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Nekoliko programa
takšnim naslovom uvodnika je leta 1925 uredništvo pospremilo na pot prvo številko Notarskega
vestnika in v njem začrtalo vsebinsko zasnovo. Ko smo po 75 letih lani Notarski vestnik obudili k
življenju, je bila prva številka namenjena peti obletnici ponovne uveljavitve notariata na Slovenskem.
Prikazane so bile osnovne značilnosti notarskega poslovanja na vseh pravnih področjih ter naše petletno
prizadevanje za dosledno, vestno in pošteno delo notarskih pisarn in za mednarodno uveljavitev naše
organizacije. Nova številka Notarskega vestnika je zato ravno pravo mesto za njegovo vsebinsko zasnovo. Na
eni strani je nova številka pokazatelj, da bo Notarski vestnik zaživel in se uveljavil, na drugi strani pa njegova
vsebina nakazuje na njegov koncept. Vsebinsko je razdeljen na tri sklope: informacije o delu Notarske
zbornice, njenih organov in članov, obravnava aktualnih dogajanj oziroma vprašanj ter objava strokovnih
prispevkov, povezujejo pa jih vsebinsko sorodni članki iz preteklosti. Prvi sklop Notarskega vestnika obsega
poročila o opravljenem enoletnem delu Notarske zbornice in njenih organov. Sem gotovo sodi vsakoletno
poročilo predsednika Notarske zbornice Ministrstvu za pravosodje, mednarodna aktivnost Notarske zbornice
in njenih članov, izobraževanje ter družbena aktivnost članov. V ta sklop spada tudi kronološki prikaz dela
Notarske zbornice in njenih organov z najpomembnejšimi odločitvami ter aktualen seznam notarskih pisarn
in članov Notarske zbornice. V tej številki je obdelana tudi Notarska tarifa, saj je bila nedvomno ena od
pomembnejših stvari v tem letu oblikovanje povsem nove Notarske tarife, pri čemer je prišlo do odmika od
odvetniške tarife ter do znižanja cene pravnih storitev, ki jih nudimo notarji.
V delu Notarskega vestnika o aktualnem dogajanju, torej o družbenih procesih, ki so v teku, nameravamo
obravnavati teme, ki se neposredno tičejo notarskega poslovanja in so bodisi v fazi sprejemanja predlogov v
okviru vlade oziroma drugih organizacij ali v zakonodajnem postopku sprejemanja, bodisi da gre za utrjevanja
sprejetih odločitev v praksi. Ta del Notarskega vestnika je tokrat kar obsežen in pomemben, saj je bila v tem
času sprejeta sprememba Zakona o odvetništvu, Zakon o preprečevanju pranja denarja in obligacijski zakonik
sta v fazi sprejemanja v državnem zboru, oblikujejo pa se predlogi za sprejem stvarnopravnega zakonika in
sprememb Zakona o dedovanju. Vse navedeno v osnovi določa mesto in položaj ter pristojnost notariata v
pravnem sistemu. Objavljeni prispevki so poskus oblikovanja osnovnih stališč notarjev na navedenih področjih
ter izziv kolegom in kolegicam, da s svojim osebnim prispevkom sooblikujejo naše argumente za uveljavitev
notarskih pristojnosti na način, da bodo takšne kot v večini držav EU ter da bodo notarske storitve pomenile
višjo pravno varnost za ljudi ter kvalitetnejše in cenejše usluge. Ob tem se nam zdi primerno opozoriti na
»intervju« z g. Marušičem, iz katerega je razvidno, da žal zaradi pomanjkanja časa kot minister za pravosodje
ni uspel uveljaviti razbremenitev sodišč s prenosom zapuščinskih postopkov na notarje. Gotovo je to del
dolgoročnejše stabilizacije sodstva in sodne funkcije v naši družbi, saj lahko ad hoc akcije le gasijo požar, ne
morejo pa odpraviti vzrokov za zaostanke in neučinkovitost sodišč. Rešitve so predvsem v ukinitvi pristojnosti
sodišč v vseh zadevah, ki niso sporne (evidence, registri, zemljiška knjiga, zapuščine, meje, razveze ipd.) in
prenos teh pristojnosti na druge organe in organizacije z javnimi pooblastili in koncesijami. Žal je pri takšnem
preoblikovanju pravosodnega sistema prišlo do zastoja in tudi na nas je, da to spremenimo.
Tretji del Notarskega vestnika je namenjen objavi del, ki jih obravnavamo na naših seminarjih. Letos je bila to
tema o položaju notarjev in notarskih organizacij v Evropski uniji in njenih državah ter v Sloveniji , na to
temo pa se odlično navezuje tudi članek dr. Ivana Grašiča “Razvoj, obstoj in ustroj notariata pri nas in
drugod“ iz leta 1926. Prav tako v tem delu nameravamo objavljati teoretične prispevke članic in članov
Notarske zbornice, a tudi drugih, v kolikor se nanašajo na pravna področja značilna za delovanje notarjev. V
tej številki sta objavljena dva takšna prispevka. Upamo, da bo v prihodnosti ta del Notarskega vestnika
obsežnejši. In tako kot je sposojen naslov tega uvodnika naj bo takšen tudi zaključek: “S tem bodi začrtan na
kratko program našega Vestnika.”
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Poročilo o delu Notarske zbornice v letu 2000
eto 2000 je bilo za Notarsko zbornico
Slovenije razgibano. Poleg izvolitve novega
Izvršilnega odbora, obeležitve pete obletnice
notariata v Sloveniji in izdaje prve številke
Notarskega vestnika, je bilo zaznamovano tudi s
pripravo sprememb notarske tarife in s sodelovanjem
zbornice pri predlaganih spremembah nekaterih
zakonov. Gre seveda predvsem za predlagane
spremembe zakona o notariatu, zakona o
odvetništvu, zakona o dedovanju ter za sodelovanje
pri pripravi nove slovenske obligacijske in
stvarnopravne zakonodaje. Nekateri rezultati
omenjenih prizadevanj so že vidni ali pa bodo vidni
v letošnjem letu.

L

Delo organov zbornice
V letu 2000 se je skupščina dvakrat sestala v
Portorožu: na rednem zasedanju 25.03.2000 in na
izrednem zasedanju 09.12.2000.
Izvršni odbor se je v letu 2000 sestal osemkrat. Med
drugim je določil predlog sprememb tarife in na
podlagi pooblastila skupščine sprejel spremembe
pravilnika o obliki notarskih listin. Reševal je vloge
strank in obravnaval problematiko poslovanja
notarjev (skupaj 35 zadev). Na podlagi pravilnika o
štipendiranju, sprejetega na skupščini 25.03.2000 in
sklepov Izvršnega odbora z dne 06.04.2000 ter
20.06.2000, je notarska zbornica septembra 2000
začela izplačevati štipendijo Janezu Kraševcu, sinu
pokojne notarke Albine Kraševec.
Izvršni odbor je poleg tega korespondenčno sprejel
štiri sklepe med katerimi je potrebno posebej
izpostaviti sklep o nakupu poslovnih prostorov z dne
14.12.2000.
V letu 2000 so aktivno delovale naslednje komisije
izvršnega odbora notarske zbornice:
• Komisija za zakonodajo in spremljanje dela
parlamenta (ena redna seja)
• Komisija za tarifo (tri redne seje)
• Komisija za izobraževanje in organizacijo
notarskih srečanj
• Komisija za organizacijo družabnih srečanj

Ostale komisje izvršnega odbora (Komisija za stike z
javnostjo, spremljanje javnih glasil in promocijo
notariata, Komisija za spremljanje sodne prakse in
strokovne literature, Komisija za spremljanje razvoja
latinskega notariata v tujini in doma, Komisija za
mednarodno sodelovanje, Komisija za ugotavljanje
ustreznosti poslovnih prostorov) v letu 2000 niso
imele sestankov.
Nadzorni odbor je dne 16.03.2000 pregledal
dokumentacijo finančnega poslovanja zbornice za
leto 1999 in ni ugotovil nepravilnosti pri finančnem
poslovanju zbornice.
Disciplinski tožilec je v letu 2000 obravnaval štiri
pobude strank za vložitev zahteve za uvedbo
disciplinskega postopka. Od tega je vložil eno
zahtevo na podlagi katere je disciplinska komisija
uvedla disciplinski postopek, v treh primerih pa je
podal izjavo, da ne bo zahteval uvedbe disciplinskega
postopka. Poleg tega sta v letu 2000 tekla še dva
disciplinska postopka, ki sta bila uvedena že prej in v
letu 2000 še nista bila zaključena.
Na pobudo Radia Slovenija so se v skladu s sklepom
Izvršnega odbora notarji konec leta 2000 pridružili
strokovnjakom z drugih področij in približno enkrat
mesečno sodelujejo v svetovalni radijski oddaji na
prvem programu Radia Slovenija. V kontaktni oddaji
posredujejo poslušalcem pravne informacije o
vprašanjih, ki se pojavljajo na področjih notarskih
pristojnosti. Odzivi javnosti na takšno obliko
brezplačne pravne pomoči so pozitivni.

Članstvo
Na predlog Izvršnega odbora je minister za
pravosodje 03.03.2000 na mesto pokojne notarke
Albine Kraševec na Vrhniki za notarja imenoval
notarskega kandidata Petra Mezeta.
Dne 29.08.2000 je bila prejeta odločba o imenovanju
Sergeja Vladislava Majhna za notarja, zoper katero
je bila po odločitvi Izvršnega odbora dne 27.09.2000
vložena tožba na Upravno sodišče RS.

Bojan Podgoršek
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V letu 2000 se je smrtno ponesrečil notarski
kandidat Tomaž Kavar. Njegovi družini je bila na
podlagi
ustreznega
pravilnika
izplačana
solidarnostna pomoč.
V letu 2000 so bili v imenik notarskih kandidatov
vpisani 4 notarski kandidati, 5 pa jih je bilo
izbrisanih.
Izobraževanje
Zbornica je v letu 2000 organizirala izobraževanje s
pomočjo strokovnih izvajalcev v zvezi z naslednjimi
vprašnji, ki se pojavljajo v praksi poslovanja notarjev:
• februar (Ljubljana): preprečevanje pranja denarja
- direktor Urada za preprečevanje pranja denarja
Klavdijo Stroligo
• marec (Portorož): javne listine v mednarodnem
prometu - Irena Badovinac
• junij (Maribor): zapuščinski postopek - dr. Vesna
Rijavec
• november (Čateške toplice): Predlog sprememb
ZGD - f - dr. Marijan Kocbek in okrožna sodnica
Joža Nikolič.
Notarji in kandidati so se v velikem številu udeležili
izobraževanja in tudi aktivno sodelovali pri
obravnavanju pravnih vprašanj na katera je potrebno
odgovarjati pri notarskem poslovanju. Udeleženci ves
čas izražajo potrebo po povečanju števila strokovnih
srečanj in po vključevanju posameznih vprašanj na
dnevni red takšnih srečanj. Zaradi raznolikosti
pravnih področij na katerih poslujemo notarji in
zaradi sprememb zakonodaje na teh področjih, je
potrebno uvesti sistem stalnega izobraževanja. Zato
se je pojavila ideja o ustanovitvi notarske akademije,
ki bi kot organ notarske zbornice, v povezavi z obema
slovenskima pravnima fakultetama, skrbela za
nenehno izobraževanje notarjev in kandidatov, za
vključitev študija notariata v študijska programa
obeh fakultet, za publiciranje o navedenih vprašanjih
v pravni literaturi ter na splošno za višanje nivoja
strokovnosti pri delu v notarskih pisarnah. Notarska
akademija je svoje obrise dobila v letu 2000,
ustanovljena pa je v letu 2001.
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Sodelovanje pri spremembah zakonodaje
Že na skupščini marca 2000 je takratni minister za
pravosodje Tomaž Marušič na kratko predstavil
predlog sprememb zakona o notariatu. Po obravnavi
besedila na Območnih zborih notarjev, v Izvršnem
odboru in v Komisiji za zakonodajo in spremljanje
dela parlamenta, je sledilo nekaj sestankov z
ministrom ter s sodniki, na katerih je bila oblikovana
delovna skupina za pripravo sprememb zakona o
notariatu in zakona o dedovanju. Skupina je med
oblikovanjem predloga sprememb obeh zakonov
prenehala z delom po tem ko je vodenje ministrstva
za pravosodje prevzela ministrica Barbara Brezigar.
Delo skupine je tako ostalo nedokončano.
Spremembe zakona o notariatu in zakona o
dedovanju pa so na dnevnem redu parlamenta v
letošnjem letu.
Predlagane spremembe zakona o odvetništvu je
preučila komisija za zakonodajo in spremljanje dela
parlamenta in pripravila pripombe. Največ
pozornosti je zbudilo predlagano črtanje določbe, da
je opravljanje odvetniškega poklica nezdružljivo z
opravljanjem notariata. Pisne pripombe z
obrazložitvijo so bile poslane Ministrstvu za
pravosodje, predsednica komisije notarka Nevenka
Tory pa se je udeležila zasedanja parlamentarnega
odbora za zakonodajo in tudi ustno predstavila
stališče NZS o obravnavanem vprašanju. Poslanci
državnega zbora so sprejeli naše argumente za
stališče, da bi bilo v nasprotju z naravo in temeljnim
namenom obeh poklicev, ter tudi v nasprotju z
zakonodajo velike večine evropskih držav, če bi jih
opravljala ista oseba. Državni zbor je namreč sprejel
spremembe zakona o odvetništvu, določba o
nezdružljivosti odvetništva in notariata pa je ostala
nespremenjena.
Notarska zbornica je poslala Ministrstvu za
pravosodje tudi pripombe k predlaganim
spremembam zakona o izvršbi in zavarovanju, ki je
prav tako na dnevnem redu parlamenta v letošnjem
letu. V zvezi z obravnavanim zakonom je tudi
vprašanje registra zastavnih pravic na nevknjiženih
nepremičninah in registra zastavnih pravic na
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premičninah, ki se po določbi 12. člena ZIZ vodita
pri NZS. Predlog akta o nastavitvi in vodenju registra
je izdelan in poslan Ministrstvu za pravosodje v
soglasje, predvsem zaradi visokih stroškov pa register
še ni vzpostavljen. Na sestanku predstavnikov
zbornice in ministrstva je bilo soglasno sprejeto
stališče, da oblikovanje posebnega registra zastavnih
pravic na nevknjiženih nepremičninah, zaradi velikih
stroškov in zaradi njegovega začasnega značaja - to je
do vpisa vseh nepremičnin v zemljiško knjigo - ne bi
bilo smotrno. Strinjali smo se, da je potrebno
preučiti možnost vzpostavitve registra zastavnih
pravic na premičninah. Zainteresirani izvajalec, ki
ima neizkoriščene kadrovske in tehnične potenciale
je Agencija za plačilni promet. Notarska zbornica
zato zaradi zbiranja informacij o praktičnem
delovanju takšnega registra, v letu 2001 organizira
predstavitev makedonskega registra zastavnih pravic
s sodelovanjem predstavnikov NRD - Norway
Registers
Development
in
makedonskih
strokovnjakov (med njimi je prof. dr. Arsen Janevski
- profesor civilnega procesnega prava na skopski
Pravni fakulteti).

Bojan Podgoršek

Mednarodne aktivnosti
Notarska zbornica Slovenije je članica Mednarodne
unije latinskega notariata (UINL), ki vključuje 68
držav po svetu, od katerih je 29 evropskih in 10 od
teh je članic Evropske unije. Sistem latinskega
notariata je torej značilen za večino držav sveta in,
kar je pomembno za Slovenijo, tudi za večino držav
članic Evropske unije. Skupščine UINL, ki je bila
junija v Kölnu, se je udeležil podpredsednik
Notarske zbornice Slovenije Boris Lepša.
Predstavniki Notarske zbornice Slovenije so
vključeni v dve stalni komisiji UINL. Prva je CAEM
(Komisija za Evropske zadeve in Sredozemlje), ki se
med drugim ukvarja s pripravo in izvršitvijo dela
Evropske akademije, katere namen je izobraževanje
notarjev in kandidatov srednje in vzhodnoevropskih
držav ter z delovanjem na področju primerjalnega in
mednarodnega zasebnega prava. Druga je CAUE
(Komisija za zadeve Evropske unije), ki se ukvarja z
deli znanstvenega značaja, katerih cilj je uveljavitev
notariata v okviru skupnih predpisov Evropske unije.
Vsaka komisija zaseda povprečno dvakrat letno,
njuni aktivni članici pa sta notarki Katja Terčelj
Verovšek in Erika Braniselj, ki sta se udeležili
zasedanj aprila na Malti in oktobra v Bordeauxu.
V okviru EU so se notarske zbornice organizirale v
Konferenco notariatov Evropske unije (CNUE),
katere pridružena članica je tudi Slovenija. Naši
predstavniki so se aktivno udeležili obeh zasedanj v
letu 2000 in sicer marca v Bruslju in oktobra na
Dunaju.

Predstavitev registra v Makedoniji

Predstavniki notarske zbornice so se udeležili tudi
razgovorov s člani delovnih skupin za pripravo
novega obligacijskega zakonika in novega
stvarnopravnega zakonika, ter predstavili svoje
poglede in predloge k predlaganim spremembam.

Udeležili smo se srečanja predsednikov notarskih
zbornic držav srednje Evrope, ki je bilo junija v Pragi,
kjer smo predstavili novi slovenski zakon o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu.
Aprila se je pet naših predstavnikov udeležilo
mednarodnega hospitacijskega programa za notarje
v Nemčiji, septembra pa smo bili udeleženci Dni
latinskega notariata, ki ga je na Dunaju organizirala
UINL in Notarska zbornica Avstrije s temo: evropski
sodni register.

Bojan Podgoršek
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Poleg obiskov naših predstavnikov v tujini, nas je
julija obiskala delegacija UINL pod vodstvom
predsednika UINL dr. Helmuta Fesslerja. Delegacijo
sta sestavljala še dr. Klaus Woschnak podpredsednik notarske zbornice Avstrije in dr.
Paolo Pasqualis - predstavnik notarske zbornice
Italije za evropske zadeve. Namen dvodnevnega
obiska je bil seznanitev slovenske javnosti in
državnih organov z vsebino in razširjenostjo sistema
latinskega notariata. Predstavnike UINL in NZS sta
sprejela ministrica za pravosodje in predsednik
parlamenta, po obisku pa je bila sklicana tudi
tiskovna konferenca.

Notarska tarifa
V letu 2000 je bila spremenjena vrednost točke v
Notarski tarifi, ki od 02.09.2000 znaša 90,00 SIT.
Pretežni del leta 2000 smo se ukvarjali s
oblikovanjem predloga sprememb notarske tarife.
Začetna ideja o znižanju tarife za overitve podpisov
in prepisov, je bila konec leta dopolnjena s
predlogom za bolj določno opredelitev tarife za
sestavo pogodb. Celotni predlog sprememb notarske
tarife temelji na želji po približevanju notarskih
storitev uporabnikom. Predlog Komisije za tarifo, ki
med drugim predstavlja tudi odmik od dosedanjega
sistema in navezanosti na odvetniško tarifo, so
obravnavali na svojih zasedanjih Območni zbori
notarjev, Izvršni odbor in tudi vsi zainteresirani
notarji skupaj na novemberskem posvetovanju v
Čatežu. Po pridobitvi predhodnega večinskega
soglasja in pred odločanjem na izredni skupščini
Notarske zbornice v Portorožu, je bil predlog takoj
po nastopu funkcije nove vlade Republike Slovenije,
izročen novemu ministru za pravosodje mag. Ivanu
Bizjaku. Skupščina je 09.12.2000 z veliko večino
sprejela sklep o spremembi tarife. V postopku
pridobivanja soglasja ministra za pravosodje je
minister izpostavil nekatere primere povečanja cen
posameznih notarskih storitev v prelogu sprememb
tarife. Po medsebojni uskladitvi predloga sprememb
je minister za pravosodje podal svoje načelno
predhodno soglasje k spremembi tarife o kateri bo
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odločala redna leta skupščina Notarske zbornice
Slovenije. Če bo sklep sprejet bo torej nova tarifa
začela veljati spomladi leta 2001.
Hkrati z intenzivnim spremljanjem priprave nove
obligacijske in predvsem stvarnopravne zakonodaje,
se notarska zbornica pripravlja tudi na prilagoditev
tarifiranja notarskih storitev, ki bodo potrebne v
zvezi s predvidenimi spremembami predpisov o
obličnosti. Vodilo zbornice pri tem predstavlja
potreba, da cena popolnejše notarske storitve
(notarski zapis, ki za razliko od gole overitve podpisa,
vključuje tudi pregled zemljiškoknjižnega stanja in
izjavo volje strank o prenosu lastninske pravice) ne
bo predstavljala bistvene podražitve pravnega
prometa. Hkrati pa je to priložnost za vzpostavitev
takšnega sistema obličnosti in tarif, ki bo pomagal
preprečevati nestrokovno sestavljanje pogodb in
stimuliral stranke, da se pred sklepanjem pravnih
poslov obrnejo na strokovnjake. To je ena izmed
pomembnejših nalog notarske zbornice, ki jo bo
mogoče uresničiti v sodelovanju z ministrstvom za
pravosodje.

Bojan Podgoršek
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Mednarodna aktivnost NZS
v času od junija 2000 do maja 2001
času priprav na vstop Slovenije v EU je ena
izmed pomembnih dejavnosti naše države
prilagajanje naše zakonodaje s pravom EU,
zlasti s pogoji za prost pretok notarskih listin, prav
tako je pomembno tudi poznavanje nacionalnih
zakonodaj posameznih držav članic in kandidatk.
Slovenski notarji se zato zavedamo pomembnosti
mednarodnega sodelovanja in zato smo v preteklem
letu opravili naslednje aktivnosti:

V

Mednarodna aktivnost naše zbornice poteka v okviru
UINL in v okviru drugih mednarodnih srečanj.
1. DELOVANJE v UINL
UINL Union International Notariat Latin je
mednarodna zveza 67 nacionalnih notariatov
notarskih organizacij držav po celem svetu, v katerih
obstaja notariat kot pravniški poklic. Namen UINL
je ustvarjanje enotnih pogojev za opravljanje
notariata in njegovo čim večjo unifikacijo na
mednarodni ravni. V zadnjih letih je poglavitno delo
unije usmerjeno na sodelovanje z organizacijami in
organi, ki so pristojni za zagotavljanje pogojev za
skupno sodelovanje in zagotavljanje pogojev za
mednarodno veljavnost notarskih listin .
Konferenca evropskih notariatov--CNUE je v
preteklem letu sprejel temeljni dokument, v katerem
je določil smernice za sprejem resolucij in stališč za
čim bolj enotno notarsko poslovanje v evropskem
prostoru na področju priznanja in izvršljivosti
notarskih listin, mediacije, evropski sodni register,
evropski register oporok in register notarjev na
območju vse Evrope. Noveliran je notarski kodeks in
sprejeta pobuda ustanovne listine evropskih
poklicnih združenj za boj proti pranju denarja.
Izdelan je bil enotni obrazec za sodni register pri
vseh notarjih v evropskem prostoru.

V preteklem letu so se naši notarji udeležili
naslednjih strokovnih srečanj:
• konference notariatov Evropske unije, ki je
potekala 17. in 18. marca 2000 v Bruslju, na kateri
so obravnavali poročila delovnih skupin o stanju na
področju zakonodaje EU, ki se nanaša na notariat,
srečanja predsednikov nacionalnih notariatov vseh
članic UINL, ki je potekal v dneh od 12.-14. junija
2000 v Kolnu, na katerem je Slovenija podala
poročilo o stanju notariata
• v juliju 2000 je ob peti obletnici notariata gostila
predsednika UINL Dr. Fesslerja, ter člane
Dr.Woschnaka, podpredsednika Notarske zbornice
Avstrije ter Dr. Pasqualisa, notarja iz Italije člana
komisije CNUE pri UINL.
Ob tej priliki smo skupaj z gosti obiskali predsednika
slovenskega Parlamenta Janeza Podobnika in
Ministrico za pravosodje Barbaro Brezigar. Gostje so
jih seznanili z delom notariatov v Evropi, zlasti v
sosednjih državah Avstriji in Italiji.
• od 12. do 14.10.2000 je na Dunaju potekala
generalna skupščina Konference notariatov
Evropske unije, zasedanja se je udeležil predsednik
NZS. Konferenca je obravnavala položaj notariata v
EU, prost pretok izvršljivih notarskih listin,
vključevanje notarjev v postopke mediacije ter enotni
evropski sodni register.
• v dneh od 26. do 29.10. 2000 sta se delegatki NZS
udeležili rednega zasedanja komisij CAUE in CAEM
Obe sta na svojih komisijah podali poročilo o

Notarska zbornica Slovenije od 30.maja 1997, ko je
bila sprejeta v članstvo UINL uspešno sodeluje s to
organizacijo in ima dva člana v Komisijah za zadeve
evropske unija CAUE ter v Komisiji za evropske in
sredozemske zadeve CAEM.
Firence, marec 2001 na komisiji CAEM

Erika Braniselj
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spremembah na zakonodajnem področju Republike
Slovenije v času od zadnjega zasedanja
• v dneh od 22. do 24.03.2001 je UINL v Firencah
organiziral redno zasedanje komisij CAEU in
CAEM, ki sta se ga udeležili delegatki in podali
poročilo o sprejeti novi zakonodaji v Sloveniji, ki se
nanaša na področje notarskega dela. V okviru
podkomisije pri CAEM je naša zbornica oddala svoj
prispevek o ureditvi dednopravne zakonodaje in
davkov, ki se nanašajo na to področje. Unija bo
namreč izdala predpise z dednopravnega in
družinskega prava, ki veljajo na območju vseh držav
članic in kandidatk EU. Zbirka bo izdana v “Modri
knjigi” “Livre Bleu” in bo služila kot priročnik za vse
evropske notariate in druge pravnike, ki te predpise
potrebujejo pri svojem delu.
2. DRUGO MEDNARODNO SODELOVANJE
Poleg delovanj v okviru UINL so se slovenski notarji
udeležili več drugih pomembnih mednarodnih
srečanj:
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v Skopju, kjer je potekalo mednarodno posvetovanje
notariatov v tranzicijskih državah, predstavila
ureditev slovenskega notariata. Srečanja smo se z
veseljem udeležili, saj je bil to prvi stik s kolegi iz
Makedonije.
Notariat je kot instucija uveden v Republiki
Makedoniji od 1977. V Makedoniji posluje 125
notarjev, ki bodo v letošnjem letu sprejeti v UINL.
V dneh od 19. do 21. aprila 2001 so bili v Salzburgu
tradicionalni “13. Evropski notarski dnevi”, ki se ga
je udeležila predstavnica naše zbornice. Referenti iz
evropskih držav so predstavili udeležbo notarjev pri
različnih postopkih izvensodne ureditve sporov - tako
poravnave kot mediacije in arbitraže.
• Univerza v Celovcu je dne 11.05.2001 organizirala
ureditev ustanavljanja gospodarskih družb v državah
Avstrije, Italije in Slovenije. Izjemno zanimivega
predavanja, kjer sta novosti našega Zakona o
gospodarskih druđbah predstavila Prof. Dr. Zabel in
Dr. Kocbek, se je udeležila tudi predstavnica naše
zbornice.

