog zakona ustrezno v poglavju o izvajalcih pravne 
pomoči določil, da so to lahko le odvetniki in notarji. Kadar pa gre 
za oprostitev stroškov postopka predlog kot izvajalce določa 
sodišča, pred katerimi teče postopek, oziroma organ ali osebe, 
pred katerimi se skladno z zakonom spor lahko poravna 
izvensodno. 

Za uporabnike pomemben del predloga zakona predstavlja VI. 
poglavje (čl. 31. ■ 40.), ki dovolj podrobno in natančno opredeljuje 
postopek za odobritev brezplačne pravne pomoči in 
organizacijsko zgradbo aparata, ki bo odločal oziroma vodil 
postopek za pridobitev brezplačne pravne pomoči. 

Organizacijsko predlagani zakon postavlja shemo, ki bo 
decentralizirana in bo čimbolj približana uporabnikom. Tako bo 
aparat odločanja in vodenja postopka postavljen na okrožna 
sodišča, ki so po zakonu o sodiščih prvostopna sodišča in krajevno 
pokrivajo 11 območij v Republiki Sloveniji. Z rešitvijo, da uporabnik 
lahko vloži prošnjo tudi pri okrajnem sodišču, ki pokrivajo 44 
okrajev v Republiki Sloveniji, je cilj približati se uporabniku še 
racionalnejši. 

Odločanje o brezplačni pravni pomoči je v pristojnosti predsednika 
okrožnega sodišča, ki ga predlog zakona opredeljuje kot pristojni 
organ za BPP. Ker pa mora brezplačna pravna pomoč pokrivati 
tudi brezplačno pravno pomoč za sestavo prošnje, je predlagatelj 
zasledoval tudi to pomembno okoliščino, brez katere celoten 
sistem ne bi imel smisla. Poleg tega je potrebno zagotoviti sistem, 
ki bo deloval po principu »vse na enem in znanem mestu«, in ki 
bo z ustrezno kadrovsko zasedbo zagotavljal hitro, kvalitetno in 
učinkovito reševanje zahtevkov. Rešitev glede teh vprašanj 
predlaga zakon v obliki strokovnih služb za brezplačno pravno 
pomoč, ki je organizirana in nameščena pri vsakem okrožnem 
sodišču ter deluje v dveh smereh. Na eni strani pomeni 
administrativno tehnično in strokovno pomoč pristojnemu organu 
za odločanje, na drugi strani pa ima določene pristojnosti glede 
nuđenja pomoči uporabniku oziroma prosilcu za brezplačno 
pravno pomoč. 

Predlagatelj ocenjuje, da bi se morale strokovne službe za 
brezplačno pravno pomoč razviti v kvalitetne centre, vedno 
dostopne in sposobne nuditi verodostojne informacije in pomoč 
uporabnikom. 

Postopek odločanja je predlagatelj racionaliziral v največji možni 
meri zato, da bi se hitro in učinkovito izvajala pravica, kajti v 
nasprotnem primeru zopet ni smiselna. V postopku se uporabljajo 
določbe zakona o splošnem upravnem postopku, v kolikor s 
predlaganim zakonom ni drugače urejeno. Pritožba, kot pravno 
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sredstvo, je izključena v celoti, kar pomeni, da zoper odločbe in 
sklepe pristojnega organa ni pritožbe. Z vidika stroškov, ki bi jih 
prav tako moral založiti proračun, je ta rešitev utemeljena. Ne 
izključuje pa ta rešitev možnosti sodnega varstva v upravnem 
sporu, ki se do dokončanja postopka pokriva iz sredstev 
brezplačne pravne pomoči, dokončno pa v primeru, če je s tožbo 
upravičenec uspel. 

V tem poglavju predlog zakona ureja še eno t.i. izredno pravno 
pomoč, to je nujno pravno pomoč, pri kateri se brezplačna pravna 
pomoč odobri brez ugotavljanja pogojev, če gre za nujne zadeve, 
katerih zamuda bi povzročila izgubo pravic (npr. rok za vložitev 
pritožbe). 

Instrument za izvajanje brezplačne pravne pomoči pa je 
»napotnica«. To je listina, s katero ali na katero bodo izvajalci 
pravne pomoči vpisovali opravljene storitve in nastale stroške, 

na podlagi katere bo pristojni organ obračunal stroške za pravno 
pomoč, na podlagi katere se bodo izvajalcem izplačevale storitve 
ter končno na podlagi katere se bi zahtevala vrnitev sredstev. 

V VII. poglavju (čl. 41.-43.) predlog določa postopek v primeru, da 
se pri prosilcu pogoji spremenijo in v primeru, da je prosilec 
neupravičeno prejemal brezplačno pravno pomoč. 