• v Pragi je 23. in 24.06.2000 potekalo srečanje
predsednikov notarskih zbornic srednjeevropskih
držav, ki se ga je udeležil predsednik naše zbornice.
Tema srečanja je bilo elektronsko poslovanje na
področju notariatov. Obravnavana je bila ureditev
predpisov na področju elektronske overitve podpisov
in elektronsko vodenje registrov.
• v dneh 04. in 05.08.2000 se je predstavnica NZS
udeležila posvetovanja, ki ga je organizirala Koroška
notarska zbornica v Celovcu. Predmet posveta je bilo
delovanje notarja pri sestavi izvršljivih notarskih
listin pri hipotekah,
• Na Dunaju je bil dne 29.09.2000 “Dan latinskega
notariata”, ki se ga je udeležilo več kot 10 slovenskih
notarjev. Na strokovnem delu je prireditelj, avstrijska
notarska zbornica, pripravil več referatov na temo:
Standardni obrazci notariatov držav članic EU.
• v dneh od 11. in 12. ter 13.11.2000 je naša
zbornica na povabilo Notarske zbornice Makedonije,

Erika Braniselj
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Predsedniki Notarskih zbornic
Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Slovaške
na srečanju 18. in 19. maja v Budimpešti

• glede na sklepe Sveta Evrope na zasedanju v Tampereju z dne, 15. in 16. oktobra 1999 in stremljenja k
ustvarjanju evropskega prostora svoboščin, varnosti in prava,
• glede na iniciative evropskega parlamenta za postopno zbliževanje evropske civilnopravne zakonodaje,
• glede na iniciative Evropske unije na področju vzajemnega priznavanja in izvršljivosti sodnih odločitev,
• glede na stalno naraščajoč pomen elektronskega poslovanja in na pričakujočo občutno rast čezmejnih
pravnih odnosov,
• upoštevajoč stališča Konference notariatov držav članic Evropske unije (CNUE) z dne, 14.02.2000, za
ustvarjanje enotnega evropskega pravnega prostora,
• upoštevajoč zaključke skupščine CNUE na Dunaju z dne, 13. in 14.10.2000,
izjavljajo
• da se pridružujejo mnenju Evropskega sveta, da je mogoče uživati (oz. biti deležen) svobode samo v
»pristnem prostoru prava«,
• da pozdravljajo zbliževanje nacionalnih zakonodaj na področju civilnega, gospodarskega in postopkovnega
prava katerega cilj je doseganje lažjega dostopa državljanov do prava,
• da mora civilnopravna ureditev vsekakor temeljiti na regionalni pravni kulturi, ki krepi sprejemljivost
urejenih pravnih odnosov med državljani,
• da notariat nesporno prispeva k pravni varnosti in zaščiti evropskih potrošnikov,
• da izvršljive notarske listine izpolnjujejo vse zahteve za priznanje in izvršljivost v smislu uredbe EU št.
44/2001 z dne 22.12.2000,
• da lahko notariat na področju elektronskega pravnega in listinskega prometa zagotavlja pravno varnost,
• da izvrševanju sklepov Konference notariatov Evropske unije, ki jih je sprejela skupščina CNUE na
zasedanju na Dunaju dne, 13. in 14. 10. 2000 pritiče največji pomen,
soglašajo
• da je potrebno skrbno izvesti harmonizacijo civilnega prava v evropskem pravnem prostoru in pri tem
upoštevati regionalno pravno zakonodajo,
• da uporaba zanesljivih notarskih instrumentov, zlasti izvršljivih notarskih zapisov in notarskih listin
nasploh, pospešuje ustvarjanje enotnega prostora svoboščin, varnosti in prava,
• da je potrebno udeležbi v elektronskem registru evropskih notarjev, v evropskem registru oporok in pri
ostalih iniciativah Konference notariatov Evropske unije za ustvarjanje enotne evropske pravne mreže
pripisati največji pomen,
• da je potrebno nameniti posebno pozornost varnemu elektronskemu pravnemu in listinskemu prometu z
ozirom na pravno zaščito in pravno varnost v evropskem pravnem prostoru .

Budimpešta, 19. maj 2001

Andrej Dokler
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Izobraževanje, informiranje, druženje...
notarska akademija
as med izidom obeh notarskih vestnikov je
bil sila pester: peta obletnica notariata,
seminar o spremembah ZGD, ustanovitev
Notarske akademije, seminar: notar v EU in SLO ter
posvet o spremembah zakona o dedovanju in
stvarnopravnem zakoniku in vrsta pogovorov,
sestankov, vlog in predlogov …

Č

Okrogla miza ob 5. obletnici
Jubilejno peto obletnico notariata smo proslavili v
Mariboru v začetku junija lani. Okrogla miza o
notariatu v Sloveniji je postregla z mnenji in
spomini snovalcev zakona na uvajanje te institucije
pri nas, z opisom delovanja Notarske zbornice prvih
dveh predsednikov Notarske zbornice ter s prikazom
delovanja slovenskih notarjev na posameznih
pravnih področjih. Predstavnik Odvetniške zbornice
Slovenije g. Mihael Jenčič je nanizal nekaj svojih
misli o notariatu in odnosih med odvetništvom in
notariatom, spoštovani prijatelj g. Ilič pa o odnosih
med hrvaško in slovensko Notarsko zbornico ter
skupnem utiranju poti v organe in mednarodne
institucije latinskega notariata. Menim, da je bila
okrogla miza gotovo najcelovitejši prikaz delovanja
in položaja notariata v Sloveniji doslej ter kot taka
tudi pomemben prispevek k utrjevanju spoznanja o
potrebnosti notariata kot tudi možnih smereh
nadaljnjega razvoja našega delovanja. Posebno
slovesen značaj praznovanja naše obletnice je
pomenila podelitev Priznanj Notarske zbornice za
dosežke pri uveljavljanju in razvoju notariata v
Sloveniji. Priznanja so dobili: Dr.Vesna Rijavec,
Jože Tratnik, Janez Breznik, Katja Terčelj Verovšek,
Jože Dernovšek in Andrej Škrk. Okrogla miza se je

nadaljevala s slavnostno večerjo in že tradicionalno
torto. Naslednji dan smo proučili zapuščinski
postopek, dan pa se je končal z nepozabnim
piknikom popestrenim z vožnjami z »ranci« po
Dravi. Naša obletnica je imela tudi ustrezen odmev
v javnosti.
O noveli ZGD smo razpravljali v Termah Čatež.
Vedno zanimiv predavatelj in sogovornik dr. Marjan
Kocbek nam je znal predstaviti nameravane
spremembe ZGD, tako da se razprava kar ni hotela
zaključiti. Podobno je bilo ob proučevanju
problemov v zvezi s »knjigo sklepov« pri enoosebnih
družbah z omejeno odgovornostjo, tako da smo
skorajda zamudili martinovanje v Kapelah. Le to se
je pričelo s kuhanjem notarskega sadjevca,
nadaljevalo s krstom vina, zaključilo pa, naj se ve, s
karaokami v zgodnjih jutranjih urah. Podobno obilo
dobre volje je bilo tudi na novoletnem srečanju
notark, notarjev, notarskih kandidatk in kandidatov
decembra v gostilni Norbedo na Primorskem.
Interes po ustanovitvi Notarske akademije se je v
letošnjem letu uresničil, čeravno morebiti ne na
najbolj posrečen način. Notarska akademija je

Prejemniki priznanj NZ Slovenije
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Prejemniki priznanj NZ Slovenije
namreč ustanovljena kot delovno telo Izvršnega
odbora Notarske zbornice, kar ima za posledico, da
Izvršni odbor Notarske zbornice tudi odloča o vsem
v zvezi z Notarsko akademijo. Gotovo je ustrezneje ,
da bi bila Notarska akademija samostojen organ
Notarske zbornice s povsem jasnimi pravili
delovanja. Za takšno organiziranost je potrebna
ustrezna sprememba Notarske zbornice in Statuta,
zato bo potrebno ob prvi spremembi teh predpisov
ustrezno opredeliti tudi Notarsko akademijo.
Vendar pa smo ocenili, da je pomembneje Notarsko
akademijo obuditi v življenje, kot pa čakati na prve
spremembe Zakona o notariatu in statuta. Zato je
bila Notarska akademija in njeni organi ustanovljena
s sklepom Izvršnega odbora Notarske zbornice. Z
njim je bil določen obseg dela Notarske akademije
in sicer:
• sistematično izobraževanje notarjev in notarskih
kandidatov po posameznih pravnih področjih
• usposabljanje za pripravniški izpit in morebitni
izpit za notarske kandidate
• izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v

Andrej Dokler

Prejemniki priznanj NZ Slovenije

•
•

•

•
•
•

notarskih pisarnah
oblikovanje predlogov in osnov za strokovna
srečanja (obvezna navodila)
priprava strokovnih mnenj glede zakonodaje in
pravnega razvoja posebno na tradicionalnih
delovnih področjih notarjev
povezava z izobraževalnimi oblikami ali
institucijami sorodnih združenj (odvetniki,
sodniki ipd.)
sodelovanje pri raziskovalnih projektih na
področjih notarskega delovanja
spodbujanje raziskovanja in nagrajevanje del, ki
obravnavajo problematiko notarskega delovanja
informiranje in založniška dejavnost ( izdajanje
Notarskega vestnika in priložnostnih publikacij
in del)

V okviru teh dejavnosti pa je dolžna Notarska
akademija :
• organizirati najmanj dva strokovna seminarja za
notarje in notarske kandidate, najmanj eno
strokovno mednarodno srečanje predstavnikov

Andrej Dokler
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Piknik ob Dravi

Krst vina

NZ iz EU držav , vsaj eno strokovno srečanje za
zaposlene v notarskih pisarnah
• vsako leto razpisati in nagraditi najboljše dosežke
na področju proučevanja pravnih in
organizacijskih vprašanj značilnih za notarsko
poslovanje
• izdati najmanj eno številko Notarskega vestnika
na leto

so se utrdila, nekatera spremenila, potrdilo pa se je
spoznanje, da je potrebno naš sistem notariata
ustrezno spremeniti z novimi pristojnostmi, zlasti na
dednopravnem in stvarnopravnem področju. Takšno
spoznanje se je potrdilo tudi na posvetu o
spremembah na obeh navedenih pravnih področjih,
ki je bilo namenjeno prav oblikovanju našega odnosa
do predlaganih sprememb in s tem v zvezi z
notarskimi pristojnostmi.

V zvezi z izobraževanjem je v tem letu Notarska
zbornica postala kolektiven član Instituta za
gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti Maribor, kar
zagotavlja ustrezne ugodnosti tudi vsem članicam in
članom Notarske zbornice; sklenjen je sporazum o
sodelovanju med Notarsko zbornico in Pravno
fakulteto Maribor, o takšnem sodelovanju pa teko
pogovori tudi s Pravno fakulteto v Ljubljani.
Predvidevamo, da bomo ob 6. obletnici podelili tudi
prvo priznanje študentu Pravne fakultete za
diplomsko nalogo na temo notarskega poslovanja ter
da bo izdana druga številka Notarskega Vestnika. Kar
nekaj nalog smo torej že uresničili in ne dvomim,
da bomo ob dodatnem prizadevanju vseh nas dosegli
tudi druge.
Letošnjo skupščino smo povezali s seminarjem o
vlogi in položaju notariata v EU in Sloveniji, za kar
smo angažirali gospoda Eduardo Martinez - Pineiro
Carames, častnega notarja iz Španije in dr. Vesno
Rijavec. S takšno temo smo želeli preveriti naša
lastna spoznanja o mestu notariata v pravnem
sistemu, pristojnostih in pomenu, tako v državah
evropske skupnosti kot pri nas. Nekatera prepričanja

Najkrajše povedano gre za:
a) izpeljavo delitve dela med notarji, odvetniki in
nestrokovnjaki na področju pogodbenega prava,
ki bi prinesla na tem področju red in pravno
varnost in ki je v razvitem svetu že uveljavljena in
nekaj običajnega, pri nas pa ji, prav zanimivo,
nasprotujejo nekateri » strokovni krogi «.
b ) razbremenitev sodišč na način, da se nesporne
zadeve s sodišč prenesejo na druge organe (tudi
notariat, npr. zapuščine) ter se tako brez kakršnih
koli dodanih sredstev omogoči sodnikom
hitrejše, kakovostnejše in večje reševanje
»sodnih« zadev.
Takšna spoznanja smo in bomo morali nenehno
pojasnjevati in publicirati, če bomo želeli pristojne
in odločujoče dejavnike v družbi prepričati o
smotrnosti in korektnosti tovrstnih rešitev za našo
pravno ureditev in ljudi. Temu mora biti namenjeno
naše prihodnje delovanje.

Andrej Dokler
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Eva Lučovnik

Nekaj misli o notariatu g. Tomaža Marušiča
bivšega ministra za pravosodje Republike Slovenije
G. Tomaž Marušič se je prijazno odzval na mojo
prošnjo, da mi v nekaj stavkih oriše njegov pogled na
slovenski notariat in njegovo delo v zvezi s tem, v
času ko je opravljal funkcijo ministra za pravosodje.
»Ko sem prevzel funkcijo pravosodnega ministra, je
imel slovenski notariat za seboj slabe dve leti dela.
Ne samo zaradi ustavne določbe, pač pa zaradi
varnosti pravnega prometa v sproščenih lastninsko
pravnih razmerjih in v okvirih obstoječega tržnega
gospodarstva ter lastninjenja družbene lastnine, sem
bil prepričan o potrebnosti notariata v povsem novi
družbeno-ekonomski stvarnosti.
Prvi korak, ki sem ga storil v tej smeri je bila
neuspela novela Zakona o notariatu iz julija 1997.
Zakonodajalcu smo predlagali naj bi sestavljale in
sklepale pravne posle v prometu z nepremičninami
kvalificirane osebe, to so notarji, odvetniki in
diplomirani pravniki s pravosodnim izpitom. Slednji
zgolj v imenu in na račun ustanove, v kateri so
zaposleni in za svoje družinske člane. S tem bi
dosegli strokovni nivo zapisovanja pogodb,
odgovorno osebo, ki bi tudi materialno odgovarjala
za pravilno sestavo pogodbe. Dosegli bi tudi pravilno
vrednotenje predmeta pogodbe, skratka dosegli tisto
stopnjo varnosti pravnega prometa, kot ga zahtevajo
sedanja stvarno-pravna in obligacijska razmerja.
Toda, dandanes se ima za pravnika, sposobnega za
sestavo pogodbe že vsakdo, ki nekaj ve o zemljiški
knjigi in prenosnih davkih. Novela zakona naj bi
favorizirala notarje in odvetnike, ustvarjala
monopole in neupravičene zaslužke. Skratka, ceneni
populizem
in
nerazumevanje
zahtevane
profesionalnosti pri sestavljanju in sklepanju pogodb.
Zato je vetu v Državnem svetu sledila še zavrnitev
tega projekta v Državnem zboru.
V tem času je imelo ministrstvo v postopku številne
zakonske predloge, ki so bili predmet tudi številnih
javnih polemik in razprav, na primer zvišanje
maksimalne zaporne kazni na trideset let, uvedba

posebnih metod in sredstev v kazenskem postopku,
obširna novela pravdnega postopka, organizacija
upravnega sodstva, novela zakona o prisilni
poravnavi in stečaju, zakon o mednarodnem
zasebnem pravu, varstvu osebnih podatkov, izvršbi in
zavarovanju, izvrševanju kazenskih sankcij, o
sodiščih, novela tožilskega zakona in drugi. Skratka,
ni bilo časa, da bi se ponovno posvetili notariatu.
Zavedal sem se pomena notariata, zlasti potem ko je
bila Slovenija sprejeta v Mednarodno unijo
latinskega notariata. S tem so bili odpravljeni vsi
pomisleki in tendence o hkratnem opravljanju
notarstva in odvetništva. Takrat so, kot še dandanes,
sodstvo bremenile zaostale zadeve. Na ministrstvo so
prihajale številne pritožbe zaradi počasnega dela
sodišč. Poleg sojenja, so se morali sodniki ukvarjati
še s številnimi nespornimi zadevami, ki bi jih lahko
opravljali notarji.
Tudi z vidika razbremenitve sodišč bi morali
določene postopke prenesti na notarje. Postavil sem
si za nalogo, ali bolje rečeno, želel sem do konca
mojega mandata dograditi slovenski notariat.
Pripravil sem osnutek novele, v katerega sem vnesel
princip, da mora notar osebno opravljati svoje delo,
glede na zaupanje, ki ga mora uživati pri vseh
strankah pravnega posla ali dejanja. V večjih centrih
je treba povečati število notarjev, za notarje lahko
kandidirajo ob določenih pogojih tudi kandidati iz
državne uprave, razpisujejo se prosta mesta tudi za
notarske kandidate. Ponovil bi določbe že omenjene
neuspele novele zakona o notariatu, ki sem jim še
dodal, da enostavne kupne pogodbe (predmet, cena
in zemljiškoknjižno dovolilo), lahko zapisujejo tudi
druge osebe in s tem odprl pot tudi obrazcem za
sestavo teh pogodb. Nesporne zapuščinske zadeve
naj bi obravnavali notarji, prav tako razdružitve
skupnega premoženja, notarsko tarifo pa bi določala
vlada, na predlog Notarske zbornice.
Za strokovno pomoč sem zaprosil notarja Andreja
Rozmana iz Idrije. Poznal sem ga kot dobrega
pravnika in sodnika. Dal mi je veliko koristnih

Eva Lučovnik

Notarski vestnik

junij 2001

stran 13

nasvetov in predlogov in tako smo prišli do osnutka
sposobnega za obravnavo v delovni skupini, ki je
delovala v okviru ministrstva in, ki jo je vodila
kolegica Sara Regancin.
S tem osnutkom je bila seznanjena tudi Notarska
zbornica. Vsebinsko ga je podprla in sodelovala pri
pripravi teksta zakonskega predloga. Konca svojega
mandata nisem dočakal. Kolikor mi je znano, je
predlog novele zakona o notariatu še vedno v
obravnavi na ministrstvu. Stvar bi morali izpeljati, saj
bi nedvomno veliko pripomogla k izboljšanju
kvalitete dela v pravosodju. Približno 18.000 odprtih
zapuščinskih zadev na okrajnih sodiščih je tudi
argument za sprejem novele.
Z notarsko zbornico sem ves čas plodno sodeloval.
Probleme smo sproti in ažurno reševali. Zahvaljujem
se bivšemu predsedniku Borisu Lepši za
dobronamerne sugestije in predloge, zlasti
odkritosrčne pogovore. Prav tako sedanjemu
predsedniku zbornice Bojanu Podgoršku. Obema,
kot tudi prvemu predsedniku, notarju Andreju

Sodelovanje z notarji
Škrku, čestitam za dosedanje uspešno vodenje
zbornice, zlasti uspeli pobudi znižanja notarske tarife
in izbor dela prostih dni za strokovno izobraževanje.
Notariat je pomemben del pravosodnega sistema v
Republiki Sloveniji, to je dokazal v svojem
šestletnem obstoju in poklicni praksi. Ob tem
jubileju želim notarkam in notarjem veliko uspeha
pri opravljanju tega odgovornega dela.«

Eva Lučovnik
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Z novo tarifo v mirnejše čase ?
o kar napornem nekajmesečnem postopku

dvema ali več desetletji prakse težko zagovarja

je bila dne 13.04.2001 v Uradnem listu št. 27

stališče, da je prodajna pogodba, v kateri je poleg

objavljena spremenjena in dopolnjena

bistvenih elementov še kakšna določba o tem, da si

notarska tarifa. Nova tarifa torej velja, odprto pa

na primer prodajalec pridrži kakšno služnost, dovoli

ostaja za sedaj vprašanje, ali bo notariat s tem

postaviti ograjo in podobno, postala zanj zato

končno razbremenjen vedno novih razprav o ceni

»zahtevna« in za stranko dvakrat dražja. Razen te

notarskih storitev, ki spremljajo naše delovanje od

pomanjkljivosti je bilo potrebno določiti primernejšo

samega začetka.V medijih so bile spremembe

ceno najpreprostejših storitev, kot so overitve

večinoma predstavljene korektno, seveda pa tudi

prepisov in odpraviti nekatere izrazito visoke zneske

kakšen manj prijazen komentar ni smel manjkati.

pristojbin, ki so se v praksi resda pojavljale zelo

P

Čemu tarifo sploh spreminjati? Razlogov je bilo
več, med njimi bi morala biti odprava nekaterih

redko, kljub temu pa so zbujale nesorazmerno veliko
pozornost.

dejanskih pomanjkljivosti tarife na prvem mestu. Ni

Ali smo se z novo tarifo približali »optimalni«

pa mogoče spregledati tudi dejstva, da je imela

tarifi? Gotovo, pa vendar manj, kot bi se lahko.

notarska tarifa nenavadno čast, da se je znašla

Temeljna omejitev, ki smo jo morali upoštevati, je bil

zahteva po nižanju tarife nič manj kot v koalicijski

pogoj, da se tarifa ne sme višati. Seveda je treba

pogodbi sedanjih vladnih strank. Prav to dejstvo je

priznati, da je imela ta zahteva, ki jo je Ministrstvo

več kot simptomatično za razmere, v katerih deluje

za pravosodje zelo dosledno uveljavilo, podlago v

slovenski notariat: čeprav je prejšnja notarska tarifa

zahtevah »javnosti«, pa čeprav je ta dejansko

temeljila na odvetniški tarifi in so bile vse bistvene

omejena na nekaj glasnih posameznikov, medtem ko

pomanjkljivosti prepisane iz slednje (vključno z

kakšnega resnega negodovanja uporabnikov storitev

»višino«), je bila vseskozi na prepihu ravno in samo

nismo opažali, razen glede vprašanja različne

notarska tarifa. Med tem se zdravniške, geodetske in

uporabe tarife za enako storitev. Če bi imeli pri

številne druge storitve nemoteno samo dražijo, pa to

oblikovanju nove tarife »proste roke«, bi bil rezultat

nobene od naših političnih strank ali budno kritičnih

sprememb lahko še prepričljivejši. Tarifa bi bila

novinarjev prav nič ne gane.

lahko prioritetno vezana na posamezne tipe pogodb,

Če skušamo odmisliti zunanje pritiske na nižanje

ki bi bili ocenjeni po običajni zahtevnosti, medtem

tarife, moramo vendarle samokritično priznati, da je

ko bi bila vrednost posla le korektiv. Zaradi številčne

imela prejšnja tarifa nekaj pomanjkljivosti, čeprav

prevlade listin v spodnjih cenovnih razredih bi že

večinoma ne tistih, ki so jih videli naši kritiki.

skromna podražitev cenejših listin dopuščala zelo

Predvsem je tarifa omogočala (pravzaprav od notarja

občutno pocenitev pri dražjih listinah. Podobno velja

zahtevala) arbitrarno odločanje o tem, ali je pogodba

tudi za overitve podpisov. Vendar ostaja pomemben

»enostavna« ali ne, od te odločitve pa je bila odvisna

dosežek sprememb tarife dejstvo, da je odpadel

kar 100 % razlika v ceni storitve. Neizogibna

najpogostejši kamen spotike pri obračunavanju

posledica tega je bila, da so bile cene za enake

pristojbine, to pa je nedoločen in praktično

storitve pri različnih notarjih lahko bistveno različne

nedoločljiv pojem »enostavne« pogodbe, seveda pa

in da sta imela tako »dragi« kot »poceni« notar prav.

tudi znižanje nekaterih doslej izrazito visokih

Vemo pač, da pogodbe, ki bi res vsebovala samo

pristojbin ni zanemarljivo.

predmet in ceno kot bistveni sestavini, skorajda ni,

Prepričan sem, da je ravno s stališča odnosa

po drugi strani pa notar kot pravni strokovnjak z

javnosti do notarske tarife, zadnja sprememba
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pomembnejši korak, kot je morda videti na prvi

vedno le notar, predstavlja že zanimiv sociološki in

pogled. Spremembe tako pri poenotenju osnov za

psihološki fenomen.

obračun, kot pri znižanju skoraj vseh najvišjih

Ne preseneča več, nekoliko jezi pa še vedno

postavk, so vendarle tako obsežne, da je mogoče

dejstvo,

da

se

tudi

trditi, da so odpravljene vse tiste pomanjkljivosti

pristojnostih notarjev razpravlja prav po enakih

dosedanje tarife, ki so bile vsaj do določene mere

vzorcih razmišljanja, kot so bili že omenjeni. Ko gre

utemeljeno kritizirane. Spremenjena tarifa bo zato v

za prenos pristojnosti na notarje v zapuščinskih

primeru nadaljnjih kritik dokončno potegnila

zadevah, mora nasprotnik te rešitve samo omeniti,

ločnico med tistimi, ki jim je vsaj v načelu šlo za

da bi bile potem storitve »dražje«, pa je vsaka stvarna

notariat kot državljanom prijazno službo, in tistimi,

razprava zaključena in gre zadeva ad acta. Ni

ki jih v resnici tarifa prav nič ne zanima, temveč

pomembno, da pristojbina v zapuščinskih zadevah

preprosto nasprotujejo notariatu kot takšnemu

sploh še ni določena, ker pač tudi pristojnosti še ni,

(oziroma vsakršnemu!) in domnevno previsoko tarifo

ko bi se določala, pa bi imel odločilno besedo v

uporabljajo le kot najpriročnejšo municijo za napade

vsakem primeru pristojni minister; tudi ni

na notariat na splošno.

pomembno,

da

na

o

morebitnih

primer

pri

bodočih

vrednosti

Nedvomno je namreč mogoče zapisati, da so pri

10.000.000,00 SIT pristojbina za notarski zapis,

nekaterih kritikih trditve o previsoki notarski tarifi iz

skupaj z DDV, znaša 0,8 % pogodbene vrednosti,

pojma »predsodka« prerasle v pravo obsedenost. Pri

medtem ko

urejanju premoženjskopravnih razmerij v zvezi z

sodišče, predstavlja kar 2 % vrednosti zapuščine.

nepremičninami

Aksiom se glasi, da so notarske storitve predrage in

so

najpogosteje

udeleženi

zapuščinska taksa, ki jo obračuna

cenilci,

tu je vsaka razprava nepotrebna. Zato strokovna

odvetniki in notarji, ter seveda davčni organi.

skupina, ki pripravlja stvarnopravni zakonik, pri

Neizpodbitno dejstvo je, da so med naštetimi tarife

zasnovi pravne varnosti nepremičninskega prometa

vseh občutno (v nekaterih primerih celo nekajkratno

kot kaže ne bo imela več sreče kot tista, ki je

!) višje od notarskih pristojbin v zvezi z istim pravnim

pripravljala spremembe zakona o dedovanju. Če bi

poslom. Pa vendar se morda le kdo z izjemno dobrim

imeli pri oblikovanju nove zakonodaje argumenti

spominom lahko domisli, kdaj je nazadnje prebral

naših najvidnejših strokovnjakov vsaj toliko teže kot

kak članek o »oderuških« posrednikih, »bajnih

delovanje kakšnega notariatu neprijaznega lobija, se

zaslužkih« geometrov, pa o tem, da je »lepo biti«

ne bi moglo zgoditi, da se v delovnem gradivu

odvetnik ali da zemljiška knjiga za to, da pritisne

stvarnopravnega zakonika črtajo notarski zapisi

svojo štampiljko na sklep, ki ga je pripravil (na

prodajnih pogodb za nepremičnine. Zdaj že

primer) notar, »pokasira za pet minut dela tudi

znamenitemu

340.000,00 SIT«, ali pa, da si država pri darilni

slovenska tradicija pri sklepanju pogodb veleva, da si

pogodbi lahko odreže kar

dobro četrtino

pogodbenika sežeta v roke pod lipo in je s tem

pri čemer naj bo namesto

pogodba sklenjena, seveda ni mogoče oporekati, saj

smetane na preostanku torte le omenjeno dejstvo, da

vemo, kako slikovite pravde takšnim obličnostim -

poleg obdarjenčeve četrtine državi tako ali tako

tudi tradicionalno - sledijo. O alergiji na notarske

pripada še približno polovica notarjevega »zaslužka«.

zapise, ki utegne biti bolj problematična kot na

Da je po vsem tem dežurni obtoženec tako v medijih,

cvetenje lip, saj je praviloma celoletna, seveda nihče

kakor tudi pri sestavljalcih strankarskih programov,

ne govori, pač pa gre menda izključno za narodov

nepremičninski

posredniki,

obdarjenčeve torte

geometri,

odvetniškemu

argumentu,

da
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blagor: čemu bi strankam povzročali nepotrebne

o »podražitvah«, zaradi katerih je morala strokovna

stroške z notarskim zapisom bi se pravni promet

komisija za pripravo stvarnopravnega zakonika črtati

seveda (!) podražil. Upam si domnevati, da so - skrbi

notarski zapis razpolagalnega pravnega posla!

za premoženjsko dobrobit klientov navkljub - dokaj

Zaključek je seveda optimističen: dejstva so na

redki odvetniki, ki stranko korektno informirajo o

naši strani. To je za sedaj resda tudi vse, vendar

tem, da je že sedaj v mnogih primerih notarski zapis

slovenski notariat praznuje šele šesto obletnico

celo cenejši kot navadna zasebna listina z overitvijo

ponovnega obstoja in menda lahko upamo, da bo

podpisov in to v primeru, če bi sestavo zasebne

nekega dne latinski tip notariata, ki deluje ne le v

listine obračunal notar po notarski tarifi; če sestavo

vseh evropskih pravnih sistemih, primerljivih

zasebne listine zaračuna odvetnik, seveda po

našemu, ampak je bil navsezadnje sprejet vse od

odvetniški tarifi, pa je celo v večini primerov občutno

Konga do Kitajske, tudi pri nas dočakal dan, ko se

dražja od notarskega zapisa po sedaj veljavni notarski

bo mogoče namesto neskončnega razpravljanja o

tarifi. Pri vrednosti nepremičnine v višini dobrih

ceni storitev, stvarno pogovarjati o tem, kako lahko

starih 100.000 DEM ali 11.000.000,00 SIT, je na

notariat pravzaprav izkoristimo, da bo nudil

primer navadna zasebna listina, ki jo sestavi odvetnik

uporabnikom vse storitve in vso pravno varnost, ki jo

(seveda brez stroška za overitev podpisov) kar za

že uspešno zagotavlja v mnogih drugih državah.

tretjino dražja kot izvršljiv notarski zapis enake
vsebine pri notarju, pri čemer pri slednjem seveda
dodatni strošek za overitev podpisov odpade. Toliko

Darko Jerše
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Notariat in zapuščinske zadeve
zteka se šesto leto delovanja notariata v R
Sloveniji. Začetne težave notarjev so
pozabljene, institucija je brez posebnih
pretresov zaživela in uspešno prevzela naloge, katere
je na notariat prenesla sprememba zakonodaje.
Notarji smo prevzeli v slovenskem pravnem redu
vlogo, kakršno nam je v skrbi za ohranitev pravnega
reda, pravno varnost in zanesljivost v pravnem
prometu opredelila nova slovenska zakonodaja.
Zakonodajalec je ob uvedbi notariata z zgledovanjem
po ureditvah držav s primerljivim pravnim redom in
pravno kulturo uspel uzakoniti neboleč prehod v
učinkovito delo nove institucije. Ob tem pa gre
zahvala tudi redkim pravnim teoretikom, ki so s
praktičnimi nasveti pomagali prebroditi marsikatero
težavo na način, ki navzven ni bil opazen, predvsem
pa ni bil boleč za uporabnike notarskih storitev. Po
opravljenem šest letnem delu smo notarji prepričani,
da je uvedba notariata pozitivno vplivala na splošno
raven pravne varnosti in na zmanjšanje sodnih
sporov na področjih notarskega dela. Prva ugotovitev
temelji na dejstvu, da smo izkušeni pravniki prevzeli
marsikatero opravilo, katerega so prej opravljali
strokovno manj usposobljeni izvajalci (in v tem
kontekstu tudi overitve niso zanemarljivega vpliva),
hkrati pa smo uvedli javno službo z najširšo
možnostjo dostopa do pravnih informacij o pravnem
prometu. Druga ugotovitev pa temelji na dejstvu, da
so redki sodni spori v zvezi z notarskimi listinami.
Možnost, da so vsi pravni posli sklenjeni v obliki
javne listine (z znanimi pravnimi učinki), vključno z
možnostjo neposredne izvršljivosti zavez iz pravnega
posla, je nedvomno blagodejno vplivala na število
sporov. Empirično preverjanje navedenih tez
predstavlja strokoven izziv, katerega bi moral sprejeti
nekdo, ki ima na voljo potrebne pristojnosti za
zbiranje relevantnih podatkov in upajmo, da bo prej
ali slej do njega tudi prišlo.

I

Ne glede na navedeno pa je po šestih letih delovanja
notariata nastopil ne samo čas, ko je potrebno (in
koristno) ozreti se po prehojeni poti, temveč tudi
pogled usmeriti vnaprej v nadaljnji obstoj in (upam)
razvoj notariata. Kljub zadovoljstvu ob opravljenem

delu si ne gre zatiskati oči pred dejstvom, da
samozadovoljstvo ob doseženem in želja po
ohranjanju doseženega pomenita za življenje
notariata stagnacijo, ki se bo najprej odrazila prav v
neizpolnjevanju osnovnega poslanstva notarjev.
Razumljivo je dejstvo, da zakonodajalec ob uvedbi
notariata ni mogel izrabiti prednosti nove institucije
na vseh področjih življenja, kjer bi bilo to mogoče,
sedaj pa bi že bil čas za razmislek o tem, ali obstaja
interes družbe, da se institucija, ki jo imamo, izrabi
na vseh možnih področjih tako, da bodo blagodejni
učinki delovanja notarjev presegli diskusijo o tem ali
notariat sploh potrebujemo.
Razmislek o nadaljnjem razvoju notariata je ob
aktualnih težavah s sodnimi izostanki botroval
odločitvi Ministra za pravosodje R Slovenije g.
Tomaža Marušiča, da je ob podpori sodnih
funkcionarjev v začetku lanskega leta imenoval
delovno skupino, z nalogo, da sočasno ob predlogu
sprememb Zakona o notariatu pripravi tudi predlog
sprememb Zakona o dedovanju, ki bi omogočil
prenos zapuščinskih zadev v pristojnost notarjev.
Pragmatični razlogi so prekrivali implicite vsebovano
priznanje notariatu, da z razmišljanjem o prenosu
zapuščinskih zadev na notarje notariat dobiva
priznanje, da je dozorel za prevzem pomembnejše
vloge v pravnem redu R Slovenije. Ob namenu z
nameravano spremembo zakonodaje razbremeniti
sodišča, je glavni argument za prenos reševanja
zapuščinskih zadev na notarje dejstvo, da bi se ob
angažiranju notarjev zapuščinske zadeve lahko
reševala na ljudem prijaznejši način, hitreje,
učinkoviteje in kompleksneje v primerjavi z
dosedanjim načinom. Vloga notarja kot
nepristranskega pravnega strokovnjaka, ki pozna
svoje okolje in ljudi, bi lahko prišla do polnega izraza
pri svetovanju ljudem, kako najbolj racionalno
urediti s smrtjo zapustnika nastala razmerja.
Možnosti, ki jih daje zapis volje strank v notarskem
zapisu pa bi sprejetim odločitvam dale novo
kvaliteto.
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Da pa bi nameravana sprememba zakonodaje
omogočila, da navedene prednosti predlaganih
sprememb pridejo kar se da do izraza, je delovna
skupina pripravila konkreten predlog sprememb
Zakona o notariatu in Zakona o dedovanju. Ob
ostalih nameravanih spremembah Zakona o
notariatu naj bi zakon dopolnili z novim oddelkom z
naslovom Izdaja potrdila o dedovanju. Predlagane
spremembe naj bi se sistemsko še najbolj približale
francoskemu načinu reševanja zapuščinskih zadev (o
tem obširneje dr. Vesna Rijavec v razpravi Urejanje
dednih zadev prenos pristojnosti na notarje, Pravna
praksa štev. 13/2000), ki oficioznega nepravdnega
zapuščinskega postopka ne pozna. Predlagane
spremembe naj bi šle v smeri ohranitve sodne
pristojnosti edino le v primeru spornih zadev. Vloga
notarja bi po predlagani spremembi bila, da po z
zakonom določenem postopku, ki bi natančneje
opredelil njegove pravice in dolžnosti v okviru
reševanja zapuščinskih zadev, po ugotovitvi pravno
relevantnih dejstev, izda notarsko listino o
dedovanju. Notarska listina o dedovanju bi morala
obsegati podatke o zapustniku, podatke o zapuščini,
podatke o dedičih in obsegu njihovih pravic ter
morebiten dogovor o delitvi in načinu delitve
zapuščine. Da pa bi pri vodenju zapuščinskih zadev
ne prihajalo do nepotrebnih zapletov in dvoumnosti,
naj bi v zakonu o notariatu določili s splošno določbo
vlogo notarja v vodenju zapuščinskih zadev in že v tej
splošni določbi bi opredelili njegovo možnost, da
lahko v sporazumu z udeleženci opravlja v okviru
obravnavanja zapuščinske zadeve tudi druga
notarska opravila, ki so z njo v zvezi. S spremembo
zakona o notariatu bi bilo potrebno opredeliti
začetek notarskih opravil za izdajo potrdila. Delovna
skupina je pripravila predlog, po katerem bi notar
začel z notarskimi opravili za izdajo listine o
dedovanju, ko bi prejel smrtovnico ali obvestilo o
smrti. S predlaganimi spremembami in
dopolnitvami zakona o notariatu bi opredelili
mednarodno in krajevno pristojnost notarja ter
primere v katerih bi notar ne smel poslovati v
zapuščinski zadevi. Z zakonom bi opredelili notarske
listine, katere bi notar sestavljal v zvezi z vodenjem
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zapuščinske zadeve. Zakon bi opredelil tudi način
pokrivanja stroškov vodenja zapuščinske zadeve. Da
bi notar lahko učinkovito opravljal svojo vlogo pri
reševanju zapuščinske zadeve bi moral pridobiti
pristojnost, da poskrbi za zavarovanje zapuščine v
skladu z določbami Zakona o dedovanju. Z zakonom
bi opredelili notarju pravico, da zapečati stanovanje
ali druge prostore, če bi ugotovil, da bi bil tak ukrep
potreben za zavarovanje zapuščine. Zakon bi
omogočal notarju tudi ustrezno pravno pomoč, ki bi
vključevala tudi prisilna sredstva, pri čemer bi
odločitev o njihovi uporabi bila pridržana sodišču.
Notar bi v okviru ukrepov za zavarovanje zapuščine
lahko predlagal sodišču imenovanje skrbnika. Popis
in cenitev zapustnikovega premoženja je ena od
nalog notarjev, ki je opredeljena že v veljavnem
Zakonu o dedovanju. Tako kot v postopku pred
sodiščem bi notar ob prejemu smrtovnice moral
najprej preizkusiti ali je pristojen za izdajo listine o
dedovanju. Zakon bi moral predpisati način
dodeljevanja zadev in odločanja v primeru
ugotovitve, oziroma izreka notarja za nepristojnega.
Pri tem bi svojo vlogo prevzela tudi Notarska
zbornica s postopkom odločanja v primeru spora o
pristojnosti ali delegacije pristojnosti. Notar bi moral
pridobiti pravico, da sam sestavi smrtovnico. Z
zakonom bi bilo potrebno urediti obseg poslovanja
notarja v primeru ugotovitve, da zapustnik ni
zapustil premoženja ali je zapustil le premično
premoženje. Delovna skupina je v oblikovanem
gradivu opredelila dolžnosti notarja po tem, ko bi
prejel smrtovnico in bi ugotovil, da je pristojen za
vodenje postopka. Z zakonom bi bil predpisan rok
(predlagan je bil petnajstdnevni rok), v katerem bi bil
notar dolžan povabiti prizadete osebe na narok, pri
čemer bi na narok vabil tudi morebitne upnike. Za
notarja je delovna skupina predvidela možnost vabila
dedičev neznanega prebivališča po pravilih 206.
člena Zakona o dedovanju. Na naroku naj bi notar
razjasnil vsa vprašanja, ki se nanašajo na zapuščino,
zlasti pa pravice do dediščine, velikost dednega
deleža in pravico do volila. Notar bi sprejel od
prizadetih oseb potrebne izjave, jim pojasnil svoje
ugotovitve in jim predstavil vsebino potrdila o
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dedovanju, ki bi ga na podlagi ugotovljenega stanja
izdal. Pravice oseb, ki bi ne sodelovale na naroku bi
notar upošteval po podatkih, s katerimi bi razpolagal.
Prizadete osebe bi relevantne izjave notarjev podale
na naroku ali pisno. V primeru, če bi notar ugotovil,
da je med dediči prišlo do spora o dedni pravici, bi
opozoril prizadete osebe, da lahko vložijo tožbo na
sodišču. Zakon bi opredelil rok, v katerem bi
prizadeti moral predložiti potrdilo, da je pričel
pravdni postopek na sodišču in le v kolikor bi se to
ne zgodilo, bi notar celoten spis posredoval
zapuščinskemu sodišču, ki bi v tem primeru opravilo
zapuščinski postopek po določilih zakona, ki ureja
dedovanje. O tem, da je postopek obravnavanja
zapuščine pred notarjem končan, bi notar obvestil
vse prizadete osebe. V primeru pravde bi notar
počakal z izdajo listine o dedovanju do odločitve
sodišča v pravdi. Notar bi izdal potrdilo o dedovanju
potem, ko bi se na zanesljiv način prepričal o
dejstvih, ki bi bila podlaga za izdajo listine o
dedovanju. Z zakonom bi bila dedičem,
volilajemnikom in drugim osebam, ki bi uveljavljali
kakšno pravico iz zapuščine naložena dolžnost
predložiti vse listine, ki bi bile pomembne za
ugotavljanje dejstev, na podlagi katerih bi temeljila
listina o dedovanju. Z zakonom bi bila predpisana
dolžnost vseh upravljalcev zbirk osebnih podatkov,
nosilcev javnih pooblastil in državnih organov, da
posredujejo notarju podatke, potrebne za ugotovitev
dejstev v zvezi z izdajo listine o dedovanju. Listina o
dedovanju bi bila izdana v obliki notarskega zapisa.
Listina o dedovanju bi lahko vsebovala dedni
dogovor, ki bi vseboval sporazum dedičev o
neposredni izvršljivosti notarskega zapisa. Potrdilo o
volilu bi bilo sestavni del o dedovanju, lahko pa bi se
izdalo v posebni samostojni obliki. Notarju bi bila
predpisana dolžnost hrambe listine o dedovanju,
notar pa bi bil dolžan tudi po uradni dolžnosti
poskrbeti za vpis v zemljiško knjigo, ki bi bil tako kot
do sedaj tudi v bodoče takse prost. Z zakonom bi bil
reguliran tudi centralni register oporok, pri čemer bi
zakon opredelil, da Centralni register oporok vodi
notarska zbornica, kot informatizirano bazo
podatkov. Zakon bi opredelil vsebino Centralnega
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registra oporok in dolžnosti zbornice v zvezi z
vodenjem centralnega registra oporok. Da pa bi vse
navedene spremembe Zakona o notariatu lahko
zaživele, bi bilo potrebno dopolniti Zakon o
dedovanju zlasti v 2. poglavju, ki ureja zapuščinski
postopek. V Zakonu o dedovanju bi bilo namreč
potrebno opredeliti pristojnost notarja, dolžnost
predložitve smrtovnice notarju, način določanja
pristojnega notarja, pristojnost notarja, da razglasi
oporoko, posebej ustno, pristojnost notarja v zvezi z
dedno izjavo in zlasti na novo opredeliti napotitev na
pravdo. Delovna skupina je izoblikovala tudi
konkretne predloge teh sprememb.
S spremembo na čelu Ministrstva za pravosodje je
prišlo do uveljavitve drugačnih pogledov na
smotrnost prenosa zapuščinskih zadev na notariat.
Žal ob tem ni bilo možnosti v strokovni razpravi
soočiti pravno politične argumente za in zoper
nameravano spremembo. Že kar ironično pa deluje
dejstvo, da se je država, ki se trudi s spremembo
zakonodaje pospešiti delo sodišč, odrekla možnosti,
da za približno 21.500 glavnih zadev letno (kar
zapuščinske zadeve v delu sodišč so) razbremeni
sodišča brez tolarja dodatnih stroškov, pri čemer ima
sama vse možnosti, da opredeli vse aspekte (vključno
stroškovne in davčne) prenosa zapuščinskih zadev iz
sodišč na notariat.
Prenos določenih opravil, ki so v izvorni pristojnosti
države na javno službo (kot je notariat) je v izključni
domeni države. Država sama odloči v kakšnem
obsegu bo del svojih pristojnosti prenesla na javno
službo, ki ostaja pod njenim nadzorom. Vendar pa to
ne pomeni, da je strokovna razprava o argumentih za
in proti prenosu dela njenih pristojnosti izključena.
Notarji si zato moramo prizadevati, da bi se razprava
o tej temi znova začela in z močjo argumentov
dokazati smotrnost in splošno družbeno korist
takšne odločitve. Notariat pa bi s prevzemom
zapuščinskih zadev dobil tisto vsebino, ki bi mu
dolgoročno zagotavljala temelje obstoja in
nadaljnjega razvoja.
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Prispevek k razpravi
o novem stvarnopravnem zakoniku
inistrstvo za pravosodje Republike
Slovenije nam je 15.03.2001 predstavilo
delovno besedilo predloga novega
stvarnopravnega zakonika. Predstavitev je nedvomno
naletela na veliko zanimanje najpomembnejših
bodočih strokovnih uporabnikov zakonika, vsebina
predloga pa je hitro tudi že sprožila vrsto polemik, ki
pa se žal pretežno tičejo predvidenih notarskih
pristojnosti v zvezi z ustanovitvijo, spremembo in
prenosom stvarnih pravic na nepremičninah in
premičninah, na druge prav tako bistvene novosti v
zakoniku pa se zato pozablja, čeprav so morebiti še
bolj vsebinske narave.

M

Ne glede na to in ne glede na končno vsebino
zakonika pa notarji lahko nedvomno pozdravimo
nastajanje stvarnopravnega zakonika, saj prvič do
sedaj dobivamo osnutek zakonika, ki bo urejal
inštitute stvarnega prava v Republiki Sloveniji tako,
da bomo dobili slovenski zakonik iz tega področja in
se s tem otresli uporabe dosedanjega ZTLR pa tudi
še ODZ.
Menim, da je treba besedilu zakonika posvetiti
izjemno pozornost, ker naj bi zakonik vendarle
dolgoročno urejal za državljane izredno pomembna
vprašanja, ki pretežno tudi sodijo v okvir delovanja
slovenskih notarjev.
Zakonik je prilagojen in združljiv z evropskim
pravnim sistemom, s katerim želimo biti primerljivi
zaradi približevanja Slovenije EU in tudi zaradi
pravne tradicije, ki nas veže na srednjeevropski
pravni prostor, zlasti bližnjo Avstrijo in Nemčijo.
Z zakonikom je končno predvidena ureditev vrste
novih pravnih področij, ki pa nam niso tuje saj smo
jih doslej poznali že iz ODZ in sodne prakse. Zato je
nedvomno, da bi bila ureditev kot je predlagana,
dober prispevek k pravni varnosti na področju
prometa nepremičnin ter oz. s tem v zvezi zlasti na
področju
prenosa
lastninske
pravice
na
nepremičninah ter na področju ustanovitve in
prenosa drugih stvarih pravic na premičninah in
nepremičninah.
Delo delovne skupine, ki je pripravila delovno