Sredstva za financiranje brezplačne pravne pomoči se bodo, 
skladno z 75. členom zakona o sodiščih, zagotavljala v proračunu 
Vrhovnega sodišča RS . Predsednik vrhovnega sodišča bo 
odredbodajalec za izplačilo sredstev, predlagatelj pa bo pristojni 
organ za BPP 

V nadaljnjih poglavjih predlog zakona določa nadzor nad izvajanjem 
zakona in evidence, ki se vodijo po določbah zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1.) Naslov predloga akta: 
Zakon o brezplačni pravni pomoči EVA 1998-2011-0022 

2.) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 
Določbe »Evropskega sporazuma o pridružitvi« ne zahtevajo 
usklajenosti s predlogom zakona o brezplačni pravni pomoči. 
Na tem področju je država suverena pri njegovem urejanju. 
Predlagani zakon pomeni uresničevanje določb Konvencije 
o človekovih pravicah (16. člen) in Ustavne določbe 23 - 
pravica do sodnega varstva. Posredno pa vpliva tudi na 
povečanje neučinkovitosti sodstva - obveznosti RS iz 
Partnerstva za pristop, saj bo zakon omogočil kvalificirano 
zastopanje v sporih tudi tistim subjektom, ki si brez škode za 
svoj socialni položaj tega ne bi mogli privoščiti. Kvalificirano 
zastopanje pa je tudi element, ki vpliva na hitrost reševanja 
sporov bodisi na sodiščih, bodisi izven sodišč. 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se-nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 

nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Direktive oziroma sekundarni pravni viri prava ES se ne 
nanašajo na zgoraj omenjeni predlog zakona o brezplačni 
pravni pomoči. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Predlog zakona je usklajen z Partnerstvom za pristop- 
srednjeročne naloge (2001), ki se nanašajo na pravosodje 
in sicer na področje izboljšanja delovanja sodnega 
sistema, predvsem omogočiti enakopraven dostop do 
sodišč socialno šibkim in ogroženim slojem prebivalstva. 
Prav tako gre za uskladitev z rednim poročilom EU, v 
katerem je navedena kritika delovanja sodnega sistema 
v isti smeri kot že navedeno. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai 
navedenimi pravnimi viri ES Metni 

/ 

5.) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
Ni potrebno. 

6.) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik? 
Ne. 

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Uni- 
verza ...) 
/ 

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Zakon o brezplačni pravni pomoči je v Državnem programu 
za prevzem pravnega reda ES pod zaporedno številko 642- 
1, zakon je previden za sprejem in uveljavitev v III. trimesečju 
leta 2000. 

Barbara BREZIGAR, l.r. 
ministrica 
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Predlog zakona o 

POSEBNIH PRAVICAH ITALIJANSKE IN 

MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA 

PODROČJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI) 

- EPA 1150 - II - druga obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Roberto BATTELLI 
Marla POZSONEC 
poslanca 

Ljubljana, 1.9.2000 

Janez PODOBNIK 
predsednik 
Državnega zbora 
Republike Slovenije 

Podpisana poslanca Državnega zbora Republike Slovenije 
pošiljata na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 
48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97) 

v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH 
ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI NA 
PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI) 
- EPA 1150-11 - druga obravnava 

ki sta ga pripravila na podlagi sklepov in stališč 52. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21.7.2000. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bosta pri obravnavi predloga zakona 
v državnem zboru in pri delu njegovih delovnih teles sodelovala 
predlagatelja. 

Roberto Battelli, l.r. 
Maria Pozsonec, l.r. 
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1. Splošne določbe 2. Programi vzgoje in izobraževanja 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Zakon ureja uresničevanje pravic italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju predšolske vzgoje, 
osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, srednjega tehniškega oziroma strokovnega 
izobraževanja in srednjega splošnega izobraževanja. 

2. člen 
(vključenost v sistem) 

Vzgoja in izobraževanje za pripadnike italijanske in madžarske 
narodne skupnosti je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja 
v Republiki Sloveniji in poteka na podlagi predpisov, ki urejajo 
področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, 
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 
strokovnega in tehniškega ter srednjega splošnega 
izobraževanja, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

3. člen 
(cilji) 

Vzgoja in izobraževanja v vrtcih in šolah z italijanskim učnim 
jezikom in v dvojezičnih vrtcih in šolah na narodnostno mešanih 
območjih poleg ciljev, določenih s predpisi na področju vzgoje in 
izobraževanja, vključujejo še naslednje cilje: 

ohranjanje in razvijanje italijanskega oziroma madžarskega 
jezika in kulture italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti, 
razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti v prvem in 
drugem jeziku (za pripadnike narodnih skupnosti je prvi jezik 
italijanski oziroma madžarski, drugi jezik pa slovenski), 
razvijanje vedenja o zgodovinski, kulturni in naravni dediščini 
italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti ter njunih 
matičnih narodov, 
razvijanje zavesti o pripadnosti k italijanski oziroma k 
madžarski narodni skupnosti ter ohranjanje in razvijanje lastne 
kulturne tradicije, 
vzgajanje za spoštovanje in razumevanje narodne in kulturne 
drugačnosti, za sodelovanje med pripadniki slovenskega 
naroda in pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti ter razvijanje sposobnosti za življenje in sobivanje 
na narodnostno in jezikovno mešanem območju, 
seznanjanje s položajem italijanske oziroma madžarske 
narodne skupnosti v sosednjih državah ter vzpostavljanje 
vezi in sodelovanja s pripadniki in ustanovami teh skupnosti. 