besedilo stvarnopravnega zakonika je treba zato
pohvaliti, tudi zaradi dejstva, da so ureditev, ki je
primerljiva z večino zahodnoevropskih držav in
trendi stvarnopravnega prava v teh državah, dosledno
izpeljali na vseh področjih, ki jih predlog
stvarnopravnega zakonika ureja.
Posebej je za notarje pomembno vprašanje oblike
pravnih poslov, ki se tičejo pridobitve, prenosa in
prenehanja lastninske in drugih stvarnih pravic, pri
čemer so sestavljalci predloga predlagali za naš
pravni sistem novo rešitev, da se lastninska pravica
in druge stvarne pravice prenašajo s sporazumom
strank o prenosu te pravice, pri čemer naj bi bil
sporazum sklenjen v obliki notarskega zapisa. Gre
torej za uvedbo in dosledno ločevanje zavezovalnega
posla kot obligacijskega dela posla od razpolagalnega
posla, s katerim se v obliki notarskega zapisa prenaša
stvarna pravica. Rešitev je bila v predlogu dosledno
izpeljana za vse vrste prenosa stvarnih pravic in jo je
treba šteti kot izjemen prispevek k utrjevanju pravne
varnosti na področju stvarnega prava.
Kot rečeno so se hitro pojavila nasprotovanja
predlaganim rešitvam, ki po moji oceni izhajajo iz
začetnega nepoznavanja vsebine predlaganih rešitev
v zakoniku na eni strani, na drugi strani pa so
nasprotovanja zlasti posledica predlagane rešitve o
obliki razpolagalnega posla, za katero se predlaga
notarski zapis, kar naj bi bila nova in odvečna
pristojnost notarjev, ne da naj bi se kritiki
predlaganih rešitev bili pripravljeni poglobiti v
vsebino predlagane rešitve. Sporen je torej bolj
notarski, kot pa zapis.
Predlagana obličnost nima za posledico le
spremembo oblike pri razpolagalnem poslu pri
prenosu lastninske in drugih stvarnih pravic, saj
menim, da je eden od razlogov za predlagano rešitev
tudi skrb pravnih sestavljalcev predloga za kvalitetno
sestavo listin ter veljavnost pravnih poslov o stvarnih
pravicah, kar so v nekaterih primerljivih državah že
spoznali in tudi uzakonili na način, kot je to sedaj
predlagano v predlogu stvarnopravnega zakonika. Ne
nazadnje je tak primer kot najbolj svež razviden iz
nizozemske ureditve, obstaja pa že vrsto let v npr.
francoski zakonodaji ali npr. na drug način v nemški
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zakonodaji, kjer je celo že v obligacijskih zakonikih
predvidena notarska obličnost za vrsto pogodb, pri
čemer notarska oblika ni predpisana le za
razpolagalni del pravnega posla, temveč tudi za
njegov zavezovalni del.
V zvezi s predlagano obliko razpolagalnega dela
pravnega posla je tudi izpostavljenim vprašanjem
domnevno povečanih stroškov, ki bi nastajali s
sklepanjem razpolagalnega dela pravnega posla v
notarski obliki. V zvezi z domnevno večjimi stroški,
pa je treba poudariti, da je takšna skrb povsem odveč
in nepotrebna, saj se predlagani notarski zapis
približuje overitvam podpisov obeh pogodbenih
strank na pogodbi. Razpolagalni del pravnega posla
ima po predlogu zakonika točno določeno vsebino,
zato menim, da je treba in pri tem bo Notarska
zbornica nedvomno sodelovala, doseči take stroške
povezane v zvezi s sestavo notarskega zapisa
razpolagalnega posla, ki ne bodo večji od dosedanjih
stroškov overitev podpisov na pogodbah oz. notarskih
zapisov tistih pogodb, ki se že dosedaj sklepajo v
obliki notarskega zapisa. V zvezi s tem bi bilo
potrebno Ministrstvu za pravosodje podati ustrezno
pobudo in notarsko tarifo dopolniti s predvideno
vsebino predloga stvarnopravnega zakonika. Vsake
apriorne očitke, da bi se zaradi predlagane obličnosti
povečali stroški strank iz pogodb je treba zato vnaprej
zavrniti in bi bilo treba v dogovoru z Ministrstvom za
pravosodje doseči rešitve, ki bodo nasprotne takim
očitkom. Ni mogoče sprejeti teze, da je nekaj
predrago, če ne vemo koliko stane.
Velja še posebej opozoriti, da smo specifična država
pri obličnosti pogodb o pridobitvi ali prenosu
stvarnopravnih pravic, saj se večina teh pogodb v
sosednjih in primerljivih državah sklepa v notarski
obliki, pri čemer je minimum obličnosti to, da se pri
notarju vsaj overjajo podpisi vseh pogodbenih strank,
kar v našem pravu ni tako.
Predlagane rešitve delovne skupine zato notarji
lahko sprejmemo in pozdravimo ter pozivamo
Ministrstvo za pravosodje, da jih podpre, saj se
stvarnopravna zakonodaja sprejema samo enkrat v
dolgih časovnih razdobjih in zato ni vseeno ali bo v
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zakon sprejeta taka ali drugačna rešitev samo zato,
ker to pač nekaterim ni povšeči ter nasprotujejo
predlaganim novostim, v škodo pravne varnosti in še
večjim zaostankom pri vpisovanju stvarnopravnih
pravic v zemljiško knjigo. Menim da bi v predlogu
zakonika, po bolj tehtnem premisleku, predlagano
rešitev lahko podprli vsi tisti, ki tako ali drugače
prevzemajo skrb za pravno varnost na področju, ki je
predmet razprave.
Za ureditev kot nam je bila predstavljena kot predlog
delovnega besedila stvarnopravnega zakonika se
bomo notarji še naprej zavzemali, čeprav besedilo
stvarnopravnega zakonika, ki nam je bilo danes
predstavljeno in je v medresorskem vladnem
usklajevanju, odstopa od prvotnih predlogov glede
oblike sporazuma o prenosu stvarnopravne pravice.
Teoretsko
razlikovanje
zavezovalnega
in
rapolagalnega dela stvarnopravnega posla naj se
odraža tudi v obličnosti stvarnopravnih poslov, kar
naj se določi v stvarnopravnem zakoniku, tako, da bo
to najbolj ustrezalo potrebam pravnega prometa ter
pravni varnosti, to pa so predlagane prvotne rešitve
delovnega besedila stvarnopravnega zakonika.
Razlogi za to pravno teoretično obstajajo. Stvarne
pravice pa močno posegajo v pravice subjektov glede
nepremičnin in je stroga obličnost argument za
učinkovito varstvo pogodbenih strank. Notarski zapis
je javna listina, ki jo sestavi neodvisen pravni
strokovnjak, ki po zakonu, osebno ter odškodninsko
odgovarja za kvaliteto svojega dela. Kvalitetna, po
strokovnjaku sestavljena javna listina je jamstvo
njene verodostojnosti pa tudi garancija za normalno
funkcioniranje nepremičninskega prometa in
evidentiranja nepremičnin.
Menim tudi, da je razprava o stvarnopravnem
zakoniku tudi priložnost, da z odvetniki in drugimi
pravnimi strokovnjaki ponovno predlagamo, da
sestava zasebnih listin o pravnih poslih glede
stvarnih pravic, spet postane pristojnost odvetnikov,
notarjev in tistih, ki so zato strokovno usposobljeni,
ne le s pravno fakulteto temveč tudi s pravosodnom
izpitom in dodatnimi zahtevami notarskega in
odvetniškega poklica. O tem pa bi morala razmišljati
tudi država, ki je z dekriminizacijo zakonitnega
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pisaštva dovolila sestavo listin o pravnih poslih glede
stvarnih pravic komurkoli, brez njihove odgovornosti
in brez finančnih obveznosti do države, z vsemi
posledicami, ki jih to ima že v fazi poskusa vpisa
stvarnopravnih pravic v zemljiško knjigo.
Posebej pa bi v tej razpravi želel opozoriti tudi na
vprašanje predlagane ureditve vsebine in oblik
stvarnopravnih zavarovanj. Zakonik naj bi namreč
sodobno uredil tudi področje zavarovanja, zlasti tudi
zastavno pravico. V okviru tega pa posebej hipoteko,
kot klasično zastavno pravico na nepremičninah,
zastavno pravico na premičninah, pa tudi neposestno
zastavo na premičninah.
V zvezi s tem je treba ponoviti, da je dosedanja
zakonodaja sicer sistemsko neposrečeno ta
zavarovanja že urejala, delno tudi v zakonu o izvršbi
in zavarovanju in že prej v ZIP in sicer tam
zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na
podlagi sporazuma strank. Ureditev ne spada v zakon
o izvršilnem postopku, bila pa je dobrodošla
sistemska novota, zato je prav, da se ti instituti
uredijo sedaj v stvarnopravnem zakoniku. Notarska
zbornica je že dala predloge za spremembe na tem
področju, tudi za to, da se zmanjšajo stroški
zavarovanj, kar je bilo že doseženo s prenosom
pristojnosti na notariat in zato da se sam postopek
zavarovanja čimbolj poenostavi, ne da bi pri tem
trpela vsebina. Menimo, da bo z novimi rešitvami v
zakoniku to doseženo, zlasti pa bodo stvarnopravna
zavarovanja efektivna v trenutku, ko bo
informatizirana zemljiška knjiga.
V predlogu stvarnopravnega zakonika žal ni
predvidena zastavna pravica na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa na nepremičninah, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo. Te nepremičnine so
v pretežni meri stanovanja v večstanovanjskih hišah.
Število v zemljiško knjigo vknjiženih stanovanj je
neznatno, praksa pa kaže, da se na tem področju
stvari bistveno ne spreminjajo in se tudi ne bodo
spremenile do uveljavitve stvarnopravnega zakonika.
Ker hipoteka nastane na podlagi pravnega posla in z
vpisom v zemljiško knjigo, se zdi, da so sedaj
odpravljene zastavne pravice na nepremičninah, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo. Posebej še zato, ker
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je med prehodnimi določbami zakonika predlagana
razveljavitev 249. 255. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju.
Praksa kaže, da je število notarskih sporazumov o
zavarovanju denarne terjatve na nepremičninah, ki
niso vpisane v zemljiško knjigo vsako leto večje in da
je inštitut utrjen in sprejet z zaupanjem tako pri
kreditodajalcih kot tudi kreditojemalcih. Pri tem gre
za pomembno življensko zadevo za državljane, zlasti
mlade družine, saj banke kot veliki kreditodajalci,
sprejemajo za zavarovanje danih kreditov
stvarnopravna zavarovanja tudi na nepremičninah,
ki niso vpisana v zemljiško knjigo, to pa je tudi edino
možno zavarovanje, ki ga kupci stanovanj morebiti
lahko ponudijo.
Rešitev iz ZIZ-a in že prej iz ZIP-a se je v praksi
izkazala kot dobra in zanesljiva ter zato menim, da
jo je treba obdržati v veljavni zakonodaji, pa čeprav
morda le za določeno prehodno obdobje. Predlagam,
da se s tem v zvezi zakonik dopolni ter takšno
možnost dopusti in sicer v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, pri tem pa je treba
zagotoviti spoštovanje pravne varnosti s stališča
kreditodajalca, kateremu naj se ob sklenitvi takega
zapisa izroči v posest originalna kupna pogodba o
nepremičnini, ki je predmet zastave ter se mu
dopusti, da na to svojo terjatev na podlagi
morebitnega neplačila uveljavi na temelju
izvršljivega notarskega zapisa neposredno v
izvršilnem postopku, brez hipotekarne tožbe.
Zastavna pravica naj pri tem nastane s sklenitvijo
notarskega zapisa in z zakonsko obveznostjo, da se
zastavna pravica vpiše v zemljiško knjigo takoj, ko bo
v zemljiško knjigo vpisana tudi nepremičnina, ki je
predmet zastave, s pravico upnika, da predlog za vpis
vloži pri pristojnem sodišču na stroške dolžnika.
V nasprotnem primeru pa menim, da bi bilo
prehodno potrebno vsaj ohraniti tiste določbe ZIZ,
ki urejajo zavarovanje z zastavno pravico na podlagi
sporazuma strank na nepremičninah, ki niso vpisane
v zemljiški knjigi in sicer vsaj za določeno daljše
obdobje, v katerem je realno pričakovati, da bo
večina nepremičnin zlasti stanovanj, vknjiženih kot
etažna lastnina.
Nadalje se v zakonik, kot novota uvajajo določbe o
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prenosu v zavarovanje. Dobrodošla sodobna novost,
ki pa ni povsem tuja v praksi. Žal pa novost, ne bo
zaživela, če na ustrezen način ne bo urejen davčni
aspekt zavarovanja s prenosom lastninske pravice, za
kar je priložnost ob aktualni pripravi davčne
zakonodaje. Zavzemam se tudi, da prenos v
zavarovanje zajame tudi možnost prenosa lastninske
pravice na nepremičnini in ne le na premičnini, kot
to predvideva predlog delovnega besedila zakonika.
V zvezi z razpravo glede zavarovanj v predlogu
stvarnopravnega zakonika, pa bi bilo morebiti
potrebno razmisliti tudi o spremembi čl. 941 do čl.
944 pomorskega zakonika, ki urejajo zastavno
pravico na podlagi sporazuma strank. Gre za
ureditev, ki temelji na ureditvi prejšnega zakona o
izvršilnem postopku (sporazum pred sodnikom) in
bi bilo smiselno tako zakonsko ureditev spremeniti
in uskladiti z določbami stvarnopravnega zakonika o
nastanku zastavne pravice na ladji na podlagi
neposredno
izvršljivega
notarskega
zapisa.
Sprememba je možna v okviru prehodnih določb
stvarnopravnega zakonika.
V razpravi o predstavljenem spremenjenem predlogu
stvarnopravnega zakonika pa bi želel opozoriti še na
nekatere predloge za dopolnitev zakonika, ki se
neposredno tičejo notarskih pristojnosti:
• zaradi opustitve ideje, da naj bo sporazum o
razpolagalnem pravnem poslu sklenjen v obliki
notarskega zapisa se ponovno uvaja zemljiškoknjižno
dovolilo (intabulacijska klavzula), ki je že sicer brez
utemeljenih razlogov izpadla iz dosedanje pravne
ureditve. Gre za izjavo tistega, čigar pravica se
prenaša, spreminja, obremenjuje ali preneha, da
dovoljuje vpis v zemljiško knjigo. Podpis na dovolilu
mora biti overjen. Notarji menimo, da bi
stvarnopravni zakonik v tem primeru moral
vsebovati določbe o notarski overitvi podpisa na
pogodbi, ne le tiste stranke, ki daje zemljiškoknjižno
dovolilo, temveč tudi druge stranke na pogodbi, pri
čemer naj bi zakonik kot obvezno predpisal overitev
pri notarju, torej notarsko overitev. Notar pa lahko
overi podpis na listini o pravnem poslu samo, če je
listino sestavil notar, odvetnik, državni organ ali na
podlagi zakonskega pooblastila agencija ali sklad ali
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univerzitetni diplomirani pravnik s pravniškim
državnim izpitom,
• glede stavbne pravice ni povsem jasno v kakšni
obliki naj bi se sklepale pogodbe o ustanovitvi
stavbne pravice. Izhajajoč iz določb zakona o
stavbnih zemljiščih menim, da bi zaradi
pomembnosti in pravne varnosti morali ohraniti
določbo, da gre za notarski zapis, kot obliko te
pogodbe, z vsemi posledicami ki iz tega izhajajo.
• glede prehodnih določb zakonika pa se mi zdi stvar
nekoliko nedorečena, saj menim, da bi se ZTLR
moral prenehati uprabljati z dnem začetka uporabe
novega zakonika, kar enako velja za dan razveljavitve
predpisov, ki se z zakonikom razveljavljajo. Prav pa je
da se določi primerno dolg rok za začetek veljavnosti
in uporabe stvarnopravnega zakonika.
• stvarnopravni zakonik kliče k spremembi
nekaterih drugih zakonov, zlasti tudi zakona o
zemljiški knjigi, ki ga bo treba pravočasno uskladiti,
saj bodo težave z uporabo zakonika sicer prevelike.
Menim, da smo notarji kompetentni za predlagane
pripombe, upoštevaje pristojnosti, ki jih imamo na
mnogih področjih, ki jih ureja stvarnopravni zakonik
in izhajajoč iz želje, da bo zakonik kot moderen ter
dober, v smislu pravne strokovnosti in doslednosti,
sprejet pri vseh uporabnikih, zlasti pa strokovnih. Pri
tem verjamem, da pri oblikovanju končne vsebine
zakonika, nekatere, že prislovične slovenske lastnosti
ne bodo prevladale nad predlogi stroke in objektivno
potrebo po kar najbolj kvalitetni vsebini zakona.

Vojko Pintar
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Neposestna zastava - v ZIZ
ali stvarnopravni zakonik ?
se večja gospodarska globalizacija in
razmah mednarodnega gospodarskega in
finančnega sodelovanja je v svetu in pri nas
pokazala že pred desetletji potrebo po novi ureditvi
neposestne zastavne pravice. Klasična ureditev
zastavne pravice se je namreč izkazala za zelo
nefleksibilno obliko zavarovanja, saj mora zastavitelj
v skladu z določbo 968 členu ZOR, predmet zastave
izročiti v neposredno posest upniku.

V

premičninah in nevknjiženih nepremičninah.

Velik korak naprej je zato predstavljala najprej
določba Zakon o izbršbi in zavarovanju ZIZ ( Ur. List
RS št. 51/98, ki omogoča, da se zastavna pravica na
premičnini ustanovi na podlagi sporazuma strank, v
katerem se stranke lahko sporazumejo, da ostanejo
zarubljene stvari v hrambi pri dolžniku, kot to določa
tretji odstavek 251 člena ZIZ. Še večji napredek pa
pomenijo določbe o neposestni zastavi, kot jo ureja
osnutek novega stvarnopravnega zakonika.

Notar je kot oseba javnega zaupanja dolžan namreč
pred podpisom vsakega notarskega zapisa vse
udeležence poučiti o vseh pravnih posledicah
pravnega posla in pri tem še zlasti na izrecno soglasje
dolžnika, da pristaja na neposredno izvršljivost
notaske listine.

Notarji namreč ugotavljamo, da je v praksi, pri
sklepanju sporazumne pogodbene ustanovitve
zastavne pravice v obliki notarskega zapisa, takšen
dogovor pravilo. Upnik ima namreč interes, da
predmet zastave ostane v posesti dolžniku. Zakaj?
Ker dolžnik, ki je predmet zastave kupil s kreditom
na primer delovni stroj, tovorno ali drugo vozilo, s
katerim opravlja svojo dejavnost, zaloge - potrebuje
predmet za svoje redno poslovanje in pridobivanje
dohodka, s katerim bo lahko kredit odplačal.
Število sporazumnih pogodbenih ustanovitev
zastavnih pravic na premičninah in nevknjiženih
nepremičninah v času od uveljavitve ZIZ-a, torej od
15.10.1998 do konca leta 2000, je po podatkih
Notarske zbornice Slovenije približno 5.800 zadev.
Pomeni, da je v naši državi velik interes za tovrstno
obliko zavarovanja .
Sporazumna ustanovitev zastavne pravice v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa je namreč
izvršilni naslov po 17. členu ZIZ.
Kar je za stranke neprijetno, je nadaljnji postopek
zavarovanja, ta del opravljajo sodišča v izvršilnem
postopku s sestavo rubežnega zapisnika, ki ima
konstitutivni učinek za nastanek zastavne pravice na

Notarska zbornica je že podala predlog
zakonodajalcu, da bi morda kazalo ta del postopka
zavarovanja prenesti v pristojnost notarjev, saj bi se
tako izognili dvojnosti postopka zavarovanja poleg
tega pa bi bilo morda umestno opredeliti kot čas
nastanka zastavne pravice na podlagi sporazuma kot
čas podpisa sporazuma strank pred notarjem.

Dejstvo je namreč, da je v slovenski zakonodajni
ureditvi predmet sporazumnih ustanovitev zastavne
pravice po ZIZ-u pogodbena in ne prisilna
ustanovitev zastavne pravice in bi celotno poglavje
sporazumne ustanovitve bolj sodilo v stvarnopravni
zakonik in ne v ZIZ, prav tako kot osnutek zakona
tudi predvideva, kar končno pomeni realizacijo že
dlje časa izkazane potrebe po takšni ureditvi.
Tako osnutek stvarnopravnega zakonika v členu 144
ureja nastanek hipoteke na podlagi pravnega posla, v
členu 145 ureja “nastanek hipoteke na podlagi
neposredno izvršljivega notarskega zapisa, v katerem
zastavitelj soglaša z neposredno izvršljivostjo za
poplačilo iz zastavljene nepremičnine in z dejstvom,
da postopek prodaje in poplačila opravi notar in s
tem, da mora izprazniti nepremičnino v roku enega
meseca.”
Če je pravni posel sklenjen v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa, se to dejstvo
zaznamuje v zemljiški knjigi. Zaznamovana
neposredna izvršljivost učinkuje tudi proti vsakemu
kasnejšemu pridobitelju lastninske pravice na
zastavljeni nepremičnini. Notar je dolžan
nemudoma po sklenitvi posla predlagati vpis
hipoteke in zaznambe izvršljivosti.
Nadalje je pomembna novost in prispevek k hitrejši
realizaciji s sporazumnim dogovorom določena
možnost izvensodne prodaje zastavljene stvari, kot to
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predvideva osnutek v 170. členu.
Po določbah navedenega člena se bosta zastavni
upnik in zastavitelj lahko dogovorila, da se
zastavljena premičnina lahko proda izvensodno.
Dogovor mora biti sklenjen v pisni obliki.
Izjemno pomembna je nova ureditev neposestne
zastave, kar pomeni nujno prilagoditev zakona praksi
in hkrati možnost širitve kreditnega potenciala in s
tem nov pritok tujega kapitala v našo državo.
Neposestna zastava je po definiciji 173.člena
Osnutka novega zakona “zastavna pravica na
premičnini, pri kateri zastavljena stvar ni izročena v
neposredno posest zastavnemu upniku, niti ni
izročena v neposredno posest tretji osebi za
zastavnega upnika, ampak zastavljena premičnina
ostane v neposredni posesti zastavitelja ali tretje
osebe za njega.”
Po 174. Členu zakona neposestna zastavna pravica
nastane s sporazumom v obliki neposredno
izvršljivega notarskega zapisa. Zastavna pravica se
pridobi z rubežem. Rubež premičnine in ostala
izvršilna dejanja opravi notar ali po notarjevem
nalogu izvršitelj.
Naj na tem mestu omenim, da imajo podobna
pooblastila po zakonu o pogodbeni hipoteki notarji v
Makedoniji, ki celotni postopek zastavljene
premičnine na predlog strank opravijo sami.
Pomembni so še členi 175, kjer zakon določa pogoje
za uporabo zastavljene premičnine, po katerem
zastavitelj lahko uporablja zastavljeno premičnino v
skladu z njenim ekonomskim namenom oziroma
dogovorom z zastavnim upnikom in je nima pravice
odtujiti ali obremeniti brez soglasja zastavnega
upnika.
V členu 176 osnutek novega zakona ureja neposestno
zastavno pravico na zalogah, člen 177 določa pravne
posledice v primeru devastacije zastavljene
premičnine, člen 178 pa poplačilo iz neposestne
zastave. Omeniti velja zlasti slednji člen, ki v
primeru, da dolžni ob zapadlosti ne poravna
zavarovane terjatve, je zastavitelj dolžan izročiti
premično stvar upniku v neposredno posest.
Z izročitvjo zastavljene premičnine v neposredno
posest zastavnega upnika se pridobi zastavna pravica
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na premičnini kot ročna zastava, pri kateri se
domneva obstoj sporazuma o izvensodni prodaji.
V primeru, da zastavitelj ne izroči zastavnemu
upniku zastavljene premičnine, lahko zastavni upnik
predlaga izvršbo na izročitev stvari.
Člen 179 ureja primere, kadar je ista premičnina
zastavljena večkrat.
Pomemben je 180. člen, ki predvideva REGISTER
NEPOSESTNIH ZASTAVNIH PRAVIC. Člen se
glasi: ”če je mogoča enolična identifikacija
premičnine, se lahko s posebnim predpisom
vzpostavi register neposestnih zastavnih pravic.V tem
primeru se za neposestno zastavno pravico smisleno
uporabljajo pravila o hipoteki.”
V zvezi s to določbo naj omenim, da sicer pomeni
korak naprej, vendar pa je vprašanje, ali gre vezati
obstoj registra neposestne zastave na pogoj “enolične
identifikacije stvari”.
Kolikor mi je znano, države, kjer se takšen register že
vodi, takšnega pogoja niso postavljale in s tem
omejevale krog predmetov, ki so lahko predmet
zastave. Znano je, da tako Madžarska, kot
Makedonija, uporabljajo kot predmet zavarovanja ne
le motorna vozila in delovne stroje, temveč tudi
zaloge, računalnike, drugo opremo, sedanje in
bodoče pridelke in drugo. Pač odvisno od tega, pod
kakšnimi pogoji in na kakšen predmet zavarovanja
upnik pristane. Velikokrat se namreč izkaže, da je
zastavna pravica na še tako “slabo kvalitetni
premičnini” še vedno boljše zavarovanje kot pa sploh
nikakršno.
Da je novi stvarnopravni zakonik nujno potrebno
čimprej sprejeti, kažejo ureditev v drugih državah.
Ureditev neposestne zastave je zakonsko določena na
Madžarskem od 01.05.1997, v Moldaviji od
novembra 1999, kjer register zastavnih pravic na
premičninah deluje že več kot eno leto, v
Kazahstanu od 30.07.1998 ter v Latviji od 01.03.
1999. V vseh navedenih državah ima notar
pristojnost vodenja celotnega postopka zavarovanja
po sporazumni ustanovitvi zastavne pravice med
strankama in ima podpis takšnega sporazuma
konstitutiven značaj. Naštete države so zakonske
spremembe uvedle večinoma na zahtevo tujih
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posojilodajalce (v velikih evropkih ion svetovnih
bank), ki zlasti v tranzicijskih državah zahtevajo
varno zavarovanje svojega kapitala. Tako
spremenjena ureditev je namreč pravna podlaga za
uvedbo in poslovanje registrov zastavnih pravic
Bistvo uvedbe registrov zastavnih pravic je varovanje
vrstnega reda upnikov. Ta pa je možna le, če bo
država nudila zadostno pravno varnost in zagotovila
vse ustrezne pravne mehanizme, ki so temu
namenjeni. Eden izmed njih in to izjemno
pomemben, je register zastavnih pravic.
REGISTER ZASTAVNIH PRAVIC NA
MADŽARSKEM
Register vodi Notarska zbornica Madžarske s
sedežem v Budimpešti.
Pravna podlaga je Vladna Uredba, ki je v paragrafu
51 e/ Zakona XLI iz leta 1991 podelila Zvezni
notarski zbornici pravico do vodenja centralnega
registra zaastavnih pravic na premičninah.
Register vodi zbornica od leta 1993, projekt je
prvenstveno zagotovila japonska vlada prek
programa združenih skladov Evropske banke za
obnovo in razvoj.
Projekt je bil izpeljan potem, ko je država spremenila
zakonodajo in uvedla institut neposestne zastavne
pravice. To je storila s spremembo Civilnega
zakonika v letu 1966 z veljavnostjo od 1. maja 1997.
Sistem registracije zastavnih pravic je uveden le
premičnine.
Sistem je voden elektronsko po vsej državi,
vključenih je vseh 250 notarjev na Madžarskem, ki
imajo izključno pravico, da v register opravijo vpis ali
izbris zastavnih pravic na premičninah.
Edino notarji imajo to zakonito pravico, ker je vpis
zastavne pravice možen le takoj po podpisu notarske
izvršljive listine o ustanovitvi zastavne pravice.
Trenutek vpisa v register ima konstitutivni značaj
nastanka zastave.
Upnik in dolžnik prejmeta takoj po vpisu v register,
od notarja posebno potrdilo.
Postopek vpisa ali izbrisa traja 1-2 minute.
Taksa za vpis znaša 4,5 US$, za sestavo notarske
listine plačata stranki pristojbino glede na vrednost
terjatve, ki je predmet sporazuma.
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Kako pomembna je bila uvedba registra na
Madžarskem pokaže podatek iz prezentacije kolegice
Dr.Judit Bokai v Celovcu v marcu 2000, da je
Notarska zbornica Madžarske v letih od 05.05.1997
do 31.12.1999 obravnavala približno 85.000
poizvedovanj o tem, ali je določena nepremičnina
zastavljena ali ne, v istem času je bilo vpisanih
34.034 zadev.
Ob tako velikem številu vpisanih Sporazumov o
zastavi premičnin je omeniti še podatek, da so
sporazumi med upniki in dolžniki glede na to, da so
sestavljeni pred notarji, neposredno izvršljivi in je
tako razbremenjeno tudi sodišče zaradi možnih
dragih sodnih sporov.
REGISTER ZASTAVNIH PRAVIC NA
PREMIČNINAH V MAKEDON
NIJI
Pravna osnova za delovanje registra je Zakon o
zastavni pravici na premičninah, sprejet v maju 1998,
ki ureja samo pogodbeno ustanovitev zastavne
pravice ne premičninah, kasneje je bil sprejet še
zakon o pogodbeni ustanovitvi zastavne pravice na
nepremičninah.
Do sprejetja navedenega zakona je ustanovitev
zastavne pravice urejal deloma zakon o obligacijskih
razmerjih, deloma zakon o izvršilnem postopku.
Makedonija je sprejela v mesecu aprilu 2001 nov
zakon o pogodbeni hipoteki, kjer ureja pogodbeno
zavarovanje nepremičnin in premičnin v enem
zakonu.
Register v Makedoniji posluje v celoti elektronsko,
kot del Vladnega centralnega informacijskega
registra, ki ga je v celoti financirala Vlada Republike
Makedonije.
Institut neposestne zastave omogoča, da v primeru
pogodbene ustanovitve zastavne pravice, dolžnik
obdrži predmet zastave v svoji posesti in predmet
izkorišča in tako ustvarja nova denarna sredstva...
Vendar je potrebno, da je takšna zastavna pravica
vpisana v register zastavnih pravic. Vpis v register ni
le interes upnika, predvsem je varovan interes tretjih
oseb.
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Predmet zastave so lahko premičnine, vrednostni
papirji, terjatve in druge pravice. Pogoj je, da je
predmet zastave v pravnem prometu in v lasti
zastavitelja ter da so opredeljeni in opredeljivi.
Pogodbene stranke so lahko pravne ali fizične osebe,
zastavitelj je lahko tudi tretja oseba.
Vpis v register je možen izključno na podlagi
pogodbe o sporazumni ustanovitvi zastavne pravice
pred notarjem, v obliki notarskega zapisa s klavzulo
izvršljivosti.
Pogodba mora vsebovati podatke o pogodbenih
strankah, njihove natančne naslove, natančen opis
predmeta zastave, pravna osnova terjatve, višina
terjatve, čas dospelosti ter kraj in čas sklenitve
pogodbe. Ta je pomembe, ker se čas podpisa pogodbe
šteje za čas nastanka zastavne pravice.
Infrastruktura registra je sestavljena iz sofisticiranih
hardverskih komponent računalniške tehnologije:
serverji, skenerji, naprave za snemanje podatkov na
optični medij, telekomunikacijska povezanost
centralne baze podatkov, fram, releji in ISDN
povezave.
Sistem vodijo visoko strokovno usposobljeni
strokovnjaki pravne elektrotehnične in ekonomske
smeri.
Postopek registracije je v celoti elektronski in temelji
na konceptu računalniško enkratnega in
neponavljajočega
identifikacijskega
števila,
sestavljenega iz 13 številk. Podatki so elektronsko
arhivirani s pomočjo skenerja, originali dokumentov
se vrnejo prijavitelju zastavne pravice.
Zaščita podatkov je maksimalna, saj obstaja 14
nivojev zaščite, optična hramba dokumentov pa
omogoča hitro preverjanje podatkov.
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uporabnikom, bankam, kreditodajalcem
pravnim kot fizičnim osebam.

tako

Dosedanji podatki kažejo, da je bilo v zastavo danih
največ naslednjih predmetov: proizvodi bazne in
kemične industrije, proizvodi strojne industrije,
stroji, aparati, linije za proizvodnjo, računalniki,
audio in video oprema, potniška in tovorna vozila,
avtobusi, plovni objekti, kmetijski pridelki, vino,
pšenica, tobak in bodoči pridelki posameznih kultur,
delnice in vrednostni papirji, patenti, blagovne
znamke in druge pravice industrijske lastnine ter
avtorske pravice.
V dveletnem delu registra je bilo sprejetih 1.262
zahtev za vpis zastave, izdanih je bilo preko 1.300
informacij o tem, ali je določen predmet zastavljen
ali ne, skupna vrednost zavarovanja terjatev z
zastavno pravico je znašala 28 miljard Denarov ali
nad 900 mio. DEM.
Resume:
Tako število Sporazumov po ZIZ-u v Sloveniji, kot
primerjava delovanj registrov neposestnih zastavnih
pravic na premičninah na Madžarskem, kot v
Makedoniji pokaže, da je osnutek stvarnopravnega
zakona potrebno čimprej sprejeti s predhodnimi
dopolnitvami glede postopkov dokončne realizacije
zastavnih sporazumov s prodajo ter z možnostjo
dopolnitve 180. člena glede registra neposestnih
zastavnih pravic, postopka vpisa, nastanek zastavne
pravice v primeru vpisa v register in druge potrebne
določbe v zvezi z realizacijo registra.

Register zastavnih pravic je povezan z registri drugih
institucij registrom prebivalstva, registrom motornih
vozil, registrom državnega zavoda za statistiko, kar
omogoča preverjanje prijavljenih podatkov in večjo
stopnjo povezanosti z državnimi organi ...
Podatki v registru so dostopni vsem potencialnim

Erika Braniselj
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Javne agenture

P

o prevratu se silno množe v naši državi javne in privatne agenture ter ogražajo notarijat v njegovem
obstanku, notarje pa v dohodkih. Potrebno je, da se s temi javnimi agenturami nekoliko natančneje
bavimo.

Z razpisom pravosodnega ministrstva od 11. marca 1863 štev. 2087 so bila sodišča obveščena o razpisu
državnega ministrstva od 28. februarja 1863 štev. 2306, s katerim se objavljajo obstoječi, pa še ne povsod
raglašeni predpisi glede javnih in privatnih agentov. Ta razpis slove:
»Kar je uveden notarski institut, so izkušnje dovedle do prepričanja, da je pomnožitev prvotno določenega
števila notarjev v javnem interesu. Vsled tega je pravosodno ministrstvo v novejšem času ustanovilo skoraj v
vseh kronovinah nova notarska mesta. Pri oddaji teh mest je bila prilika dana preskrbeti tudi one uradnike, ki
so bili na razpolago. Ob pomnožitvi notarskih mest se je pa strogo pazilo na to, da se ne prekorači potrebna
meja, tako da ima vsak notar na svojem mestu dovolj zaslužka in primerno subsistenco zase in za svojo
rodbino, da mu je torej moči vzdržati se na potu pravice kakor se spodobi možu, na čigar poštenost je občinstvo
vezano. Da pa se to doseže, je predvsem potrebno, notarje čuvati prehude konkurence drugih poslovodij, ki se
zakonito vsaj deloma pečajo z enakimi posli. To so javni in privatni agenti. Kar se tiče javnih agentov, ima njih
inštitut enako zakonito podlago kakor notarjev. Ker pa so javni agenti po dekretu dvorne pisarne od 16. aprila
1833 upravičeni, ponuditi se za vse posle, ki niso po veljavnih zakonih izrečno pridržani drugim osebam, mora
nastopiti nasprotje (kolizija) med notarji in javnimi agenti, včasih tudi obojestransko ogražanje v dohodkih, iz
česar bode izviralo ogražanje obeh funkcionarjev v njiju preživljanju ako se bodo dajale koncesije za javne
agencije ne glede na notarje poslujoče v kraju, torej ne glede na krajevno potrebo.
Javna korist zahteva, da se taka neprilika pravočasno prepreči. Za to se pozivljajo c. kr. deželna oblastva in
vsa pod državno ministrstvo spadajoča deželna oblastva, da se v bodoče pri oddaji koncesije za javne agencije
ozirajo na notarje in agente, poslujoče že v okraju, za katerega se naj dovoli agencija, torej ročno upoštevajo
potrebo take koncesije in brezobzirno zahtevajo, da se izpolnijo vsi zakoniti pogoji, ki jih navaja navedeni
dekret dvorne pisarne.
Prošnje o izpregledu od enega ali drugega teh zakonitih pogojev se smejo vzeti v pretres le v primerih,
posebno ozira vrednih. Predlog za izpregled je predložiti državnemu ministrstvu le, ako zadevni prosilec prosi
agencijo za določeno mesto in ako smatra c. kr. deželno oblastvo po natančnem uvaževanju teh pravil, tukaj
navedenih, za potrebno, da dovoli koncesijo za agencijo, če mu je dovolilo izpregled.
Inštitut privatnih agentov je zakonito še v veljavi, toda pa tako dekret dvorne pisarne od 16. aprila 1833
štev. 8782 kakor tudi dekret dvorne pisarne od 5. februarja 1847 določata, da je najstrožje nadzirati ta inštitut
in da je dovoljenje preklicati ob prvi nepravilnosti, ki jo zakrivi imetnik koncesije ali če so sploh utemeljeni
pomisleki proti njemu.
Vlada je imela opetovano povod, da izjavi svoje nazore, kako je postopati ob podelitvi privatnih agencij,
zlasti na c. kr. namestništvo na Spodnjem Avstrijskem.
Ti nazori so soglašali s sedanjim zakonodajstvom ter so imeli namen, da zadrže razširjenje tega obrta.
Izkušnja, da so v posameznih kronovinah preradodarno oddajali privatne agencije, je napotila državno
ministrstvo, da predpisuje za oddajo posredovalnic za privatne posle nastopno normo:
1. Podelitev posredovalnic za privatne posle (Privat - geschäftvermittlungen) je omejiti le na primere,
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vredne posebnega ozira; podeljuje jih deželno oblastvo.
2. Kadar je odločati o novi podelitvi, je strogo preiskati, ali je potreba za to in ozirati se je na notarje,
privatne ali javne agente, ki že poslujejo v zadevnem kraju.
3. Splošno se glaseče koncesije za posredovalnico pri - vatnih poslov ni podeliti, pač pa je v koncesiji
posredovalne posle natančno navesti z dostavkom, da bo sledila vsakemu samolastnemu razširjenju
koncesije brezobzirna izguba koncesije.
4. Strogo je nadzorovati agente za privatne posle, že sedaj poslujoče, kakor tudi tiste, ki se jim v smislu
prejšnjega odstavka v bodoče da koncesija, zlasti strogo paziti je na to, da taki agenti ne sestavljajo pravnih
listin, sodnih vlog v spornih in nespornih stvareh in da ne nastopajo za stranke na sodiščih kot njih
pooblaščenci. Ako se dožene, da je na katerikoli način prekoračena ali zlorabljena koncesija, naj se takoj
odtegne.«
Taka je torej ta naredba glede javnih in privatnih agentov, ki je tu navedena in ki nam daje dovolj zaščite proti
tem agentom.
Razpis pravosodnega ministrstva od 29. avgusta 1856 štev. 17.586 na višje deželno sodišče na Dunaju pa
določa še to:
Ker so javni agenti poklicani, da obrtoma oskrbujejo le one posle, ki niso po veljavnih zakonih pridržani
drugim osebam, niso privatni agenti in poslovni posredovalci na noben način upravičeni, sestavljati pravne
listine ali sodne predloge v spornih in nespornih stvareh ali zastopati stranke na sodiščih kot njih pooblaščenci;
ako to store, jih je kaznovati kot zakotne pisače. To naredbo je izdalo pravosodno ministrstvo na Dunaju z
razpisom od 1. septembra 1857 štev. 18.520 na višje deželno sodišče v Gradcu.
Ta naredba daje torej notarjem dovolj opore, da nastopijo z vso krepkostjo zoper to rak-rano v našem
javnem življenju.
Že leta 1909 je bilo v dunajskem državnem zboru baje sklenjeno, da je odpraviti vse javne agenture in
posredovalnice, stvar pa ni prišla v gosposko zbornico, ostalo je torej vse pri starem.
V 70 letih prejšnjega stoletja je bila na Kranjskem (v Ljubljani) ena sama privatna agentura, danes jih je vse
polno v Ljubljani, v Mariboru, v Celju, pa tudi na deželi. Te privatne agenture in posredovalnice se pečajo z
vsemi mogočimi posli, posredujejo pri posojilih, nakupu in prodaji zemljišč itd. Privatni agenti se v zadnjem
času rekrutirajo večinoma iz vrst političnih uradnikov, ki so bili razrešeni službe ali so sami zapustili državno
službo, ker jim je bilo za boljši zaslužek. Pribiti moramo, da vsem nedostaje strokovne izobrazbe za take posle.
Ali in koliko se drže ti agenti zakonitih predpisov, o tem v posebnem članku.

H.
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Razvoj, obstoj in ustroj notariata pri nas in drugod
redhodnike notarjev so poznali že Egipčani.
Zanimivo notarsko listino je našel pred
kratkim dr. Fisher, ravnatelj pennsylvanske
ekspedicije v Thebab, v grobu blizu tega mesta.
Izkopal je namreč dve veliki zapečateni glinasti
posodi, v katerh je bilo 50 papirovih zavitkov. Na teh
zavitkih je rodbinska kronika od leta 318 do 273 pr.
Kr. Papirus iz leta 283 vsebuje zapisnik egiptovskega
notarja o razporoki moža, ki je bil imenovan
Amenhotep. Listina se glasi: “Amenhotep. V letu
Tybi, ko je vladal faraon Ptolema, sin Ptoleme, je
izjavil Amenhotep, sin Pathota, katerega mati je bila
Tzamety, svoji ženi Tahapy, hčeri Pekrura, katere
mati je bila Tansir: Odpustil sem te kot ženo. Odrekel
sem se pravici do tebe kot svoje žene. Rekel sem ti:
izberi si moža sama. Ne bom ti v bodoče na poti, v
katerokoli hišo pojdeš. Od tega dne nimam nobene
pravice več do tebe kot svoje žene. Odidi takoj brez
obotavljanja. Napisal notar Tut, sin Esmina.” - Na
zadnji strani tega dokumenta so podpisane štiri
priče.

P

Že od nekdaj so zabeleževali pravno važne izjave in v
to uporabljali določne osebe. Z gospodarskim
razvojem so se pomnožili pravni posli in s tem je
rastlo tudi število listin. Delo, ki je obstojalo v zapisu
pravno važnih listin, je bilo že od nekdaj imenovano
notarsko delo. Za izvrševanje takih opravil v
najširšem pomenu besede je zadostovala že
sposobnost zadevne osebe, da je utegnila
od strank izraženo voljo zapisati.
Starejše rimsko pravo notarijata v današnjem smislu
ni poznalo. Razlikovalo je le pisarje javnih obstev,
zvane sodne pisarje, od privatnih pisarjev. Le-ti so
bili večinoma sužnji ali pa so služili proti plačilu.
Sodni pisarji so se uporabljali kot brzopisarji in so
bili radi okrajšav (notae), ki so se jih posluževali pri
zapisovanju, imenovani notarji.
Za časa Ulpijana so se pojavili takozvani tabelioni, ki
pa niso imeli uradniškega značaja, temveč so
napravljali privatnim osebam obrtoma in proti
plačilu listine o pravnih poslih, testamente in
različne vloge. Dasi take listine niso uživale javnega
zaupanja, so se vendar od Justinijana naprej

zahtevale od tabelionov pravne študije in ti so morali
za izvrševanje svojih poslov pridobiti od države
potrebno dovoljenje.
V 4. in 5. stoletju so bili nazvani pisarji javnih oblasti
exceptores, pisarji cesarjev pa notarji. Obstojali pa so
takrat tudi notarji praetoriani, ki so bili zaposleni na
magistratih.
V 7. in 8. stoletju je bil uveden institut kraljevih in
cerkvenih notarjev, ki so imeli značaj javnih
uradnikov. Zapisovali pa so pravne posle tudi
privatnim osebam. Za take notarje so bili postavljeni
večji del tabelioni, vsled česar so si privzeli ime
notarji tudi navadni tabelioni in je razlika med
notarji in tabelioni tako sčasoma popolnoma
izginila.
Notarijat v današnji obliki je bil najprvo uveden v
Italiji, kjer je bil v 12. in 13. stoletju tudi znanstveno
izoblikovan. Od tedaj razlikujemo prvikrat tudi javne
in privatne listine. Izprva je moral tudi vsako menico
napisati notar, sicer ni bila veljavna. Značaj
»instrumentum publicum« je utegnila listina dobiti,
ako jo je napravil notar, ki ga je država ali cerkev
poverila z javnim zaupanjem. Take privilegije sta
podeljevala cesar in papež v znak poštenosti in sicer
nata način, da sta z besedami »accipe potestatem
condendi chartas publicas secundum leges et bonos
mores« izročila zadevni osebi pero in črnilnik (per
penam et calamarium). Dotični je bil potem nazvan
publicus notarius odnosno apostolica aueteritate
notarius. Te vrste notarjev so se v nekaterih krajih
obdržale do leta 1806.
Zakonito je prvi uredil notarsko poslovanje državni
notarski red cesarja Maksimiljana I. z dne 8. oktobra
1512 pod naslovom »red cesarskega veličanstva za
poduk javnim notarjem, kako naj izvršujejo notaske
posle«. Ta red je veljal v hamburgu do leta 1806,
predpisi o napravi testamentov (s pritegnitvijo sedmi
prič) pa v Frankfurtu in v Mecklenburgu celo taj do
leta 1900.
Popolno ločitev nespornega sodstva od spornega in
ločitev notarijata od odvetništva je prva izvedla
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Francoska. Francosko notarsko pravo je bilo
kodificirano v notarskem zakonu od 16. marca 1803
(25. ventose XI), ki je veljal za časa okupacije po
Francozih tudi pri nas.
Danes je razširjem institut notarijata v skoro vseh
evropskih in drugih državah.
Notarijata v Evropi ne poznajo: pri nas pokrajine
Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina, v Švici trije
kantoni ter Švedska in Norveška. Ker v zadnjih dveh
državah ne poznajo javnih listin, tudi nimajo
notarijata, vendar so tudi na Švedskem v večjih
mestih takozvani notarji publici, ki pa napravljajo le
proteste in nekatere druge listine. Ti uradi pa niso
uradi za napravo listin v našem smislu. Na
Norveškem in Švedskem namreč ni zapovedi za
napravo lisitin, izvzemši menične in čekovne
proteste. Na Švedskem ne poznajo niti odvetnikov.
V vseh drugih evropskih državah je institut notarijata
uveden v eni ali drugi obliki.
Posebno stališče zavzema v tem pogledu Angleška.
Tudi tu poznajo samo privatne listine, vsled česar je
bil na Angleškem uveden notarijat posebne vrste. V
ostalih državah Evrope pa je notarijat precej sličen.
Razlikujemo tri vrste notarijata: čisti, odvetniški in
sodniški notariat.
Pri čistem notarijatu so notarji reden javni urad za
napravo listin, le izjemoma sodišča ali drugi državni
uradi izvzemši konzulate. Notar je samostojen javen
uradnik, ni pa državni uradnik in nima od države
plače in pokojnine. Notar je od države in strank
neodvisen, stoji pa pod državnim nadzorstvom.
Notarje nastavlja država, ki ureja zakonitim in
uredbenim potom izvrševanje notarskih poslov. Čisti
notarijat imajo Slovenija, Dalmacija, Vojvodina ter
nastopne evropske države: Češkoslovaška, Francoska,
Belgija, Avstrija, Ogrska, Italija, Grška Nizozemska,
Španska, Portugalska, Rusija, Turška, nekatere
zvezne države v Nemčiji (zlasti Bavarska) ter 11
kantonov v Švici torej pretežna večina držav.
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Odvetniški notarijat imenujemo tistega, ki je združen
z advokaturo, to je vsak notar je obenem odvetnik ne
pa narobe vsak odvetnik je notar. Ta vrsta notarijata
je uvedena v naši pokrajini Hrvatski in Slavoniji,, v
severnih državah Nemčije (zlasti Prusiji) in v treh
kantonih Švice.
Sodniški notarijat je tisti, kjer je notar zaeno sodnik,
navadno predstojnik zemljiškoknjižnega oddelka.
Notar je državni uradnik s stalno plačo in pokojnino.
Sodniški notarijat imajo Bolgarija, Rumunija,
Danska, Wurtenberška v Nemčiji in Finska.
Potrebna izobrazba v dosego notarskega mesta je v
različnih državah različna. Največjo zahtevajo
Nemčija, Avstrija, Ogrska, Italija in Belgija.
Francoska zahteva le šest let prakse in notarski izpit.
Angleška pa 5 oziroma v Londonu 7 letno prakso
brez izpita.
Iz navedenega je razvidno, da je najbolj razširjen čisti
notarijat, ki se je še najbolj obnesel in h kateremu
prehajajo polagoma vse države. Vidimo pa tudi, da
imata Nemčija in Švica zelo mešan notarijat.
Tudi v naši kraljevini so redni uradi za napravo
javnih listin v Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini
sodišča, v ostalih pokrajinah pa notarijati javna
belježništva. Pa tudi v zadnjih ni notarijat enoten,
temveč je ustrojen dokaj različno. V Sloveniji in
Dalmaciji velja avstrijski notarski red iz leta 1871, tu
imamo čisti notarijat; V Vojvodini velja ogrski
notarski red s čistim notarijatom, v Hrvatski in
Slavoniji pa še stari avstrijski notarski red iz leta 1855
z odvetniškim notarijatom.

SLOVENIJA IN DALMACIJA
Lansko leto 29. septembra je poteklo ravno 75 let,
odkar je bil uveden ali pravilno obnovljen v Sloveniji
in Dalmaciji institut notarijata, to je z zakonom od
29. septembra 1850.
Danes veljata v Sloveniji in Dalmaciji glede
izvrševanja notarskih poslov: zakon od 25. julija 1871
drž. zak. št. 75 o uvedbi novega notarskega reda. To je
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notarski red za staro Avstrijo, z nekaterimi
določbami not. redov od 21. maja 1855 štev. 94 odn.
Od 7. februarja 1858 štev. 23 drž. Zak. Glede
zaposlenja notarjev kot sodnih komisarjev in glede
pristojbinske tarife ter zakon od 25. julija 1871 drž.
Zak. Št. 7, glede obveze za naprave notarskih zapisov
za izvestne pravne posle.
Nadalje so v veljavi še: naredba justičnega
ministrstva od 11. oktobra 1854 drž. Zak. Št. 266
glede predpisov o notaskem izpitu v zvezi z naredbo
ministra pravde od 2. avgusta 1924 št. 42.679 o delni
izpremembi te naredbe o notarskih izpitih pri višjih
deželnih sodiščih v Ljubljani in v Splitu; nadalje
določbe zakona o postopanju v disciplinskih zadevah
sodnih uradnikov od 21. maja 1868 drž. Zak. Št. 46,
ki se smiselno uporabljajo v disciplinskem
postopanju proti notarjem. V Dalmaciji velja poleg
tega še glede višine kavcije tudi člen VII. Circolare
del Tribunale d' Appello od 23. junija 1840.
V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev so bile
izdane razen zgoraj citirane naredbe iz leta 1924 o
notaskih izpitih glede notarijata še nastopne sedaj
veljavne naredbe: naredba ministrstva pravde od 14.
oktobra 1922 št. 43.713 o notarski tarifi za področje
višjih deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu, naredba
ministrstva pravde od 14. oktobra 1922 št. 28.775 o
tarifi za pristojbine notarjev kot sodnih komisarjev za
področje višjih deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu
(Uradni list št. 356/22 in 357/22 in naredba
ministrstva pravde od 14. oktobra 1922 št. 48.816 o
odvetniški tarifi za področje višjih deželnih sodišč v
Ljubljani in Splitu (Uradni listi kakor zgoraj) ter
zakon o pečatu in prisegi notarjev v območju višjega
delelnega sodišča v Ljubljani od 30. januarja 1922
(Uradni list. Št. 216/22).
Redni javni urad za napravo javnih listin v službi
zasebnikov so torej v Sloveniji in Dalmaciji v prvi
vrsti notarji in le izjemoma za posamezne posle tudi
okrajna sodišča in konzulati. Podsodnost sodišč je v
tem oziru zakonito urejena. V področje sodišč spada
naprava in shramba oporok, shramba zasebnih
oporok, naprava in shramba zapuščinsko - razpravnih
zapisnikov, poveritev podpisov in prepisov, naprava
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inventur ter meničnih protestov. Za izvršitev teh in
drugih poslov pa je poklican v prvi vrsti notar.
Sodnijskih pisarjev, ki bi napravljali listine, pri nas ne
poznamo.
Tudi občinska predstojništva utegnejo na ukaz
sodišča izvršiti le posamezna opravila v teku
zapuščinskega postopanja, to je napravo smrtovnic in
izvedbo inventure glede premičnin. V nekaterih
občinah so upeljali občinski posredovalni uradi, pred
katerimi utegnejo stranke skleniti tudi izvršljive
poravnave. Za napravo drugih listin pa občinska
predstojništva niso poklicana.
Konzulati so navadno pristojni le za poveritev
podpisov; kjer pa konzularni uradi nadomeščajo
sodišča, so potem pristojni tudi za napravo vseh onih
listin, za katere bi bilo pristojno zadevno sodišče.
Notar ni državni uradnik, svoj poklic izvršuje marveč
samo pod državnim nadzorstvom. Notar pri nas
nima plače, nobene pokojnine ne stane tedaj državo
ničesar, pač pa predpisuje državna uprava za opravo
notarskih poslov natančno tarifo, po kateri mora
notar strankam zaračunati svoje delo. Starostnega in
invalidskega zavarovanja notarski red ne predvideva.
V smislu notarskega reda iz leta 1871 nastavlja
notarje država, ki jih poverja, da napravljajo o
pravnih izjavah in o pravnih poslih kakor tudi o
dejstvih, iz katerih se utegnejo izvajati pravice, javne
lisitine ter da prevzemajo radi položbe pri sodiščih
ali radi izročitve drugim osebam od strank denar in
vrednostne papirje. Da ima notarski zapis odnosno
njegov odpravek značaj javnosti, mora biti napravljen
po vseh za to določenih bistvenih predpisih glede
oblike. Izvirnike notarskih zapisov hrani notar,
strankam pa izda le takozvane odpravke teh
izvirnikov, ki pa imajo istotako značaj javnosti.
Notarski zapisi, v katerih se ugotovi dolg v denarju
ali drugih nadomestnih stvareh in v katerih so
natanko določeni oseba upravičenca in zavezanca,
pravni naslov, predmet in čas dajatve, so enako
sodnim poravnavam takoj izvršljivi, če je zavezanec
zaeno izjavil v listini, da naj bo ta glede priznanega
dolga takoj izvršljiva.
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Poleg navedenega posluje notar tudi kot sodni
komisar, to je izvršuje tudi določene od sodišča mu
odkazane posle, zlasti zapuščinske razprave, cenitve
itd. Tudi za te posle predpiše minister pravde
natančno tarifo.
Izvrševanje advokature je po paragrafu 7 n.r. z
notarijatom nezdružljivo, le na deželi pri okrajnih
sodiščih, kjer nimata sedeža najmanj dva odvetnika,
sme notar zastopati stranke tudi v spornih zadevah.
Če je notar vpisan v imenik kazenskih zagovornikov,
sme stranke neomejeno zastopati tudi v vseh
kazenskih zadevah.
Iz vsega navedenega je razvidno, da je poslovanje
notarjev v Sloveniji in Dalmaciji v glavnem v napravi
notarskih zapisov, to je lavnih listin na polju
pogodbenega prava v najširšem pomenu besede. V
vsem nespornem postopanju pridejo v glavnem v
poštev le notarske listine: sodne listine so zelo
omejene in zanje tudi ni predpisov glede oblike.
Predpisov v obliki zasebnih listin ni.
Notar utegne postati, kdor ima v naši državi
domovinsko pravico, je star 24 let, je neoporečen in
sme razpolagati s svojim imetjem, kdor je nadalje
dovršil pravne in državoslovne študije in napravil
teoretične državne izpite ali juridični doktorat ter z
uspehom notarski, odvetniški ali sodniški izpit ter je
bil v praktični justični službi 4 leta in od te najmanj
dve leti v notarski praksi. Ostalo prakso utegne
prestati na sodišču, pri odvetniku ali finančni
prokuraturi. V resnici pa preteče do imenovanja 5 do
15 let.
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Ptuju in v Murski Soboti pa po dva. V slovenij je
število notarjev 59, v Dalmaciji pa 37.
Notarje imenuje dosmrtno na predloge pristojne
notarske zbornice oziroma pristojnega zbornega
sodišča I. stopnje ter višjega deželnega sodišča v
Ljubljani odnosno v Splitu minister pravde, ki določi
tudi število in sedeže notarskih mest. Notar je
premestljiv le na lastno prošnjo, prisilna premestitev
je nedopustna. Notar mora predložiti predpisano
kavcijo, ki jamči za vse odškodninske zahteve in
plačila, ki utegnejo nastati iz poslovanja notarjev kot
takih in kot sodnih komisarjev. Notar ima svoj
uraden pečat, ki mora biti potrjen od notarske
zbornice v sporazumu z državnim pravdnikom.
Notar mora predložiti svoj uradni podpis, kakor ga
bode rabil pri izvrševanju svojih notarskih poslov,
višjemu deželnemu sodišču, ki ga zapriseže, da bo
vestno izpolnjeval svoje predpisane dolžnosti.
Notarsko mesto se izprazni navadno s smrtjo ali s
premestitvijo na prošnjo dotičnega notarja, v
izrednih slučajih tudi vsled resignacije, vsled izgube
domovinske pravice, izgube pravice prostega
razpolaganja s svojim imetjem, vsled obsodbe, vsled
trajne nezmožnosti ter slednjič vsled disciplinske
razsodbe. Po izpraznitvi se notarsko mesto takoj
razpiše.
Zakonita organizacija notarjev je notarski kolegij, ki
izvoli izmed članov notarsko zbornico. Ta zastopa
stanovske interese in je izvršilni organ kolegija. V
krajih, kjer ni notarske zbornice, izvršuje njene posle
pristojno zborno sodišče I. stopnje.
VOJVODINA

Odvetniški ali sodniški izpit nadomestuje še sedaj
notarski izpit, nasporotno pa ne. Vsled tega
prestopajo zadnji čas mnogi mlajši sodniki s
sodniškim izpitom k notarijatu. V novem notarskem
redu bo odpraviti to razliko tako, da bo veljal za vse le
sodniški izpit.