4. člen 
(sodelovanje z institucijami matičnega naroda) 

Za uresničevanje ciljev, določenih s tem zakonom, in v skladu z 
meddržavnimi sporazumi, sodelujejo javni vrtci oziroma šole v 
jeziku narodne skupnosti in dvojezični vrtci in šole (v nadaljnjem 
besedilu: vrtci in šole) z ustreznimi institucijami matičnega naroda 
v sosednjih državah. 

5. člen 
(prilagajanje programov) 

Programi predšolske vzgoje se za pripadnike italijanske in 
madžarske narodne skupnosti prilagajajo v skladu s cilji, določenimi 
s tem zakonom, in omogočajo otrokorti ob razvijanju maternega 
jezika tudi seznanjanje z osnovami slovenskega jezika. 

Na narodnostno mešanih območjih, kjer živijo pripadniki 
slovenskega naroda in pripadniki madžarske narodne skupnosti, 
organizira vrtec eno leto pred vstopom v šolo brezplačen 
dvojezični program predšolske vzgoje. V ta program vključijo 
starši otroke prostovoljno. 

Z normativi in standardi se določi najnižje število otrok, za katere 
se organizira dvojezični program iz prejšnjega odstavka. 

Izobraževalni programi za pripadnike italijanske narodne 
skupnosti in dvojezični izobraževalni programi se prilagodijo tako, 
da se dopolnijo: 

cilji vzgoje in izobraževanja, 
pogoji za vključitev, 
predmetnik, 
učni načrti, katalogi znanj in izpitni katalogi. 

Programom iz prejšnjega odstavka se dodajo navodila za 
izvajanje. 

S predmetnikom se lahko učencem, vajencem in dijakom določi 
največ za dve uri večja tedenska obveznost pouka. 

V predmetniku za osnovno šolo v italijanskem učnem jeziku in za 
dvojezično osnovno šolo se lahko določi, da mora učenec med 
izbirnimi predmeti izbrati dva, enega iz družboslovno- 
humanističnega in enega iz naravoslovno-tehničnega sklopa. 

Javno veljavne programe, prilagojene v skladu s tem zakonom, 
sprejme minister v sodelovanju s pristojnim strokovnim svetom v 
skladu z zakonom in, jih na enak način kot druge javno veljavne 
programe objavi tudi v jeziku narodnosti. 

6. člen 
(učbeniki in učila) 

Pri vzgojno-izobraževalnem delu v šoli z italijanskim učnim jezikom 
se uporabljajo učbeniki in učila v italijanskem jeziku, v dvojezični 
šoli se uporabljajo učbeniki in učila v slovenskem in v madžarskem 
jeziku oziroma dvojezični učbeniki in učila. 

7. člen 
(soglasje oziroma mnenje) 

Pred sprejemom oziroma določitvijo programov iz 5.člena tega 
zakona si mora pristojni strokovni svet pridobiti mnenje pristojnega 
organa italijanske oziroma madžarske samoupravne narodne 
skupnosti v Republiki Sloveniji. 

Pristojni strokovni svet ne more sprejeti oziroma določiti vzgojnega 
oziroma izobraževalnega programa brez soglasja članov sveta, 
predstavnikov italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 
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8. člen 
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela) 

V dvojezični osnovni šoli se lahko prilagodi izvajanje vzgojno- 
izobraževalnega dela, in sicer: 

v prvem in drugem obdobju lahko poučuje vzgojne predmete 
predmetni učitelj, 
učenci se pri pouku slovenskega in madžarskega jezika delijo 
v skupine v skladu s posebnimi normativi. 

9. člen 
(pouk jezika narodnosti zunaj narodnostno mešanega 

območja) 

Dijakom in vajencem, ki končajo osnovno šolo v jeziku narodnosti 
oziroma dvojezično osnovno šolo in se vključijo v poklicne šole, 
srednje tehniške oziroma srednje strokovne šole ali gimnazije 
zunaj narodnostno mešanega območja, morajo te šole same ali 
skupaj z drugimi omogočiti pouk jezika narodnosti kot 
fakultativnega predmeta. Pouk jezika narodnosti se organizira, 
če se zanj odloči najmanj 5 dijakov oziroma vajencev, in je za 
dijake in vajence brezplačen. 

Skupina dijakov oziroma vajencev se lahko oblikuje tudi izmed 
dijakov oziroma vajencev, ki se izobražujejo po različnih 
izobraževalnih programih v različnih šolah v istem kraju. 

3. Javna mreža vrtcev in šol 

10. člen 
(javna mreža) 

Javni vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom in javni dvojezični 
vrtci in šole, ki so bili ustanovljeni pred uveljavitvijo zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 12/96 in 23/96), sestavljajo javno mrežo vrtcev in šol za 
potrebe italijanske in madžarske narodne skupnosti. 

Javna mreža vrtcev in šol za potrebe italijanske in madžarske 
narodne skupnosti, se lahko spreminja le s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije in samoupravnih narodnih skupnosti 
italijanske oziroma madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji. 

11. člen 
(šolski okoliš) 

Šolski okoliš osnovne šole z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezične osnovne šole je območje, ki je v statutu lokalne 
skupnosti, na območju katere ima osnovna šola sedež, določeno 
kot narodnostno mešano območje. 

V ustanovitvenem aktu osnovne šole se ne glede na določbo 
prejšnjega odstavka kot šolski okoliš lahko določi območje celotne 
občine. 

Če je za potrebe italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti ustanovljenih več šol, se v ustanovitvenem aktu določi 
šolski okoliš za vsako šolo. Če ima osnovna šola z italijanskim 
učnim jezikom oziroma dvojezična osnovna šola podružnico, se 
v ustanovitvenem aktu določi tudi območje podružnice. 

Šolski okoliš lahko sega tudi na območje več lokalnih skupnosti. 

Šolski okoliš iz prejšnjega odstavka določi lokalna skupnost, v 
kateri je sedež šole, ob soglasju lokalnih skupnosti, na območje 

katerih sega šolski okoliš. Če lokalne skupnosti v šestih mesecih 
od uveljavitve tega zakona ne dajo soglasja o določitvi šolskega 
okoliša, ga s soglasjem pristojne samoupravne narodne skupnosti 
v Republiki Sloveniji, da bi zagotovili vzgojo in izobraževanje, 
začasno določi Vlada Republike Slovenije. 

4. Ustanavljanje in upravljanje javnih 
vrtcev in šol 

12. člen 
(ustanavljanje) 

Javni vrtec oziroma šola z italijanskim učnim jezikom oziroma 
dvojezični vrtec oziroma šola se lahko ustanovi oziroma organizira 
kot samostojen vzgojno-izobraževalni zavod ali kot organizacijska 
enota vzgojno-izobraževalnega zavoda. 

Javni vrtec iz prejšnjega odstavka se lahko organizira tudi kot 
enota oziroma podružnica osnovne šole z italijanskim učnim 
jezikom oziroma kot enota oziroma podružnica dvojezične 
osnovne šole. 

Če se vrtec oziroma šola iz prvega odstavka tega člena ustanovi 
za več lokalnih skupnosti, je soustanoviteljica samoupravna 
narodna skupnost lokalne skupnosti, kjer ima vrtec oziroma šola 
sedež, v dogovoru z ostalimi samoupravnimi narodnimi 
skupnostmi občin. 

13. člen 
(sestava sveta) 

V svetu javnega dvojezičnega vrtca oziroma javne dvojezične 
šole morajo biti zastopani pripadniki slovenskega naroda in 
pripadniki madžarske narodne skupnosti. 

Če je v vrtcu oziroma šoli manj kot 15 delavcev, se v aktu o 
ustanovitvi lahko določi sorazmerno manjše število članov sveta 
šole, kot je določeno z zakonom. 

Če se vrtec oziroma šola organizira kot organizacijska enota 
vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki ni javni dvojezični vrtec 
oziroma javna dvojezična šola, mora biti najmanj eden od članov 
sveta pripadnik narodne skupnosti. Postopek izvolitve oziroma 
imenovanja tega člana se določi v ustanovitvenem aktu. 

5. Strokovni in drugi delavci 

14. člen 
(posebni pogoji) 

V vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delo strokovni delavci, ki obvladajo italijanski jezik 
kot učni jezik. 

Določba prejšnjega odstavka ne velja za učitelje, ki poučujejo 
slovenski jezik. 

V dvojezičnih vrtcih in šolah opravljajo vzgojno-izobraževalno 
delo strokovni delavci, ki obvladajo oba učna jezika. Dvojezični 
vrtec oziroma dvojezična šola mora pri zaposlovanju skrbeti za 
sorazmerno zastopanost strokovnih delavcev iz vrst slovenskega 
naroda in madžarske narodne skupnosti. 
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15. člen 
(znanje učnega jezika) 

Strokovni delavec obvlada italijanski jezik kot učni jezik, če je 
končal osnovno in srednjo šolo z italijanskim učnim jezikom ali si 
je pridobil predpisano izobrazbo v italijanskem jeziku. 

Oba učna jezika v dvojezični šoli obvlada strokovni delavec, ki je 
končal srednjo dvojezično šolo ali je uspešno zaključil fakultativni 
pouk madžarskega jezika na srednji šoli ali v okviru 
visokošolskega študija in si je pridobil predpisano izobrazbo v 
slovenskem ali madžarskem jeziku. 