V teh pokrajinah velja ogrski notarski red, ki pozna
popoln čisti notarijat, to je: za napravo javnih listin
na prošnjo zasebnikov so izključno poklicani javni
notarji.

Glede števila notarskih mest obstoja numerus
clausus. Navadno je na sedežu vsakega okr. sodišča
po en notar, le v večjih mestih je po več notarjev.
Tako je v Ljubljani 5 notarjev, v Mariboru so 4, v

Delokrog javnih beležnikov v teh pokrajinah je v
glavnem isti kakor onih v Sloveniji in Dalmaciji, s
tem razločkom, da ne smejo napravljati privatnih
listin. Kar se tiče sodnega komisarijata, to je izvršitev
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naročil po sodišču, imajo notarji v teh pokrajinah
boljše stališče kakor oni v Sloveniji in Dalmaciji, njih
delokrog je v tem oziru mnogo večji. Javni beležnik
sme omejeno zastopati stranke tudi v spronih
zadevah.
Pristojnost notarijata za napravo listin je izključljiva,
le notarji smejo napraviti javne listine. Samo v
slučajih smrti, suspenzije, premestitve, odstavitve ali
resignacije so poklicana okrajna sodišča napraviti v
notarjev delokrog spadajoče zapise javne listine in to
tudi samo tedaj, dokler notarska zbornica ne
imenuje namestnika in če v dotičnem okraju nima
sedeža še drug notar ter v zadevah, ki ne utegnejo
čakati. Za napravo meničnih čekovnih protestov in
protestov na ukaz se glasečih trgovskih papirjev, so
okrajna sodišča pristojna le, če v dotičnem okraju
nima sedeža noben notar.
Konkurenčna pristojnost notarjev in okrajnih
sodišča je le pri poveritvi podpisov in napravi javnih
oporok.
Sodišča so torej za naravo javnih listin pripuščena le
v zgoraj navedenih izjemnih slučajih, redni zapisni
urad je notarijat. Ker je notarijat od odvetništva
ločen in tvori tako samostojno panogo justične
službe, obstoji v omenjenih treh pokrajinah popolen
čisti notarijat.
Moderen notarijat je bil uveden na Ogrskem s ces.
Patentom od 7. februarja 1858 v obliki avstrijskega
notarskega reda od 25. maja 1855, ki pa je bil 1861
zopet ukinjen. Ponovno je bil uveden notarijat z
notarskim redom leta 1874, ki je bil dopolnjen in
izpremenjen z novelo iz leta 1886 in z več drugimi
zakoni.
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naročilu strank, a ne izvršuje državne službe ter ne
stoji do države v službenem razmerju; tudi nima od
države plače in ne dobi pokojnine. Notar nosi zgolj
naslov svojega poklica, država ne jamči za po njem
povzročeno škodo izvzemši pri poslih iz sodnega
komisarijata.
Notarje imenuje minister pravde po razpisu od strani
notarske zbornice in sicer dosmrtno, uradna
premestitev je nedopustna. Notar utegne postati,
kdor je izvršil vse juridične študije, dovršil
predpisano prakso to je 3 letno prakso pri notarju ali
4 letno službo kot sodnik ali državni pravdnik ali kot
odvetnik ter je slednjič napravil odvetniški ali
sodniški izpit. Notarskega izpita ogrski notarski red
ne pozna.
Notar ne sme izvrševati advokature, tudi ne sme biti
državni poslanec, tudi ne udeležen pri finančnem
podjetju in trgovskih poslih.
Notar mora položiti predpisano kavcijo, ima svoj
potrjen pečat in podpis ter mora položiti uradno
prisego.
Število in uradne sedeže notarjev določi kakor v
Sloveniji in Dalmaciji minister pravde. Takozvani
menični notarji se od leta 1875 naprej ne imenujejo
več. Organizacija je slična oni v Sloveniji in
Dalmaciji. V disciplinskem senatu je polovica članovnotarjev.
HRVATSKA IN SLAVONIJA

Osnovni zakoni ogrskega notarijata se naslanjajo,
zlasti kar se tiče zapisovanja listin, na avstrijski
notarski red iz leta 1871, bavarski notarski red iz leta
1861, približujejo se pa, kar se tiče uprave notarijata,
francoskemu pravu.

V teh dveh pokrajinah imamo takozvani odvetniški
notarijat. Javni beležniki so obenem tudi odvetniki.
Tu velja še stari avstrijski notarski red iz leta 1855, po
katerem je na deželi z notarijatom združena
advokatura.
Poleg javnih beležnikov so na Hrvatskem in v
Slavoniji tudi občinski beležniki, ki pa so le nekaki
občinski tajniki in z napravo javnih listin nimajo
nobenega opravka.

Notar je po ogrskem notaskem redu javni uradnik, ni
pa državni uradnik. On napravlja vedno listine po

V ostalem je ustroj notarijata sličen ustroju
notarijata v Sloveniji in Dalmaciji.
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SRBIJA, ČRNA GORA, BOSNA IN
HERCEGOVINA.
V teh pokrajinah institut notarijata ni uveden. V
Srbiji napravljajo javne listine sedaj le še prvostopeni
sudovi.
V Črni gori, kjer ne poznajo tudi odvetnikov,
izvršujejo vse v delokrog notarjev spadajoče posle
sodišča, takozvana kapitanalna sodišča.
V Bosni in Hercegovini je reden urad za napravo
javnih listin zemljiškoknjižna komisija, ki obstoji pri
vsakem okrajnem sodišču. Za pripadnike
muslimanske veroizpovedi izvršujejo javne listine v
imovinskih, ženitnih in dednih zadevah državna
šeriatska sodišča.
SOSEDNE IN NEKATERE DRUGE DRŽAVE
V Bolgariji velja notarski red iz leta 1885. Za napravo
javnih listin je pri vsakem deželnem sodišču notar, v
mestih in krajih na deželi pa izvršujejo notarske
posle mirovni sodniki. Notar je zaeno predstojnik
zemljiškonjižnega urada, notarijat je torej
podržavljen; Bolgarija ima sodniški notarijat.
Romunija: redni uradi za napravo javnih listin so
takozvana notarska sodišča; tudi Romunija ima torej
sodniški notarijat.
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vsaka imovitejša hiša ima svojega notarja. Francoska
ima torej popolnoma čisti notarijat in tudi ne pozna
uporabe notarjev kot sodnik komisarjev. V
zapuščinskih in varstvenih zadevah poslujejo notarji
sami od sebe, brez naročila od strani sodišča to
poslovanje spada v njih zakoniti delokrog. Notar
nima s sodiščem ničesar skupnega, notarijat je
samostojna naprava, obstoječa poleg sodišča ter ni
tem podrejena v nobenem oziru.
Belgija ima ustroje notarijat po francoskem vzorcu z
nekaterimi malimi izjemami.
Nizozemska je edina država, ki ima na univerzah v
Amsterdamu in Leidenu privatne docente za
notarijat. Na Nizozemskem imajo notarji zelo velik
ugled. Kakor so v marsikateri družini zdravniki
svetovalci v zdravstvenih zadevah, tako imajo mnoge
nizozemske družine svoje domače notarje, ki
upravljajo njih imovino.
Češkoslovaška ima v modernem smislu reformiran
avstrijski notarski red. V strokovnih listih se sedaj
razmotriva vprašanje, da se na univerzi v Pragi
ustanovi stolica za notarsko pravo.
Nemčija ima vse tri vrste notarijata. Zadnji čas je
bilo predlagano, da se ustroj notarijata izenači za
celo državo in izda enoten državni notarski red in da
se uvede na univerzah stolica za notarsko pravo.

Grčija ima čisti notarijat.
Turčija ima čisti notarijat po francoskem vzorcu.
Italija ima moderen čisti notarijat. Najnovejši zakoni
o notarijatu in o notarksih arhivih je od 16. februarja
1913. Po tem zakonu mora imeti vsak notar
doktorsko diplomo.
Francoska ima priznano najboljši in najmodernejši
notarijat, ki so ga posnele v glavnem mnoge druge
države. Notarji imajo takorekoč monopol za napravo
vseh listin, ki naj imajo na zahtevo strank značaj
javnosti. Notar ima zelo ugledno stališče, je
svetovalec strankam, upravitelj imetja, razsodnik v
družinskih zadevah, posreduje hipoteke itd. Skoro

dr. Ivan Grašič
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Položaj notarjev
v slovenskem pravnem sistemu
Uvod
Ko poskušamo prikazati položaj notarja v
slovenskem pravnem sistemu, moramo slediti
tradicionalnemu liku latinskega notarja, ki se
nenehno razvija in prilagaja novim razmeram in
potrebam.
V zadnjih letih še posebej v razvitejših državah je
pravna praksa pod močnim vplivom različnih vrst
opravil in storitev, ki jih zahtevajo veliki gospodarski
subjekti. Ti pa zahtevajo več načrtovanja in
pismenosti kot je to potrebno pri manjšem obsegu
poslov. V porastu je število pravnikov, ki delajo za
velike gospodarske družbe, tako pravnih svetovalcev
kot tudi notarjev.1 Ne držijo torej napovedi nekaterih,
da počasi notariat ne bo več potreben, ker bodo posli
računalniško spremljani. Moderne možnosti za
pretok informacij celo nasprotno pomenijo novo zelo
pomembno vzpodbudo za notarje, ki se bodo morali
prilagajati novim izzivom. Vendar pa tudi
računalniška tehnika terja spoštovanje določenih
pravil, ki bodo omogočala zanesljivost v pravnem
prometu, v enaki meri ali celo bolj kot prve ročno
pisane listine.
Pogoji za imenovanje in opravljanje notarskega
poklica
Notarje imenuje minister za pravosodje, razen prvih
30 notarjev, ki jih je imenoval Državni zbor na
predlog ministra za pravosodje. Slednji je moral pred
podajo predloga pridobiti mnenje tričlanske
komisije, ki so jo sestavljali po en predstavnik
ministrstva za pravosodje, Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije in Odvetniške zbornice
Slovenije. Minister za pravosodje je prav tako
pristojen določiti število in sedeže notarskih mest.

1

Sedaj pa minister opravi izbiro na prosto notarsko
mesto na podlagi predloga NZ, ki predlaga tri
kandidate.2 Minister, pristojen za pravosodje, lahko
na utemeljen predlog Notarske zbornice Slovenije
imenuje notarja na prosto mesto v drugem kraju brez
razpisa. Oboje ni v redu, ker ne omogoča, da bi se
predlog pripravil dovolj objektivno z možno kontrolo
izven notarskih vrst. Problem, na katerega sem že
opozarjala je prevelika zaprtost sistema, ki
onemogoča zunanjo kontrolo,posledično pa
zmanjšuje kredibilnost notariata.
Zoper odločbo o imenovanju notarja ni pritožbe,
dovoljen pa je upravni spor.
Ustrezno oblikovani in predvidljivi kriteriji izbire na
notarsko mesto so posebnega pomena za kvalitativno
selekcijo.
V Franciji se posebej poudarja tudi specalizirano
notarsko izobrazbo. Obstaja še triletni postdiplomski
študij z več izpiti, ki se konča s posebnim izpitom za
pridobitev notarske diplome (Diplome superieur du
notariat).3
Podobno kot v Franciji spada tudi v Italiji med
najpomembnejše kriterije pri izbiri več kandidatov za
eno notarsko mesto dosežen uspeh pri notarskem
preskusu. Ta izpit je sestavljen iz treh klavzur s
teoretičnim in praktičnim delom. Obsega pismeni
del s sestavo notarskega zapisa o pravnem poslu med
živimi, oporoke, predloga v nepravdnem postopku in
ustni izpit z vprašanji s področja civilnega in
gospodarskega prava, notarskega prava s pravili
vodenja notarskih arhivov, davčnih pravil in pravil o
pristojbinah. Preskus je tajen in se opravlja v Rimu.
Doseženo povprečje pri opravljanju tega izpita spada
med najpomembnejše faktorje izbire na prosto
notarsko mesto.4

Erich Rossak, Die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Notars, Doktorska disertacija, Univerza v Augsburgu, 1986, str.10.
Zakon o notariatu predvideva, da je za notarja lahko imenovan državljan Slovenije, z aktivnim znanjem slovenščine, s poslovno sposobnostjo in
splošno zdravstveno zmožnostjo, s priznanim naslovom diplomiranega pravnika, z opravljenim državnim izpitom, s petletno pravniško delovno
dobo po diplomi, od tega najmanj dve leti pri notarju in najmanj eno leto pri sodišču, odvetniku ali javnem pravobranilcu. Zakon priznava pogoje
v zvezi z ustreznimi delovnimi izkušnjami tudi osebi, ki je najmanj pet let opravljala poklic odvetnika ali sodnika na pravdnem ali nepravdnem
področju, ali osebi, ki je redni ali izredni profesor civilnega prava. Ta pogoj pa po slovenskem ZN izpolnjuje tudi oseba, ki je pravniško delo
opravljala pri notarju, sodišču, odvetniku oziroma organu s funkcijami javnega pravobranilstva v tuji državi, če je takšno delo koristno za
usposobljenost, ki jo zahteva opravljanje notariata v Sloveniji. Ob pogoju pravne in dejanske vzajemnosti je lahko imenovan za notarja tudi tuj
državljan, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje (1.odst.8.čl. ZN).
2
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Tudi v Avstriji po osemnajstmesečni notarski praksi
kandidat opravlja prvi del notarskega izpita, drugi
del pa sledi po dodatni dvanajstmesečni praksi. Prvi
del mora biti opravljen v treh letih, drugi pa skupno
v 10 letih.5 Kandidat lahko že po opravljenem prvem
delu izpita pod nadzorom opravlja nekatera notarska
dejanja. Po opravljeni štiriletni notarski praksi in
opravljenem drugem delu izpita lahko predsednik
notarske zbornice kandidata, ki se je pri svojem delu
ustrezno izkazal, imenuje za notarskega substituta ali
za kandidata za substituta. Tudi substituta je mogoče
imenovati le, če je zanj na voljo prosto mesto.
Substitut nadomešča notarja v primerih dopusta,
bolezni, odsotnosti ter v drugih primerih. Sezname
vodi notarska zbornica.
Če je bil kandidat za substituta ali substitut izbrisan s
seznama, ga notar ne more obdržati kot navadnega
uslužbenca.
Notarska zbornica, deželno in okrožno sodišče ter
visoko deželno sodišče predlagajo s seznama vsak po
enega kandidata, ki se nato poteguje za prosto
notarsko mesto.6 Največkrat je predlagan prvi na
seznamu. Novega notarja imenuje zvezni minister za
pravosodje.7
Izvrševalec javnih poblastil
Zaradi posebnih učinkov, ki jih je zakon podelil
nekaterim notarskim opravilom, čeprav so ti učinki
praviloma atribut aktov državnih organov, je
običajno v ospredju tista komponenta notarske
dejavnosti, ki se navezuje na izvrševanje javnih

3
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pooblastil in je pod državnim nadzorom. Zato se
nam vsiljuje primerjava notarjevega položaja s
položajem državnega ali sodnega uradnika, pri kateri
pa moramo ugotoviti, da so podane nekatere stične
točke, vendar tudi odločilno razlikovanje.
Notar je sicer nosilec javne službe, vendar jo izvršuje
kot končni subjekt v lastnem imenu, za lasten račun
in namesto države. Ker izvršuje nekatere naloge, ki
spadajo v državno sfero, je dobila služba naziv javna.
Notranje razmerje do države
Temelji na izpolnjevanju nalog, ki jih ima država.
Kakšne vrste mora biti opravilo, da spada na
področje, ki ga pokriva javna služba, je stvar
normativne odločitve in dodelitve. Država lahko
predpiše, da bo sama izvrševala kompetence, ki se
nanašajo na zasebno sfero in lahko prepusti tudi
funkcije iz javne sfere v reševanje zasebni sferi.
Posebej je takšen prenos pristojnosti smiseln takrat,
kadar je državni pravosodni sistem preobremenjen z
zadevami, ki se lahko rešujejo tudi drugače kot z
avtoritativno sodno odločbo.
Notar je podvržen, za nosilce javnih funkcij,
običajnim oblikam nadzora, vezanosti in
odgovornosti, kar mora zagotavljati, da bo notar v
redu izvrševal naloge, ki spadajo v državno sfero.
Vendar pa je pri izvrševanju javne službe tudi
notarjem, podobno kot sodnikom potrebno
zagotoviti neodvisnost.

Edmond Gresser, Das franzosische Notariatswesen, Sonderheft 1990, Bonn, str. 7 in sl..
Marcelo Di Fabio, Manuale di notariato, Giuffre, 1981, str. 21 in sl.
5
Zakon o notarskem izpitu- Notariatsprüngsgesetz z dne 10.11.1987 BGBl Nr.5221.
6
Kurt Wagner, Notariatsordnung - Kommentar, 4. izd., Manz, Dunaj, 1995, str. 43 in sl..
7
Kandidat lahko postane notar, če izpolnjuje naslednje pogoje:
imeti mora avstrijsko državljanstvo,
biti mora polnoleten,
ne sme biti kaznovan, temveč mora izkazati dotedanje častno življenje,
imeti mora diplomo prava ali državnih znanosti ter magisterij pravnih znanosti,
imeti mora notarski izpit,
izkazati mora 7 letno prakso na področju prava; od tega mora imeti vsaj 3 leta notarske prakse kot kandidat, ostalo prakso pa je lahko opravil
kot notarski kandidat, praktikant prava, sodnik, državni tožilec, odvetnik, pravni uslužbenec pri ministrstvu za pravosodje, finančni
prokurator, sodniški kandidat ali kot odvetniški kandidat,
da še ni dopolnil 64 let starosti; 6.par. avstrijskega notarskega reda, BGBI 1962/139.
4
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Razmerje do javnosti, do strank

Poglavitni cilji in naloge notariata

V razmerju do strank deluje notar kot uradna oseba
in ne sme pri opravljanju notariata sklepati s
strankami pravnih poslov. Tudi strankina zahteva za
notarsko storitev, ni ponudba za sklenitev mandatne
pogodb, razen za dejavnosti iz 5.čl. ZN, pri katerih
ima notar pravice in dolžnosti kot odvetnik. Čeprav
na zasebnopravni ravni, je vendar notarsko opravilo
uradno opravilo, ki ga opravi po uradni dolžnosti in
ne na podlagi pogodbe o delu. Vendar so v tujini
mnenja deljena, v Avstriji se nagibajo k sklepu, da
med notarjem in stranko vendarle obstaja
pooblastilno razmerje.

Praviloma zakonodajalec želi s strogimi obličnimi
predpisi zagotoviti varstvo interesov strank, tretjih
oseb in nasploh pravno varnost, kar naj vpliva
preprečevanje sodnih postopkov.

Zakonodajalec mora z ustreznimi določbami
zagotoviti notarsko objektivnost in izpolnjevanje
nalog v skladu z zastavljenimi cilji.
Oseba javnega zaupanja
Notar je lahko samo oseba, ki izpolnjuje pogoj, da je
vredna javnega zaupanja. Tega pogoja pa ne
izpolnjuje, kdor je bil obsojen za kaznivo dejanje,
zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje
notariata, dokler se kazenska sankcija ne izbriše
(2.odst.8.čl. ZN). Javno zaupanje je mogoče zapraviti
tudi z ravnanjem in obnašanjem, ki sicer nima
znakov kaznivega dejanja, vendar je v nasprotju s
pričakovanji, ki jih zakon in etika nalagata notarju.
Z notariatom je pri nas nezdružljivo opravljanje
odvetništva ali katerekoli plačane službe oziroma
funkcije. Notarju prav tako ni dovoljeno opravljanje
poslov, nezdružljivih z ugledom in neoporečnostjo,
ki ju zahteva opravljanje notariata. Notar prav tako
ne sme poslovati, če bi bilo zaradi takšnih poslov
okrnjeno zaupanje v notarjevo nepristranskost
oz.vprašljiva verodostojnost po njem izdanih listin
(9.čl. ZN).

Notar mora skrbeti za zakonitost. Zato je dolžan
odkloniti opravo tistih uradnih dejanj, pri katerih je
očitno ali pa obstaja le utemeljeni sum, da gre za
navidezni pravni posel, ali da je namen strank obid
zakona ali protipravno prikrajšanje tretjih oseb.
Njegov dolžnost je na najustreznejši način preveriti
sposobnost strank za sklepanje pravnega posla.
Poslovno nesposobni stranki mora odkloniti opravo
uradnega dejanja.
Stranke mora opozoriti na pomanjkljivo pooblastilo
ali pomanjkljiva upravičenja za sklepanje pravnega
posla oziroma na druge svoje pomisleke glede
veljavnosti posla in mora zadržati izdajo listine do
razjasnitve pomanjkljivosti. Stranke mora poučiti o
učinkih in posledicah nameravanih poslov.
Poučiti jih mora tudi o posledicah nejasnih,
dvomljivih določil, ki lahko povzročijo spore ali
neveljavnost pravnega posla.
Dolžan je izraziti svoje pomisleke o tem, da
predlagani pravni posel, katero izmed strank
postavlja v neupravičeno močno privilegiran položaj.
Prepričati se mora o resni in pravi volji pogodbenih
strank.
Dolžan je sprejeti izjavo strank, šele ko ima o njej
povsem jasno in gotovo predstavo. Potrjevati sme

8
Z notariatom je nezdružljivo opravljanje odvetništva ali katerekoli plačane službe oziroma funkcije. Notarju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki
so nezdružljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata, ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v notarjevo
nepristranskost oziroma v verodostojnost po njem izdanih listin (9.čl..ZN). Tudi iz besedila zaprisege sledi dolžnost nepristranskega opravljanja
notariata. Prisega se glasi: "Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in notariat opravljal vestno, pošteno in nepristransko."
(2.odst.16.čl.ZN).
9
Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih oziroma pravnih razmerjih, glede katerih sestavi notarski zapis, kolikor iz volje strank
ali vsebine pravnega posla ne izhaja kaj drugega. Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in v kakšnem obsegu je notar dolžan dati
podatke iz prejšnjega odstavka sodišču ali drugemu državnemu organu. Dolžnost veže tudi osebe, zaposlene pri notarju (25.čl. ZN).
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samo dejstva, ki jih je sam zanesljivo zaznal. Kot
oseba javnega zaupanja je dolžan skrbeti za točnost
in resnico.
Dolžan je obdržati listine v hrambi.
Odškodninska odgovornost
Za notarje je značilno, da so pri opravljanju
notarskih opravil strogo vezani na zakonsko
predpisane zahteve. Kršitev službenih dolžnosti pa
pomeni
notarjevo
osebno
odškodninsko
odgovornost. Takšna organiziranost notarskega
poklica omogoča vključitev notarjev na različnih
področjih vzpostavljanja pravne varnosti.
Posamezne notarjeve dolžnosti so opredeljene v ZN
na večih mestih, npr. dolžnost poštenosti, vestnosti,
točnosti in nepristranosti8, dolžnost ohranitve
tajnosti9, dolžnost spoštovanja oblikovnih in
vsebinskih zahtev pri listinski dejavnosti (od 31. do
42.čl. ZN in od 43.do 48.čl.ZN), dolžnost poučitve
strank o pravnih posledicah nameravane sklenitve
pravnega posla, dolžnost ugotavljanja prave volje
udeležencev pravnega posla, dolžnost preprečevanja
nejasnih in dvoumnih formulacij. Nekatere dolžnosti
so podrobneje opredeljene tudi v drugih predpisih, ki
urejajo posamezno področje pravnega življenja. Tako
npr. dolžnosti notarja na področju prava
gospodarskih družb ureja tudi Zakon o gospodarskih
družbah (v nad.ZGD).
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obvezno razen v določenih, v zakonu navedenih
primerih.
Ne sme opravljati zadev, ki so po zakonu nedopustne
ali o katerih sumi, da jih stranke skklepajo samo
navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim
obveznostim ali da bi protipravno oškodo
ovale tretjo
osebo. Nedopustno ni samo tisto, kar je v nasprotju s
prisilnim predpisom ampak tudi če nasprotuje
javnemu redu. Če notar utemeljeno posumi, da želi
stranka skleniti navidezni pravni posel ali izigrati
zakon ali pa protipravno prikrajšati tretjega, mora
odkloniti svoje sodelovanje. V slovenskem ZN ni
uporabljen izraz utemeljen sum, vendar pa je jasno,
da sme notar reagirati samo, če utemeljeno sumi, da
je podan kateri izmed odklonitvenih razlogov. Tukaj
gre za stvarno objektivnost. Notar ne sme pomagati
pri vzpostavljanju nezakonitosti. Prav tako pa ne sme
poslovati z osebo, o kateri ve, da zaradi mladoletnosti
ali iz drugega razloga ne more veljavno sklepati
pravneega posla (23.čl.ZN). Ta predpis velja za vsa
opravila posebne notarske pristojnosti. Pri
sestavljanju zasebnih listin pa ima dolžnosti in
odgovarja kot odvetnik (5.čl. ZN). Opozoriti moram
še na izjemo, saj pri overitvah podpisov notar
ugotavlja samo istovetnost podpisnika, kljub temu pa
je prav, da notar odkloni overitev podpisa, kadar bi
očitno šlo za kršitve prisilnih predpisov. Izjema je še
overitev mladoletnikovega podpisa, česar notar
verjetno ne bo mogel odkloniti razen v primeru, ko
bi rogacijo zahteval mladoletnik, ki sploh nima
poslovne sposobnosti.10

Dolžnost opravljanja poklica
Poslovanje za storitve po 2.čl. ZN sme odkloniti le, če
stranke zahtevajo njegovo sodelovanje v nasprotju s
prisilnimi predpisi, ali če obstajajo razlogi, zaradi
katerih notar meni, da bi bil nepristranski
(odklonitveni razlogi, podobno kot pri izločitvi
sodnika). Pri zadevah iz 5.čl. ZN sme notar enako kot
odvetnik po lastni presoji sprejeti ali odkloniti
opravilo, medtem ko je opravljanje zadev iz 2.čl. ZN

10

Wagner,op. cit., str.99.

11

Wagner, op.cit. str. 104.

Nasprotno s pravkar omenjeno določbo 23.člena, da
notar ne sme opravljati zadev v poslih, ki so
nedopustni, navidezni, sklenjeni v izogib zakonskim
obveznostim ali z namenom protipravno oškodovati
tretjo osebo, pa ZN v 24.čl. določa, da mora notar
sestaviti listino na zahtevo stranke, četudi ni
upravičena skleniti določenega pravnega posla. Kaj
pomeni, da ni upravičena skleniti pravnega posla?
Zakonodajalec ni najbolj jasen. Neupravičena
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skleniti pravni posel je tudi poslovno nesposobna
oseba, ki pa je očitno mišljena že kot odklonitveni
razlog. Tako ni prav enostavno razmejiti določb 23.
in 24.čl. ZN. Razlogi za odklonitev storitve so v 23.čl.
našteti taksativno. Po ZN notar ne sme sodelovati pri
nedopustnih, simuliranih, dvomljivih pravnih poslih
in pri pravnih poslih, kjer je v ozadju obid zakona.
Takšno nedovoljeno sodelovanje pa npr. v Avstriji
pomeni celo hujšo kršitev stanovskih pravil.11
Konkurenca
Po šestih letih delovanja je že jasno, da vsem
notarjem ni zagotovljen enak obseg dela, čeprav je
njihovo delovno okrožje določeno glede na približno
enako število prebivalcev. Ker pa krajevna pristojnost
posameznega notarja, razen izjeme ni določena, je
razumljivo, da stranke običajno sicer poiščejo
najbližjega notarja, vedno pa ni tako.
Zato je obseg dela v določeni meri odvisen tudi od
strokovne uspešnosti in osebne avtoritete
posameznega notarja. Med njimi odvija tekmovanje,
ki bi moralo zagotavljati napredek v kvaliteti
dejavnosti, če bo temeljilo na prizadevanjih za boljšo
kvaliteto storitev in ne na dejanjih nelojalne
konkurence.
Družbeni ugled in avtoriteta notarskega poklica
Z imenovanjem sprejme notar precejšne etične
obveznosti. S tem ko imajo pooblastilo, da potrdijo
izvršljivost, imajo v svojih rokah veliko moč, ki pa jo
morajo smotrno uporabljati in je ne smejo
zlorabljati. Kontinuirani nadzor in povečana
odgovornost so v skupnem interesu notarskega
poklica, saj mu tudi dolgoročno zagotavljata širok
obseg zaupanja in prosperiteto.
Kultura odnosa notarja do strank je zrcalna slika
njegovega značaja in obnašanja na sploh, ki se
nikakor ne sme podrediti nemoralnim interesom
strank. Notar je dolžan pomirjujoče in z nasveti
vplivati na odnos med strankama, na odnos do
sodnih in drugih organov. Ob ustrezni strokovnosti
zagotavljata pri notarjih še posebej obzirnost in
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uglajenost notarja primerno raven notarske storitve.
Dostojnost je dolžan notar varovati tudi v svojih
sestavkih, ko npr. vodi zapisnik.Za poseben notarski
družbeni položaj pa je pomembna še določba 27.čl.
ZN.
ZN posebej napotuje na poklicno etiko v 5.tč. 1.odst.
19.čl. ZN. Glede na formulacijo, da je možna
razrešitev notarja, če opravlja posle, ki niso združljivi
z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva
opravljanje notariata, je jasno, da gre za blanketno
normo, katere vsebino bodo potrebno najti v pravilih
notarske etike.
Časopis in druga stanovska obeležja, kongresi,
konference, skrb za podmladek, za lastno
izobraževanje, za mednarodne stike prav tako
spadajo med tiste aktivnosti, ki so precejšnjega
pomena za promocijo in utrditev notarskega
položaja.
Mednarodna razsežnost
Notariat ima posebno mesto v pravnih sistemih
držav EU.12 Takšna ureditev pa je tudi izraz
internacionalne narave notariata in hkrati teženj po
uresničitvi načela prostega pretoka delovne sile, po
katerem tudi za notarski poklic veljajo posebna
pravila prehajanja med državami članicami, v kolikor
ne gre za opravljanje poslov iz državne sfere in v
vlogi sodnih pooblaščencev.13 Za razvoj notariata
znotraj EU pa je posebnega pomena Bruseljska
konvencija o sodni pristojnosti in izvršitvi odločb v
civilnih in trgovinskih zadevah iz leta 196814, h kateri
so pristopile vse članice EU, sedaj neposredno pravo
EU, ki določa neposredno izvršljivost izvršljivih
notarskih listin iz vseh držav članic na področju
celotne EU.
V zadnjem času so evropski notarji še posebej dejavni
pri ustvarjanju enotnih temeljev za delovanje
notariata v okviru EU. Na konferenci Notariata EU v
Neaplju 1995 so sprejeli Evropski kodeks notarske
etike in ga predložili v ratifikacijo telesom, ki
predstavljajo najvišji organ notariata v posamezni
državi.15 V vseh državah članicah EU, v katerih

dr. Vesna Rijavec

Notarski vestnik

poznajo notariat latinskega tipa, so notarji osebe
javnega zaupanja in imajo posebna pooblastila, s
katerimi je država nanje prenesla izvajanje nekaterih
nalog iz obsega svojih lastnih pristojnosti. Tovrstne
notarjeve pristojnosti so zato omejene na državno
območje. Pooblastila za izvrševanje nalog iz državne
sfere torej predstavljajo oviro za predvideno
harmonizacijo notarskega prava v EU. Kljub temu je
v EU splošno uveljavljeno mnenje, da je potrebno
poiskati možnosti za poenoteno delovanje
notariatov znotraj EU in še nadalje razvijati to
institucijo, ki zagotavlja povečano stopnjo pravne
varnosti v civilnopravnem prometu tudi kadar so
udeleženci pravnega posla iz različnih držav.16
Čeprav zaenkrat urejanje notarskega prava s
smernicami EU, ki bi posegale v nacionalno
suverenost posameznih držav, ni možno, je po
splošnem mnenju koristno notariat, ki temelji na
skupnih koreninah in je že podobno organiziran na
podlagi istega vzora, razvijati naprej v isti smeri.
Evropskega notarja odlikuje njegova posebna
usposobljenost. Povsod se zahteva univerzitetna
izobrazba pravne stroke in opravljen strokovni izpit.
Kot posebno prednost pa poudarjajo tudi notarjevo
temeljno dolžnost nepristranskega svetovanja. Na
ravni EU se zavedajo, da je mogoče temeljne
elemente notariata vzpostaviti le s strogo ureditvijo
notarskih poklicnih dolžnosti, ki izhajajo iz državnih
zakonov in iz stanovskih pravil. Seveda pa morajo biti
zagotovljeni tudi mehanizmi, s katerimi je mogoče
doseči spoštovanje pravil. Te mehanizme pa
zagotavlja vsaka država, v katere sferi je imenovanje
notarjev in nadzor nad njimi. Stranke pa lahko od
notarja zahtevajo odškodnino za kršitev notarskih
dolžnosti. Evropski kodeks notarske etike vsebuje
minimalne standarde in predvsem upošteva
notarjeve stanovske dolžnosti v razmerjih z
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mednarodnim elementom, tako da enotno
izpostavlja tiste skupne značilnosti notariata
latinskega tipa, ki so rezultat skupnih izhodišč, v
posamezne posebnosti nacionalnih ureditev pa ne
posega. Notariat bo v Evropi lahko svojo nalogo
izpolnil in opravičil svoj obstoj le, če bo uspel doseči
ustrezno harmonizacijo ureditve poklicnih
dolžnosti.17
Slovenski zakonodajalec je prav tako upošteval, da
ima notarska listina, izdana v tujini, v Sloveniji
enako pravno veljavo kot domača notarska listina. V
pravnem prometu v tujih državah, s katerimi imajo
Slovenija in njeni državljani največ poslovnih stikov
ima notarska listina poseben pomen. Tuji organi in
organizacije ali pravne osebe od svojih partnerjev
zahtevajo notarske listine pri urejanju poslovnih
razmerij in pri urejanju statusnih razmerij
gospodarskih družb. Tudi listine slovenskih notarjev
imajo v deželah latinskega notariata po načelu
vzajemnosti enako veljavo kot domače notarske
listine.
Sklepne ugotovitve
Zakonsko zagotovljene notarske pristojnosti
zagotavljajo notarju redne prihodke in s tem
neodvisnost. Po drugi strani država izgublja del
prihodka iz sodnih taks za listinsko dejavnost, še
zlasti v tem sistemu, kjer se je država odrekla
taksiranju notarskih listin.
Zaradi dencentraliziranega sistema pisarn državnega
notariata omogoča ta oblika strankam enostaven
pristop do notarskih storitev.
Med notarjem in njegovimi strankami zaupno
razmerje, ki predstavlja temelj njegove dejavnosti.
Oblastni način organizacije službe tega ne omogoča.

12

Nemčija, Belgija, Luksemburg, Nizozemska, Francija, Italija, Avstrija, Portugalska, Španija, Grčija; notarski predstavniki vseh teh držav so v
Parizu leta 1976 ustanovili stalno Konferenco notariata EU (Conference des Notariats de l'Union Europeen-CNUE); Helmut Schippel,
Osterreichische Notariatszeitung, l. 127, 12/95, Manz, Dunaj, 1995, str. 289.
13
Več o tem Andre Schwachtgen, Die Zukunft des Europaischen Notariats, Osterreichische Notariatszeitung, l. 125, 6/93, Manz, str. 117.
14

Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters,Uradni list Evropske skupnosti- Official
Journal L. 1972/299, 32.
15
Kodeks stopi v veljavo, ko ga ratificira najvišji notarski organ v najmanj dveh državah. Ratifikacije so bile opravljene in kodeks velja..
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Pri svobodnem notarju šteje precej tudi njegova
fleksibilnost, ki je blizu gospodarski praksi. Iz
konkurenčnih razlogov je bolj pripravljen prilagoditi
se na različne situacije v pravnih razmerjih.
Po drugi strani se med notarji, ki niso državni
uradniki lahko razvije močna konkurenčna tekma v
lovu za strankami, posledica pa je odstopanje od
temeljnih načel poslovanja. Plačilo nagrade po
vrednosti predmeta prav tako lahko vpliva na to, da
se pripravljenost notarja nagiba v korist tiste stranke,
od katere je finančno mogoče več pričakovati.
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kakšno drugo plačano službo. V predlogu
slovenskega ZN smo lahko opazili, da je bila z
notariatom združljiva služba visokošolskega učitelja,
v končnem tekstu zakona pa je celo ta izjema
odpadla. Notarju prav tako ni dovoljeno opravljanje
poslov, ki so nezdružljivi z ugledom in
neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata
ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v
notarjevo nepristranskost oz. v verodostojnost po
njem izdanih listin.

V samostojnem notariatu se lahko skriva nevarnost
uzurpacije državnih pristojnosti, nevarnost, da bi z
zasebnimi finančnimi sredstvi zmaterializirali in
privatizirali državne funkcije, kar bi zelo negativno
vplivalo na zanesljivost varstva javnih interesov.
Menim, da je v dani situaciji izgradnje novega
slovenskega pravnega sistema, ko je potrebno utrditi
spoštovanje načel vestnosti in poštenosti v
civilnopravnih razmerjih, najbolje, da so notarji
samo notarji. S tem se izognemo možnim
posledicam kolizije interesov med več vlogami ene
same osebe. Odvetnik je tradicionalno zastopnik
stranke, ki ga je najela. Njegov poklicni in finančni
uspeh je vezan na uspešnost razmerja do stranke.
Težko bi bilo zato zagotoviti ustrezne mehanizme, ki
bi mu v določenih primerih nalagali nepristranost in
ravnanje, ki ne bi bilo pod vplivom dejavnosti
odvetništva.18
Dvom o pristranosti bi vzbujal tudi notariat, ki bi
omogočal združljivost opravljanja tega poklica s

16
17

Helmut Schippel, Osterreichische Notariatszeitung, l. 127, 12/95, Manz, Dunaj, 1995, str. 290.
Schippel, op. cit., str.293.

dr. Vesna Rijavec
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»Položaj notariata v Evropi:
Funkcija in vloga notarja«
ebrejski »scribae« (kraljevi pisarji, pisarji
zakona, ljudski pisarji in državni pisarji);
svečeniški »scribas« Egipčanov; grški
»singraphosi« in »apographosi« (mnemon,
promnemon, sympromnemon in hieromnemon) in
rimski »tabellio, tabullarius, notarius, cursor,
amanuensis, grafarios, actuarios, chartularius,
scriba, epistolares« itd. so nedvomno naši
predhodniki. Seveda ne predstavljajo ureditve, ki bi
se lahko primerjala s sedanjo, kot se tudi ne morejo
primerjati civilizacije, katerim pripadajo. Od
hebrejskega »scriba« do današnjega notarja se po
GIMÉNEZU ARNAU razteza brezno, tako kot med
našim današnjim in takratnim omejenim svetom.
Vendar ne moremo zanikati, da so si temeljne
funkcije današnjih in zgodovinsko tako oddaljenih
ljudi, na tak ali drugačen način, v eni stvari zelo
podobne: oboji sestavljajo listine ali pravna dejanja
in jim dajejo uradno prepoznavnost, ki jim jo
dopušča pravna ureditev, v kateri živijo.
Tema, ki nas zanima danes, ne da bi pozabili na
preteklost, je položaj notariata v Evropi.
Evropski poslanci, LUCAS PIRES, MARINHO,
JANSSEN, VAN RAY IN SALEMA, so leta 1960
Evropskemu parlamentu predstavili predlog
resolucije (B3-0673/90) o položaju in organiziranosti
notariata v dvanajstih državah Evropske skupnosti in
o njegovi sposobnosti odgovoriti na zahteve, ki so se
porodile zaradi graditve skupnega trga.
Predsedniki notariatov Nemčije, Belgije, Španije,
Francije, Grčije, Nizozemske, Italije in Luksemburga
so na Stalni konferenci notariatov evropske
skupnosti na svoji seji 23. marca 1990 soglasno
sprejeli »Madridsko deklaracijo«, ki je opredelila
notarja kot »izvajalca javne službe, ki ima javna
pooblastila, da podeli listinam, ki jih sestavlja in
katerih avtor je, značaj uradne veljave, njihova
hramba pa jim zagotavlja dokazno in izvršilno moč.«
Po seznanitvi s predlogom resolucije, ki jo je
predstavil g. LUCAS PIRES in gospodje, ki smo jih
omenili, je Evropski parlament 18. januarja 1994
sprejel resolucijo o »Položaju in organiziranosti
notariata v dvanajstih državah članicah evropske
skupnosti«.
Omenjeni resoluciji je priložena Obrazložitev, ki
je besedilo poročila parlamentarne pravne komisije

H

in komisije za državljanske pravice. Poročilo navaja,
da notarski poklic obstaja v Nemčiji, Belgiji, Španiji,
Franciji, Grčiji, Nizozemski, Italiji, Luksemburgu in
na Portugalskem. Nasprotno pa v Veliki Britaniji, na
Irskem in na Danskem ta poklic v izrecni obliki ne
obstaja.
Razliko lahko pojasnimo s soobstojem dveh
velikih pravnih sistemov v državah Evropske unije: v
kontinentalni Evropi kodificirano civilno pravo in v
anglosaških državah »common law«, običajno pravo,
ki je zlasti pravniškega značaja, v katerem se
dokazovanje izvaja predvsem s pomočjo prič v
ustnem postopku.
Ta nasprotna si sistema imata seveda posledice za
statute pravniških poklicev, med njimi tudi za
notarskega, ker imata posledice tudi za same akte.
Tako imajo v državah s civilnim pravom nekatere
listine posebno obliko, obliko javne listine, ki
predstavlja simbol pravne varnosti s tem, ko
neizpodbitno pečatimo sklenjene sporazume.
Sestavljanje in vpisovanje listin v register sta
izključni pristojnosti notarja, ki ima na tem področju
monopol, ki ga v državah »common law« ne poznajo,
ker pri njih ne obstaja koncept javnega spisa.
V anglosaškem pravnem sistemu ni razlike med
javnim in zasebnim pravom, zato ne moremo
govoriti o napisanem angleškem civilnem pravu »ius
comune«, se pravi, o »korpusu« kodificiranih
predpisov, ker je sistem osnovan predvsem na moči
sodnega precedensa. Ne obstaja razlikovanje med
javno in zasebno listino, kot tudi ne obstajajo
predpisi o vrednosti dokaza. Ne poznajo koncepta
javnega zaupanja, uradne veljave in ne izvršilnega
naslova. Ob tej priložnosti poudarimo, skupaj z
GÓMEZOM MARTINHOM FAERNO, da je
angleška pravna miselnost pred časom izumila
sredstvo za omogočanje pravnih odnosov med
subjekti njihovega sistema in subjekti evropskega
kontinenta, tako imenovane »scriveners notaries«
londonskega Cityja, ki delujejo v radiju 10 milj
»Exchange Royala« in skušajo biti neke vrste notarji,
ki jih imenuje canterburyski nadškof. Izobraženi so v
stroki sestavljanja listin nekaterih držav evropskega
kontinenta. Sestavljajo listine, večinoma pooblastila,
nemenjene uporabi v tujini, zato jih sestavljajo z
obličnimi značilnostmi države, v katero so listine
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namenjene. Ne glede na to pa te listine nikoli ne
morejo imeti značaja veljavnih listin, ne v Veliki
Britaniji, kjer koncepta javne listine ne poznajo, kot
smo omenili maloprej, in ne v državah kontinenta,
kjer mora listino, da postane javna, overoviti uradnik
ali nosilec javne službe.
»Scriveners notaries«, katerih listine so običajno
namenjene v države z latinskim notariatom, so se
sicer včlanili in tvorijo del Mednarodne zveze
latinskega notariata, ne da bi včlanitev pomenila
kakršnokoli spremembo njihovega tradicionalnega
sistema.
Poleg velikih razlik, ki so se porodile zaradi
nasprotja med anglosaškim in kontinentalnim
latinsko-germanskim pravom, poznao še drugi dve
posebni značilnosti notariata.
Prva je portugalski sistem. Portugalski notariat je
bil v času avtoritarnega režima »Estado Novo«
nacionaliziran, funkcionariziran. V današnji
organiziranosti notariata je notar javni uslužbenec
države, ki zavzema hierarhični položaj in je odvisen
od oblasti. Portugalska notarska zbornica si je
prizadevala, da bi se vrnili na stari sitem, na latinski
notariat, čeprav je zadnje čase postalo zaskrbljujoče
njihovo približevanje anglosaškemu modelu.
Druga razlika se poraja v nekaterih nemških državah.
V deželah Berlina, Bremena, Hessena, Spodnje
Saške, Schleswig-Holsteina in vestfalisjkem področju
Severnega Porenja - Vestfalije obstaja sistem
odvetnikov - notarjev (Anwaltnotariat), ki opravljajo
oba poklica in so imenovani za notarsko službo na
drugačen način kot tisti, ki so samo notarji. Ti so
poimenovani kot »samostojni notarji« (Nurnotar), ki
delujejo v deželah Bavarske, Brandenburga,
Hamburga, Mecklenburga, Zahodne Pomorjanske,
Posarju, Saške-Anhalt, Turingije in renskih predelov
Severnega Porenja-Vestfalije. Poleg tega v BadenWürttembergu obstaja tretji razred državnih notarjev
in v območju Višjega sodišča v Stuttgartu soobstajajo
vsi trije razredi notarjev.
Tako »Nurnotar« kot »Anwaltnotar« sta povsem
združljiva s sistemom latinskega notariata in
opravljata javno službo, ki vključuje tako overovljanje
kot svetovanje. V obeh primerih pomeni njuna
funkcija javno funkcijo, ker se v Nemčiji izraz
»zasebna dejavnost« nanaša na dodatne notarske
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dejavnosti, znanstvenega, poučevalnega ali
umetniškega značaja kot tudi na dejavnosti, ki jih
notar opravlja skladno z nemškim zakonom: izvršilec
oporoke, stečajni upravitelj, skrbnik itd. Pomembno:
nemški
zvezni
zakon
o
notariatu
(Bundesnotarordnung, z dne 24. 2. 1969, bistveno
spremenjen leta 1998) se ne nanaša na državne
notarje.
Prav tako Obrazložitev resolucije iz leta 1994, ki
jo pojasnjujemo, opozarja na razvoj, ki ga zasledimo
v državah vzhodne Evrope. Razvoj v smislu
približevanja modelu latinsko-germanskega izvora
(Poljska, Češka, Rusija, Slovenija...).
Resolucija nas spomni, da je za poklic notarja,
čeprav je v vsaki od dvanajstih držav članic skupnosti
organiziran drugače, v bistvu značilna vrsta
elementov, ki so dejansko skupni (delno zastopstvo
državne suverenosti, kar je dovolj, da lahko 55. člen
Sporazuma evropske skupnosti apliciramo na
notarsko službo. Na osnovi tega člena se v določbah,
ki se nanašajo na svobodno ustanovitev in svobodno
nudenje storitev, izvzamejo »dejavnosti, ki se
nanašajo, čeprav samo priložnostno, na izvajanje
javnih pooblastil«; neodvisna dejavnost, ki se
opravlja v okviru javne službe kot svobodni poklic,
vendar pod državnim nadzorom ali nadzorom
statutarnega organa, ki ga v ta namen določi javni
organ; v zadevah, ki se nanašajo na notarsko listino,
tarifne predpise, dostop do tega poklica in njegova
organizacija; preventivna funkcija, predhodna
sodniški, če odpravlja ali zmanjšuje sodne spore in
funkcijo nepristranskega svetovalca). Nato se v
resoluciji naproša Komisijo, države članice in
notarske zbornice, da se skupaj sporazumejo o
spremembah statutov, da bi tako omogočili, po eni
strani, približevanje na evropski ravni določenih
vidikov organiziranosti notarske funkcije, po drugi pa
zasnovo pravilnika o delovanju stroke, če to
opravičuje razvoj realizacije notranjega trga. V tem
pogledu želi, da se sprejmejo ukrepi, ki bi med
državljani Evropske unije odpravili pogoj
državljanstva za dostop do notarskega poklica in želi,
da se predložijo predlogi za dopolnitev Bruseljske
konvencije z dne 27. septembra 1968 o medsebojnem
priznavanju in izvrševanju sodnih aktov, z
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določbami, ki bi upoštevale posebne vidike
čezmejnega »pretoka« notarskih listin. Na koncu
prosi Komisijo in države članice, da uporabljajo
pravne listine Sporazuma evropske skupnosti za
zagotovitev medsebojnega priznavanja notarskih
listin brez formalnosti, še posebej v skladu z 220.
členom in v okviru prizadevanj, da bi bila izjema
javnega značaja, ki jo obravnava 55. člen,
enakovredna načelom enakopravnega obravnavanja,
ki ga predvideva 6. člen.
Pred kratkim je Konferenca notariatov Evropske
unije (CNUE) na srečanju v Rimu 28. novembra
1998 ponovno ugotovila da: pristojnosti in naloge
notarja izhajajo iz njegova značaja javne avtoritete in
pomenijo širitev državne suverenosti; notarske
funkcije spadajo na področje uporabe izjeme 55.
člena Sporazuma Evropske skupnosti; pogoji za
imenovanje in opravljanje notarske funkcije so v
pristojnosti držav članic; države članice lahko
zahtevajo ali ne kot pogoj za opravljanje notarske
funkcije državljanstvo in da je pretok notarskih listin
je pomemben dejavnik pri uresničevanju evropskega
projekta, saj pomeni bistven pridonos notariata k
čezmejnim sporazumom znotraj evropskega
pravnega prostora, kot je to CNUE določila ob reviziji
Bruseljske konvencije iz leta 1968. Zato se sprejme
odločitev o nadaljevanju in aktivnem sodelovanju pri
graditvi Evrope, z oblikovanjem določb, ki bodo
omogočile pretok notarskih listin brez omejitev in
priznanje njenih izvršilnih učinkov z ukinjanjem
vrste omejitev; povečevanjem čezmejnih odnosov in
sodelovanja; zagotavljanjem varstva strank z uporabo
evropskega deontološkega kodeksa, vse to glede na
suverenost držav članic; in na splošno, sprejemajoč
vse vrste pobud za vključitev notarske službe v
evropsko filozofijo, da bi pospešili postopno
medsebojno usklajevanje nacionalnih zakonodaj na
področjih, ki zadevajo notariat in da bi se vključili v
razvoj informacijske družbe.

je španski notariat del latinskega, ampak tudi zato,
ker ga najbolje poznam.
Funkcija notariata je dati formalni značaj javne
listine določenim listinam. Tako je izrecno navedeno
v nazivu notariat, v katerem, po potrditvi, da je D...
dokazal, da izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje in
formalnosti za pridobitev in opravljanje notarske
službe, sledi: »zato vam dajem pravico, da si izberete
pečat in vas pri tem opominjam na vaše zaupanje in
dolžnosti, s katerim boste listinam, ki jih boste
overovljali podeljevali značaj javne listine.«
V 1. členu Temeljnega zakona o notariatu
(Temeljni zakon z dne 28. 5. 1862) lahko preberemo:
»Notar je javni uslužbenec, ki je pooblaščen, da
skladno z zakoni overovlja pogodbe in ostale
izvensodne listine«. V 1. členu pravilnika (z dne 2. 6.
1944) pa: »notarji so sočasno pravni strokovnjaki in
javni uslužbenci in temu dvojnemu značaju ustreza
tudi organiziranost notariata«. Motili bi se, če bi iz
prebranega v zadnjem členu sklepali, da gre za dve
vzporedni in v eni osebi združeni funkciji, v kolikor
jih opravlja en sam posameznik. To bi pomenilo, da
ne upoštevamo termina »sočasno« in »dvojni
značaj«, ki ju uporablja zakonodajalec. Dvojni vidik
notarja, poklicni in javni, je omejen z izrazom
»sočasno« in iz tega dvojnega značaja sta izpeljani
njegova družbena in javna funkcija, ki sta seveda
neločljivi, ker sta samo dva vidika ene in iste
funkcije, ki jo opravlja. Ne gre za enega uslužbenca
in strokovnjaka, pač pa za strokovnjaka, ki ima značaj
uslužbenca ali z izrazom našega ustavnega sodišča
»poluslužbenca«, če dobeseno prevedemo nemški
izraz »Halbbeamte«.