Delavec, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega in drugega odstavka 
tega člena lahko dokaže, da obvlada učni jezik, če opravi preizkus 
znanja tega jezika. Obseg, vsebino in način preizkusa določi 
minister, pristojen za šolstvo. 

16. člen 
(znanje slovenskega jezika) 

Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim učnim jezikom 
mora obvladati slovenski jezik v skladu s katalogom znanja, ki ga 
minister, pristojen za šolstvo, določi za ustni del strokovnega 
izpita iz tega predmeta za te strokovne delavce. 

Strokovni delavec v vrtcu oziroma šoli z italijanskim učnim jezikom 
iz prejšnjega odstavka, ki je končal osnovno in srednjo šolo v 
Republiki Sloveniji ali si je pridobil predpisano izobrazbo v Republiki 
Sloveniji, ne opravlja strokovnega izpita iz slovenskega jezika. 

17. člen 
(strokovni izpit) 

Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu opravljajo strokovni 
izpit v slovenskem jeziku ali v jeziku narodne skupnosti. O tem se 
odločijo v prijavi k strokovnemu izpitu. 

Strokovni delavci dvojezičnih vrtcev in šol opravljajo strokovni 
izpit iz obeh učnih jezikov na različnih ravneh zahtevnosti. V prijavi 
navedejo, kateri jezik bodo opravljali na osnovni in kateri na višji 
ravni zahtevnosti. 

18. člen 
(strokovni delavci tuji državljani) 

Če se na razpisano prosto delovno mesto ne prijavi kandidat, ki 
izpolnjuje pogoje za strokovnega delavca, lahko vrtec oziroma 
šola največ za dve leti zaposli gostujočega tujega učitelja v 
skladu s pogoji, ki so določeni v 101. členu zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 
23/96). 

Strokovni delavec iz prejšnjega odstavka se mora v tem času 
vključiti v učenje slovenskega jezika in se lahko zaposli pod pogoji 
iz prejšnjega odstavka še največ za dve leti. 

6. Poslovanje in izdajanje javnih listin 

19. člen 
(poslovanje) 

Vrtci in šole z italijanskim učnim jezikom poslujejo na narodnostno 
mešanem območju v italijanskem jeziku, z državnimi organi in 

organizacijami zunaj tega območja pa dvojezično. Dvojezični vrtci 
in šole poslujejo dvojezično. 

20. člen 
(izdajanje javnih listin) 

Šole po tem zakonu izdajajo dvojezična spričevala in druge javne 
listine. 

7. Razvojno in svetovalno delo 

21. člen 
(strokovni delavci iz vrst narodnih skupnosti) 

Za razvojno in svetovalno delo na področju vzgoje in 
izobraževanja, ki ga opravlja pristojni javni zavod za splošno 
izobraževanje za potrebe vrtcev in šol iz tega zakona, se zagotovi 
v notranji organizaciji zavoda trajna skrb za izvajanje teh nalog. 
Med strokovnimi delavci zavoda je potrebno zagotoviti tudi 
strokovne delavce iz vrst narodnih skupnosti. 

22. člen 
(pristojnosti šolskih uprav) 

Šolska uprava Koper in Šolska uprava Murska Sobota opravljata 
poleg nalog, določenih z zakonom, tudi naslednje naloge: 

predlaga "ministru potrebne razlike pri financiranju oddelkov 
vrtcev, v katerih se uporablja italijanski jezik, oziroma, kjer 
vzgojno delo poteka dvojezično; 
opravlja upravne naloge, potrebne pri zagotavljanju učbenikov 
in učil v italijanskem oziroma v madžarskem jeziku; 
opravlja naloge pri financiranju stikov vrtcev in šol iz tega 
zakona z institucijami matičnega naroda. 

23. člen 
(izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih 

delavcev) 

Vlada Republike Slovenije zagotavlja pogoje, da univerze v 
sodelovanju s sorodnimi institucijami v sosednjih državah 
omogočijo študij na ustreznih smereh za strokovne delavce 
vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom tudi v italijanskem jeziku 
in za dvojezične vrtce in šole tudi v madžarskem jeziku. 

Programi izpopolnjevanja strokovnih delavcev vrtcev in šol po 
tem zakonu morajo namenjati posebno pozornost izpopolnjevanju 
znanja učnega jezika in drugega jezika, v dvojezičnih šolah pa 
znanju obeh učnih jezikov ter metodiki dvojezičnega pouka. 

8. Financiranje 

24. člen 
(soglasje k normativom in standardom) 

K normativom in standardom, ki so podlaga za financiranje javnih 
vrtcev in šol z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih javnih 
vrtcev in šol, si mora minister, pristojen za šolstvo, pridobiti 
soglasje pristojnega organa italijanske oziroma madžarske 
samoupravne narodne skupnosti v Republiki Sloveniji. 
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25. člen 
(investicije) 

9. Prehodne in končne določbe 

Vrtci in šole za potrebe narodnih skupnosti se gradijo in opremljajo 
s sredstvi državnega proračuna, komunalno opremljeno zemljišče 
pa zagotovi lokalna skupnost. 

26. člen 
(subvencioniranje) 

Iz državnega proračuna se zagotavlja sredstva za pripravo in za 
subvencioniranje cene učbenikov v višini, ki zagotavlja, da je 
povprečna cena učbenikov za posamezen razred primerljiva s 
ceno učbenikov za isti razred, ki sicer velja v Republiki Sloveniji. 

Iz državnega proračuna se zagotavljajo tudi sredstva za plačilo 
višjih stroškov za oddelke v vrtcih, kjer se pri vzgojnem delu 
uporablja italijanski jezik, oziroma kjer vzgojno delo poteka 
dvojezično v slovenskem in madžarskem jeziku. Pri ugotavljanju 
višje cene se upošteva dodatna oprema oziroma vzgojna sredstva 
in dodatno delo strokovnih delavcev v skladu z normativi in 
standardi. 

27. člen 
(financiranje stikov z institucijami matičnega naroda) 

Sodelovanje vrtcev in šol z institucijami matičnega naroda, 
dogovorjeno z meddržavnimi sporazumi oziroma določeno z 
izobraževalnimi programi, se financira iz državnega proračuna. 

28. člen 
(zaposleni v vrtcih in šolah) 

Strokovni delavci vrtcev in šol po tem zakonu, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona zaposleni v vrtcu ali šoli in izpolnjujejo 
pogoje za strokovne delavce, lahko ne glede na določbe 14., 15. 
in 16. člena tega zakona še naprej opravljajo vzgojno- 
izobraževalno delo. 

29. člen 
(rok za uskladitev) 

Normativi in standardi v skladu s tem zakonom morajo biti sprejeti 
v enem letu po njegovi uveljavitvi. 

30. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakon preneha veljati Zakon o 
uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in 
madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list SRS, št.12/82). 

31. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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1. OBRAZLOŽITEV 

1.1. Pri pripravi predloga zakona so bila upoštevana stališča, ki 
jih je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 52. izredni seji, 
dne 21.7.2000 in pripombe Sekretariata Državnega zbora za 
zakonodajo in pravne zadeve, kijih je le ta podal v svojem mnenju 
13. junija 2000. 

V 3. členu je skladno z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve v drugi alinei dodano v oklepaju pojasnilo, kaj je 
prvi in drugi jezik, v zadnji alinei pa je določno opredeljeno, da gre 
za italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti. 

V 5. členu je skladno z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve določeno, da minister prilagojene javno veljavne 
programe za pripadnike narodnosti sprejme v sodelovanju s 
pristojnim strokovnim svetom v skladu z zakonom in jih objavi na 
enak način kot druge javno veljavne programe. 

Poleg tega je skladno s stališčem državnega zbora za drugim 
odstavkom dodan nov tretji odstavek, ki določa, da se z normativi 
in standardi določi najnižje število otrok, za katere se organizira 
dvojezični program predšolske vzgoje. Ni smiselno, da bi se v 
zakon zapisalo število otrok, ki je potrebno za izvajanje 
dvojezičnega programa predšolske vzgoje, saj ne gre za zaščitno 
normo, ampak za vprašanje primernosti in finančnih možnosti. K 
normativom v skladu z zakonom daje svoje soglasje narodna 
skupnost, s čimer je zagotovljena zaščita interesov pripadnikov 
madžarske narodnosti. 

V 6. členu je upoštevano stališče državnega zbora, da se navedejo 
tudi dvojezični učbeniki in učila. 

V 7. členu je skladno s stališčem državnega zbora precizneje 
določeno, da gre za pristojne organe samoupravnih narodnih 
skupnosti v Republiki Sloveniji. Bolj natančno navajanje naslovov 
obeh narodnih skupnosti ne bi bilo smiselno. 

V 9. členu se še naprej ohranja pravica pripadnikov narodnosti, 
da brezplačno obiskujejo pouk italijanskega oziroma 
madžarskega jezika tudi na srednjih šolah izven narodno 
mešanega območja. Ta pravica je opredeljenaže v sedaj veljavnem 
zakonu (zakon o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov 
italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in 
izobraževanja ■ Ur.l SRS št. 12/82 14. člen) in je v smislu zagotovil, 
da Republika Slovenija ne bo zmanjševala pridobljenih pravic 
pripadnikov narodnih skupnosti, ni mogoče spreminjati. 

V 11. členu je v smislu mnenja Sekretariata za zakonodajo 
odpravljena neskladnost med prvim in drugim odstavkom. Po 
ponovni proučitvi statutov obalnih občin pa je smiselno, da določba 
drugega odstavka tega člena ostane nespremenjena. 

V 12. členu je v prvem odstavku skladno z mnenjem Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve natančno določeno, da gre za 
vrtce oziroma šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične 
vrtce oziroma šole. S tem je usklajen tudi drugi odstavek. V tretjem 
odstavku pa je povzeta rešitev iz stališč državnega zbora, da je 
v primeru, če se vrtec oziroma šola ustanovi za več lokalnih 
skupnosti, soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost 
lokalne skupnosti, kjer ima vrtec oziroma šola sedež, v dogovoru 
z ostalimi samoupravnimi narodnimi skupnostmi občin. 

V 15. členu je upoštevano stališče državnega zbora, da obvlada 
oba učna jezika tudi strokovni delavec, ki je uspešno zaključil 
fakultativni pouk madžarskega jezika na srednji šoli v okviru 
visokošolskega študija. 

V 16. členu je uveljavljeno stališče državnega zbora, da strokovni 
delavec v vrtcu oziroma v osnovni šoli z italijanskim učnim 
jezikom, ki je končal osnovno šolo in srednjo šolo v Republiki 
Sloveniji (torej se je izobraževal v slovenskem jeziku ali pa je imel 
obvezen pouk slovenskega jezika kot drugega jezika) ali si je 
pridobil predpisano izobrazbo v Republiki Sloveniji (torej na 
slovenskih univerzah), obvlada slovenski jezik in ne opravlja 
strokovnega izpita iz slovenskega jezika, ampak iz učnega jezika 
- torej iz italijanskega jezika. 

V17. členu je uveljavljeno stališče državnega zbora, da opravljajo 
strokovni delavci v dvojezičnih vrtcih oziroma šolah strokovni 
izpit iz slovenskega in madžarskega jezika na dveh ravneh. Za 
posamezno raven pa se odločijo ob prijavi k strokovnemu izpitu. 

V 18. členu je skladno s stališčem Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve spremenjena dikcija člena tako, da uveljavlja v 
primeru, ko ni ustreznih kandidatov, možnost zaposlitve 
gostujočega tujega učitelja, ki izpolnjuje pogoje, določene v 101. 
členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

V 21. členu je skladno s stališči državnega zbora uveljavljena 
dikcija, ki terja od pristojnega javnega zavoda, da z notranjo 
organizacijo zagotovi trajno skrb za razvojno in svetovalno delo 
za potrebe vrtcev in šol po tem zakonu. 

Dodan je nov 22. člen, ki opredeljuje posebne naloge Šolske 
uprave Koper in Šolske uprave Murska Sobota, ki pokrivata 
območja, kjer so vrtci in šole v italijanskem jeziku in dvojezični 
vrtci in šole. 

V 23. členu (prej 22. člen) je v prvem odstavku skladno s stališčem 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve uporabljen sedanjik; 
v drugem odstavku pa je med programe izpopolnjevanja 
strokovnih delavcev dodano skladno s stališči državnega zbora 
znanje obeh učnih jezikov. 

V 24.členu (prej 23. člen) je skladno s stališči državnega zbora 
predvideno soglasje pristojnega organa italijanske oziroma 
madžarske narodne skupnosti tudi k normativom in standardom, 
ki so podlaga za financiranje vrtcev. 

V 25. členu (prej 24. člen) je glede na ureditev financiranja lokalnih 
skupnosti ohranjena rešitev, da lokalne skupnosti zagotavljajo 
komunalno opremljeno zemljišče, iz sredstev državnega 
proračuna pa se zagotavljajo sredstva za izgradnjo in opremo v 
skladu z normativi in standardi. 

26.člen (prej 25. člen) ostaja nespremenjen, saj je potrebno določiti, 
da se zaradi dvojezičnosti oziroma zaradi izobraževalnega dela 
v italijanskem jeziku iz državnega proračuna zagotavljajo sredstva 
za plačilo višjih stroškov za oddelke v vrtcih (del stroškov plačujejo 
starši in lokalne skupnosti), za šole pa to ni potrebno, saj je že 
sicer določeno, da se strokovni delavci in potrebni materialni 
stroški in oprema financirajo iz državnega proračuna. Na oddelek 
oziroma na učenca nastanejo višji stroški zaradi drugačnih 
normativov in zaradi didaktične drugačne opreme. 
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Redakcijski popravek 

PREDLOGA ZAKONA 0 POSEBNIH 

PRAVICAH ITALIJANSKE IN 

MADŽARSKE NARODNE SKDPNOSTI 

NA PODROČJD VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI) 

EPA 1150 - II - druga obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Roberto BATTELLI 
Maria POZSONEC 
poslanca 

področju vzgoje in izobraževanja za drugo obravnavo je pri 
15. členu prišlo do redakcijske napake. Pri vloženem besedilu 
predloga za drugo obravnavo je namreč pri 15. členu pomotoma 
zapisano prvotno besedilo, ki pa ni identično 7. stališču, ki ga 
je sprejel državni zbor ob obravnavi predloga zakona v prvi 
obravnavi. 

Ljubljana, 1.9.2000 Zato se ob upoštevanju sprejetega stališča drugi odstavek 
15. člena predloga zakona pravilno glasi: Janez PODOBNIK 

predsednik 
Državnega zbora 
Republike Slovenije 

"Strokovni delavec obvlada madžarski jezik kot učni jezik, 
če je končal program dvojezične srednje šole ali 
fakultativnega pouka madžarskega jezika na srednji šoli 
ter fakultativnega pouka madžarskega jezika na visoki 
ali univerzitetni ravni in si je pridobil predpisano 
izobrazbo v slovenskem aH madžarskem jeziku." 

REDAKCIJSKI POPRAVEK 
PREDLOGA ZAKONA O POSEBNIH PRAVICAH 

ITALIJANSKE IN MADŽARSKE NARODNE SKUPNOSTI 
NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZPIMVI) 

- EPA 1150 -II- druga obravava 

Pri prepisovanju besedila predloga zakona o posebnih 
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 

Roberto Battelli, l.r. 
Maria Pozsonec, l.r. 
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Sprememba postopka 

ZA OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA 0 

KNJIŽNIČARSKI IZ REDNEGA V HITRI 

POSTOPEK 

-EPA 1141 -II- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-3511-0002 
Številka: 631-01/99-2 
Ljubljana, 31.08.2000 

PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

LJUBLJANA 

ZADEVA: Sprememba postopka za obravnavo predloga 
zakona o knjižničarstvu iz rednega v hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 31.8.2000 sklenila, 
da predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlog 
zakona o knjižničarstvu obravnava po hitrem postopku zaradi 
izrednih potreb države. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture, ki ga je 
sprejela Vlada Republike Slovenije na 14. seji dne 31.8.2000 in 
ga predlagala v sprejem Državnemu zboru RS po hitrem 
postopku, ureja financiranje javnih zavodov na področju 
kulture razen financiranja arhivov, javne spomeniške službe 
in javnih knjižnic. 

Medtem ko je financiranje področja arhivov in varstva kulturne 
dediščine s spomeniško službo urejeno s področnima 
zakonoma - Zakon o arhivih in arhivskem gradivu ter Zakon 
o varstvu kulturne dediščine) - je predlog zakona o 
knjižničarstvu šele v postopku sprejemanja. Vlada Republike 
Slovenije ga je v prvi obravnavi sprejela 06/04-2000, objavljen 
pa je bil v Poročevalcu Državnega zbora RS št. 28 z dne 19/ 
04-2000. Njegovo obravnavo je predvidela po rednem 

postopku, ker za hitri postopek tedaj ni bilo utemeljenih 
razlogov. Dinamika sprejemanja zakonov, ki ne sodijo med t.i. 
evropske, pa se zaradi prioritetne obravnave slednjih zelo 
upočasnila. Tako zdaj obstaja nevarnost, da ga bo državni 
zbor obravnaval z veliko zakasnitvijo glede na obravnavo in 
sprejem Zakona o spremembah Zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture. 

Ob obravnavi in sprejemanju predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa na 
področju kulture je Vlada RS ugotovila, da bi brez z njim 
istočasne obravnave in sprejemanja predloga zakona o 
knjižničarstvu v Državnem zboru RS ostalo edino financiranje 
javnih knjižnic neurejeno. To pa bi lahko bistveno ogrozilo 
delovanje enega najpomembnejših temeljev kulturnega razvoja 
v Republiki Sloveniji oziroma povzročilo motnje pri 
zagotavljanju finančnih sredstev zanj. Nemoteno delovanje 
javnih knjižnic pa je bistvenega pomena za normalno 
funkcioniranje celotne kulturne sfere, za kulturni razvoj v državi 
in za zadovoljevanje osnovnih kulturnik potreb prebivalstva. 
Iz navedenih razlogov je predmetni predpis treba sprejeti čim 
hitreje, saj se bo mogoče le na ta način izogniti nevarnosti 
opisanik motenj pri samem delovanju javnega knjižničarskega 
sistema, ki bi bile tudi z vidika procesa pridruževanja Republike 
Slovenije Evropski uniji in vključevanja v mednarodne mreže 
na tem področju nedopustne. Iz navedenih razlogov Vlada 
Republike Slovenije meni, da so izpolnjeni pogoji iz 201. člena 
poslovnika Državnemu zboru RS in predlaga, da se postopek 
sprejemanja predloga zakona o knjižničarstvu prekvalificira 
iz rednega postopka v hitri ter oba zakonska predloga 
obravnava hkrati. 

doc. dr Verica Trstenjak 
GENERALNA SEKRETARKA 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  , 

Podjetje:  ' 

I Davčna številka:  

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE j 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

I Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 01/47-89-788; FAX: 01/12-58-173 

| Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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