Morda je zdaj pravi trenutek, da pritisnemo na
zavoro, nehamo gledati samo v prihodnost in se
zazremo v sedanjost, ker lahko se nam zgodi, da
zaradi dreves ne vidimo gozda.
Zato bomo na primeru španskega notariata
razložili, kaj je funkcija notariata - ne samo zato, ker

a) Sestavljanje javne listine. Temeljni zakon (17.
člen) pravi, da »notar sestavlja matične zapise« in da
»je matični zapis izvirnik, ki ga mora notar sestaviti o
pogodbi ali aktu, ki ju dobi v overovitev; podpisan je
s strani udeležencev, s strani zapisnih prič ali, če je
treba, prič, ki potrdijo dejanje, podpisan in pečaten

Kaj počnemo notarji? Po našem temeljnem
zakonu sestavljajo notarsko funkcijo štiri ključne
točke: a) sestavljanje javne listine; b) overovljanje
javne listine; c) hramba javne listine in d) izdajanje
prepisov (odpravkov) javne listine.
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pa je tudi s strani samega notarja«. Sestavljanje javne
listine je dolžnost notarja, vendar je sestavljanje
javne listine nekaj drugega kot sestavljanje posla, ki
mu listina služi kot oblika. Tako sestavljanje,
sestavljanje posla, se lahko na željo strank izvzame iz
pristojnosti notarja: sestavljeni po osnutku (145. in
147. člen Pravilnika o notariatu).
Kaj mora storiti notar za sestavo javne listine?
Notar (147. člen Pravilnika o notariatu) mora
izprašati, si razlagati in s pravnim redom uskladiti
skupno voljo udeležencev; seznaniti jih mora z
vrednostjo in razsežnostjo svojega sestavka; ne da bi
kršil nepristranost se trudi vsako stranko posebej
obvestiti o predlaganih klavzulah druge stranke in
udeležencu nudi posebno pomoč, če jo potrebuje.
Iz členov Pravilnika o notariatu in Civilnega
zakonika je nauk izbral in uredil šest temeljnih načel
notarskega delovanja:
1)Načelo avtorstva listine. Notarska listina
vsebuje eno ali več notarskih izjav. Obstajajo listine,
ki vsebujejo samo izjave notarja (npr. nekateri
zapisniki), čeprav v večini primerov vsebujejo tudi
izjave o resničnosti ali volji tistih, ki se pred notarjem
pojavijo. Vendar v skladu z naukom (če sprejmemo
teorijo o zastopanju ali njeno različico refleksije),
listina ne vsebuje prav teh izjav, temveč samo izjave
njihovega zastopstva, katerih avtor je notar. Zato
dejstvo, da listina vsebuje izjave strank ne zanika
dejstva, da je avtor celotne listine notar, ker se notar
ne omeji na listino, ampak njegova dejavnost prodira
v samo vsebino listine, kar je značilnost latinskega
sistema. V akt ali listinski posel posega z negativnega
vidika z nadzorom nad zakonitostjo, s pozitivnega pa
s sprejemom, nasvetom, pomočjo, prilagoditvijo itd.
2) Načelo neposredne navzočnosti. Je posledica
in predpogoj načela o avtorstvu. Če je notar avtor
listine, je nepogrešljiva neposredna navzočnost, ki
obstaja med katerimkoli avtorjem in njegovim
delom.
Vprašanje se zdi jasno z javnega vidika funkcije.
Načelo neposredne navzočnosti (prisotnosti) ob
sklenitvi in overovitvi listine ima nedvomen javni
značaj in njegovo nespoštovanje postane predmet
kazenskega prava.
Z vidika družbene funkcije (poklicni vidik) je
vprašanje veliko bolj zapleteno. Če se avtorstvo
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listine začne v trenutku vzpostavitve stika s stranko
(v času sprejema), bi bila skrajna raba tega načela
skoraj nemogoča. Posledica ni namreč bila, da bi
morali notarji osebno sestavljati vse listine, ne bi
smeli imeti zaposlenih. Se pravi, z vidika poklicne
funkcije notarja načelo neposredne navzočnosti
pomeni, da v času trajanja postopka ustvarjanja
listine, notar v kateremkoli trenutku, pouči
udeležence o njeni vsebini in razsežnosti in bedi nad
tem, da listina odraža dejansko voljo udeležencev in
tako pripelje do najboljšega možnega rezultata glede
na želje udeležencev.
3. Načelo nadzora nad zakonitostjo. Tudi to
načelo je posledica avtorstva in tudi tu se prepletajo
javni in zasebni vidiki notaskega delovanja, čeprav
prevladuje prvi.
Je javnega značaja, kadar vpliva na overovitev
listine, ki jo mora opraviti notar »skladno z zakoni«
(1. člen Zakona o notariatu in 1216 Civilnega
zakonika). Prav tako, skladno s Pravilnikom o
notariatu (145.2. člen), ni dovolj, da se notar izogne
svojemu poslanstvu, temveč mora notarsko
overovitev zavrniti, kadar meni, da vsi ali eden od
udeležencev niso pravno sposobni; kadar zastopnik,
ki se pojavi v imenu tretje osebe, ni zakonito
pooblaščen; kadar sta akt ali pogodba, v celoti ali
delno, v nasprotju z zakoni, moralo ali ugledom in
kadar stranke ne izpolnjujeo potrebnih pogojev, ki
izpričujejo njihovo popolno verodostojnost.
4. Načelo veljave notarske listine. Poleg oblične
veljave notarske listine, ki vpliva na samo listino in
izhaja iz javne funkcije, ki jo notar opravlja, je treba
govoriti tudi o pravni veljavi, brez katere bi bila
oblična veljava neuporabna. Ta pravna veljava ali
veljava posla, ki mu da listina obličnost, izhaja iz
notarjevega avtorstva listine in pri katerim notar
opravlja, kot smo že rekli, pravo javno funkcijo, ki je
prežeta z družbeno, zasebno ali poklicno funkcijo: ta
mu dopušča, da je sestavljalec in avtor listine.
V španskem pravu je pravna veljava predpisana
tako v zakonodaji o notariatu kot v civilnem
zakoniku, natančneje v 1218. členu civilnega
zakonika, ki določa, da so »javne listine dokazi, tudi
proti tretjemu, za dejstva, ki so razlog za njihovo
sklenitev in datiranje. So tudi dokaz proti
pogodbenim strankam in njihovim pooblaščencem

Eduardo Martínez-Pińeiro Caramés

Notarski vestnik

za izjave, ki naj bi jih podale pogodbene stranke. Po
1. členu pravilnika o notariatu »notarji kot
uslužbenci uživajo notarsko javno zaupanje, ki ima
in varuje dvojno vsebino: a) na področju dejstev
točnost tega, kar notar vidi, sliši in zazna s svojimi
čutili, in b) na pravnem področju, veljavo in dokazno
moč izjave volje udeležencev javne listine, ki je
sestavljena skladno z zakoni.
Ne glede na datum je dejstvo, da pri sklenitvi
sodelujejo stranke s svojimi dejanji (v teh notarska
listina doseže izvršilne učinke in učinke izjave, lastne
sodbi: cfr. 1429 člen Zakona o civilnem pravdnem
postopku in 131. člen Zakona o hipotekah, vendar se
tega primera ne moremo lotiti) in dejavnosti notar.
Dejavnosti notarja, izvajalca javne službe, se kažejo v
sami listini, kot je to poudaril NÚŃEZ LAGOS, na
dveh področjih delovanja, na področju resnice in na
področju zakonitosti:
na področju resnice je vrednost listine popolna in
izvršljiva, se pravi, obstaja »iuris et de iure« pred
strankami in pred tretjimi. Ta domneva se lahko
ovrže le z ugovorom, da gre za civilno neresnico, s e
pravi, da se ji odvzame status javne listine. Zaupanje,
ki ga ima listina, tvorijo: posredovanje overovitelja
(pred mano...), prisotnost strank in če je treba, prič
(so pristopili...) in okoliščine ali izrazi resničnosti, ki
se pojavijo pri potrjevanju oziroma izjave, ki jih
listina vsebuje in jim je notar priča, jih posluša in
vidi, npr. parafiranje listine, plačilo, branje listine,
izraz privolitve s podpisom ali brez njega itd.;
na področju zakonitosti. Na tem področju se
notarska dejavnost kaže v njenih sposobnostih, ki se
lahko izpodbijajo , če se pojavi samo ena d o m n e v a
»iuris tantum«, s pomočjo ničnosti dejanja, ne da bi
bilo treba neresnico prijaviti in ne da bi zato trpelo
javno zaupanje. Med običajne sposobnosti štejemo:
sposobnost udeležencev, njihova identiteta ali
potrditev istovetnosti, »nomen iuris« akta ali
pogodbe, zakonitost akta itd. Nekatere od teh
sposobnosti, kot sta neokrnjena prisebnost
oporočnika in svoboda strinjanja imata večjo
vrednost, ker se približujeta kategoriji dejstva.
5. Načelo nepristranosti. Pravilnik o notariatu
(142. člen) ga izrecno opredeljuje kot dolžnost.
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Nepristranost je načelo, ki vpliva na zasebno
naravo poklicne prakse. Posebno področje
nepristranosti je torej družbena in zasebna funkcija
notarja: njegova pravniška ali poklicna dejavnost,
njegovo poslanstvo svetovanja in prilagajanja,
njegovo varovanje prava.
Tako razumljena nepristranost ni samo dolžnost
notarja, pač pa objektivni pogoj, zahteva, brez katere
ni moč razviti njegove zasebne funkcije, torej tudi ne
javne. Veliko bolje je, če rečemo, da je funkcionalna
nepristranost, v kolikor tvori del notarjeve funkcije,
pravna varnost, kot pa da nepristranost označimo
samo kot bistveno. Le tako lahko dosežemo celovito
pravno varnost, prežeto z načelom pravičnosti in
socialnega pojmovanja prava.
Nepristranost, kot je poudaril RODRIGUEZ
ADRADOS, vpliva tudi na organizacijo: »enost«
notarja (pri javni listini ne posreduje in ne more
posredovati več kot en notar); »tretjost« (notar ne
more delovati v primerih, v katere je vpleten sam ali
njegovi družinski člani); »omejeno število« notarjev
(kot je dejal MITITIERI, omejeno število ni
ugodnost, kajti izključno pristojnost za potrjevanje
imajo tisti, ki morajo delovati v imenu tujih interesov
in to popolnoma nepristrano).
In 6. Načelo neodvisnosti. To načelo združuje
družbene in javne vidike funkcije. Je temeljna
značilnost notarja, tako za uradnika kot pravnika.
Notar tako ni služabnik države, pač pa predvsem
služabnik zakona. Seveda s služenjem zakonu
neposredno služi posameznikom, ki zahtevajo
njegovo poslovanje in tudi državi, ki na notarja
prenese izvajanje preventivne funkcije.
Čeprav je notar pri opravljanju svoje funkcije
neodvisen (1. člen Pravilnika o notariatu), ne smemo
pozabiti, da notarjeva neodvisnost ni absolutna in ne
muhasta. Notar opravlja funkcije, za katerega ga je
pooblastila država. Njegova funkcija je javnega in
zasebnega ali družbenega značaja, kar smo že
tolikokrat ponovili. Obe funkciji sta neločljivi, kajti,
če je lahko notar kot svobodni strokovnjak povsem
neodvisen, pa kot javni uslužbenec to ni: obvezno
mora nuditi usluge, razen v primeru upravičenega
razloga (2. člen temeljnga Zakona o notariatu in 145.
člen Pravilnika o notariatu).

stran 48

junij 2001

Notarski vestnik

b) Druga ključna točka notarske funkcije je
overovljanje javnih listin. Znan španski notar
SANAHUJA je dejal, da notar z overovljanjem
listinam podeli pravno veljavo tako, da so listine
deležne javnega zaupanja.
Tako beseda overovitev kot sklepanje izhajata iz
latinske besede »auctor« (avtor) in kot sklenitev
pomeni, da udeleženci prevzemajo avtorstvo izjav, ki
so jih sami podali, tako je overovitev izjava notarja,
da prevzema očetovstvo nad listino, kar povzroči
samo ustvarjanje listine, ker brez avtorja ni listine.
V 19. členu našega zakonu o notariatu je
predpisano, da notarji vse javne listine potrjujejo s
svojim podpisom in parafom ter pečatom, ki so ga
prejeli, z izdajo pa postanejo listine izvršilnega
naslova.
Pečat in paraf se ne smeta spreminjati, razen z
odredbo pravosodnega ministra. Ob pečatu (glej 196.
člen Pravilnika o notariatu) notar pritisne uradni žig
svojega notariata. Noben notar ne more dobiti
dovoljenja, da pečati ali se podpisuje s štampiljko.
c) Tretja ključna točka je hramba javne listine.
Sprejemljiva sta dva različna sistema, ki
omogočata, da javna listina služi svojim namenom.
Zgodovinsko prvi je bil raba samega izvirnika, ki so
ga podpisale stranke. Drugi sistem je bil vključitev
notarskih listin v register, arhiv ali protokol, v
prometu pa so v uporabi prepisi listine.
V Španiji je bil protokol, v njegovem strogem
pomenu zbirke celovitih besedil overjenih listin
(matičnih lisitin), ustanovljen leta 1503 s Kraljevim
zakonom iz Alcalája, ki sta ga vpeljala Katoliška
kralja. Kasneje se je razširil še na ostale pokrajine, ki
so ohranile pravno samostojnost (Aragón, Navarra,
Katalonija). Leta 1862 se je združil s temeljnim
zakonom, ki je zajel obstoječo spremembo v praksi,
nastalo zaradi pojava pečatnega papirja (veljaven je
bil samo v letu izdaje), ki temelji na oblikovanju
protokola »a posterior«, namesto da bi se oblikoval
»a priori«.
Temeljni temeljni zakon predpisuje, da je
protokol urejena zbirka za eno leto overovljenih
matičnih spisov, ki ima obliko enega ali več vezanih
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delov, oštevilčenih s črkami in izpolnjevati mora
ostale pogoje, ki jih določajo navodila (17. člen; glej
tudi 272. člen Pravilnika o notariatu).
Protokol je po Temeljnem zakonu (36. členu) last
države, čeprav so za za hrambo zadolženi notarji kot
arhivarji, ki so zanj tudi odgovorni.
d) Četrta in zadnja ključna točka je izdajanje
prepisov (odpravkov) javnih listin. Kot smo že
omenili, po Temeljnem zakonu izvirniki ostanejo v
varstvu notarja, zato je treba strankam zagotoviti
reprodukcije izvirnika - predpise. Torej je prepis
dobesedna reprodukcija protokolizirane javne listine,
ki jo je overil notar, pristojen za pravne formalnosti
(FERNÁNDEZ CASADO).
Samo notar, v čigar varstvu se zakonito nahaja
protokol, je pristojen, da izdaja prepise (222. člen
Pravilnika o notariatu).
Kako naj se opravlja notarska funkcija?
Odgovor velja za sleherni poklic: v delo je treba
vložiti - kot pravi besedilo znane popevke - dušo,
življenje in srce, ali če rabimo terminologijo, ki je ob
tej priložnosti ustreznejša: častno, neodvisno in
pošteno, kot je povedal veliki notar GONZALEZ
PALOMINO.
Noben profesionalec ne izpolni dobro svoje
dolžnosti, če se omeji zgolj na izpolnitev v
dobesednem pomenu. Drži, da je sleherni poklic
moč opravljati mehanično, ne da bi vanj vložili vsaj
kanec duše, in zgolj iz koristi. A nihče ne dvomi, da
sta opravljanje in kakovost opravljanja poklica boljša,
če ga opravljamo strastno. Že samo iz egoizma si
mora profesionalec vzgojiti dušo, da bi se mu uspelo
zaljubiti v svoj poklic.
Poklicna deontologija ni usmerjena v poklicno
tehniko, temveč v poklicni duh. Za tiste, ki ponavadi
sledijo pobudam svoje vesti, bo zadostovalo, če
spregovorijo njej ali spregovorijo z njo. A celo za tiste,
ki so jo pridušili in poslušajo le svoj glas
koristoljubja, je treba povedati nekaj o tem. Prvič, da
je laže in udobneje ravnati častno kot lopovsko.
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Bistroumni slepar se ne razlikuje od poštenjaka po
svojem ravnanju, temveč po nagibih v ravnanju. V
prvem prevladujejo koristoljubni nagibi in v drugem
nagibi vesti. Zato bo morda ravnanje bistroumnega
lopova na zunaj pravilnejše od poštenjakovega, ker ga
lopov mora upravičiti pred drugimi, poštenjaku pa
tega ni treba. Drugič, da celo formalno pravilno
ravnanje trpi sankcije, če se pri tem kršijo pravila
občutljivosti in častnosti poklica, ki se jih ne more
naučiti, kdor jih ne čuti.
V našem poklicu so "veterani", naši predhodniki,
s svojim trudom, delom in vzornim ravnanjem
vcepili globoko v mestne in podeželske ljudi misel,
da notar ni zgolj in predvsem državni uslužbenec, ki
opravlja takšne in drugačne konkretne dejavnosti,
temveč dober in pošten človek, preudaren, učen in
časten poštenjak, ki razreši vse težave, ki so mu
zaupane, ki slehernemu govori po pravici, ki
nepristransko svetuje in ki vselej naredi več, kot ga
prosijo. Izneveriti takšno zaupanje zaradi
pomanjkanja prizadevnosti, pristojnosti ali poštenja
pomeni nastopati z goljufijo do javnosti in dela.
Deontologija, o kateri govorimo, je posamezna
deontologija slehernega notarja, lahko bi rekli,
zasebna deontologija. Poleg nje obstaja tudi druga
deontologija, ki jo lahko imenujemo javna, v
pomenu deonotologije notarskih teles, notariatov, ki
vsak dan dobiva večjo tehtnost zaradi čedalje
pogostejših čezmejnih povezav, ki jih omogoča
svoboden pretok ljudi, kapitalov in blaga med
državami članicami Evropske unije. To je bil povod,
da je Notarska konferenca Unije sprejela Evropski
kodeks notarske deontologije, in sicer na neapeljski
skupščini 3. in 4. februarja 1995, se dopolnilo na
graški skupščini 20. in 21. oktobra istega leta.
Sprejeto soglasno, z vzdržanim grškim notariatom.
Namen tega kodeksa je oskrbeti evropske
notariate z enim telesom s skupnimi pravili, da bi
uskladili določene notarske dejavnosti. Pravila,
namenjena temu, da bi porabnikom zagotovila in jim
omogočila pomoč in svet pri njihovih čezmejnih
operacijah. Ta kodeks niti najmanj ne namerava
nadomestiti državnih zakonov vsake države članice.
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Kodeks temelji na definiciji notarja, sprejeti v
"Madridski deklaraciji" iz leta 1990, ki smo jo že
podali, in se razvije v eno smer ali korpus splošnih
pravil in v drugo o pogojih in načinih notarskega
delovanja v sprejemni državi članici:
A) Splošna pravila:
1.1. Poštenost in moralna integriteta pri
udejanjanju svojega poslanstva (do svojih - domačih
ali tujih - strank, do države in njenih spremljevalk; in
v primeru sodelovanja notarjev raznih držav, iskanje
zadovoljive skupne rešitve v skladu s predpisanim
zakonom).
1.2. Nepristranskost in neodvisnost.
1.3. Zaupnost in poklicna molčečnost.
1.4. Pravna in tehnična (nenehno izobraževanje
in posodabljanje znanj) pristojnost.
1.5. Oglasna sporočila (splošni podatki na voljo
uporabniku; posamezna oglasna sporočila so
prepovedana, razen če so dovoljena tako v izhodiščni
kot v sprejemni državi; kolektivna oglasna sporočila
lahko organizirajo Splošni sveti in pokrajinske ali
krajevne oblasti).
1.6. Naziv in poreklo (notarji smejo v vseh svojih
dokumentih, dopisih in v vseh izrazih njihove
poklicne dejavnosti rabiti notarski naziv, ime in
priimek, ki jih dovoljuje njihov državni zakon, in kraj
bivališča; lahko navedejo svoje univerzitetne nazive,
svojih naslovov specializacij pa ne).
2. Pogoji in načini delovanja v sprejemni državi
članici.
2.1. Svoboda izbire notarja in ozemeljska
pristojnost (svobodna izbira pri prošnji za sodelavca,
ki pomaga z ozemeljsko pristojnim notarjem; če je v
spremstvu notar izhodiščne države, je treba na to
opozoriti ozemeljsko pristojnega notarja in se
dogovoriti za oblike sodelovanja; vsekakor lahko
javno listino overi le ozemeljsko pristojni notar.

stran 50

junij 2001

Notarski vestnik

2.2. Raba deontoloških pravil sprejemne države
2.3. Plačilo stroškov (tuj notar, ki sodeluje z
ozemeljsko pristojnim notarjem mora načeloma
obvestiti svojo stranko o znesku svojih honorarjev v
skladu z veljavnimi ceniki, in si prizadevati, da bi bil
celotni strošek kar najbolj ekonomičen).
2.4. Garancija (notarji morajo imeti zavarovalno
polico, ki krije stroške za škodo, ki jo lahko povzročijo
med opravljanjem poklica tako na izhodiščnem
ozemlju kot na ozemlju druge države).
Namen tega Evropskega kodeksa notarske
deontologije ne more biti boljši: odrejati povezave
med poklicnimi kolegi iz raznih držav in zavarovati
čezmejnega uporabnika. Vseeno pa se človek ne
more upreti vprašanju: je to potrebno?, bo to čemu
koristilo? Menim, da je vse to z deontologijo, moralo
z veliko začetnico in še zlasti z njo - kajti morala je
samo ena - nekaj, kar človek nosi znotraj sebe in pri
čemer slehernik, sleherni notar ve, kaj mora storiti
in kako mora to storiti. Že VALLET je rekel: "če bi
notariat ostal brez znanosti, bi lahko deloval bolj ali
manj nepopolno. A brez morale, brez poštenosti,
notarska funkcija ne bi bila mogoča."
Naša funkcija, ki jo opravljamo v skladu z načeli,
določenimi v sistemu latinskega notariata, in ki jo
opravljamo s poklicanostjo in vestjo, se spremeni v
angela varuha ali varuha ene izmed zahtev, ki jih
postavlja družba: pravna varnost. In pravna varnost
je ustavno zaščiteno načelo (po členu 9.3 naše ustave
z dne 31. oktobra 1978): dobro ustanoviti notariat
pomeni izpopolniti ustavna zagotovila." Ta še zmeraj
sodobni stavek v navednicah je izrekel GONZALO
DE LAS CASAS, in sicer leta 1877.
Notariat je ustanova, katere obstoj upravičuje
potreba po tem, da bi dosegli čim večjo pravno
varnost. Zato - nas je učil FIGA FAURA - upošteva
tri temeljne dejavnike: verodostojnost, zunanjo
pravnost in notranjo resnico aktov, ki jih notar
obravnava. Nujno je, da lahko zaupa v resničnost
izjave, v to, da se je dejansko sklenil pravni posel, da
se je to zgodilo med določenimi osebami in na točen
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datum; pravni posel, ki je predmet obdelave, mora
obvezno združevati vse pogoje, ki jih zahteva zakon,
da bi postal polno veljaven; nepogrešljivo je, da
sklenjeni pravni posel dejansko izpolnjuje voljo
strank. Na prvo točko se navezuje notarska javna
listina; na drugo značaj jurističnega izvedenca - v
pravu - ki ga mora imeti notar; na tretjo pa
svetovanje, kateremu je notar zavezan. Če se volja pri
poslu poraja in zadovolji pravilno, s predvidevanjem
morebitnih alternativ pri posledicah željenega - ki so
znotraj, pa tudi zunaj prava; če se ta volja usmeri v
formulo, ki je zakonsko dovoljena, in če se pravni
posel povnanji in se verodostojno razglasi navzven,
potem je željena pravna varnost povsem udejanjena.
Notar je potemtakem družbeno potrebna
ustanova in nihče ne spregleda dejstva, da se družba
premika in spreminja skupaj s časovnimi obdobji, in
zato se mora tudi notariat, če naj bi družbi koristil,
prilagoditi družbenim spremembam in se soočiti z
novimi potrebami.
Dandanes se evropski notariat sooča z dvema
velikima izzivoma: boj proti organiziranemu
kriminalu in elektronsko poslovanje.
A) Boj proti organiziranemu kriminalu. Notarska
konferenca Evropske unije se je na svojem srečanju v
Rimu 27. novembra 1998 enoglasno javno izrekla za
pobudo Evropske komisije za boj proti
organiziranemu kriminalu in se tudi zavzela za
načela, na katerih temelji Listina Evropskih
združenj. Upoštevajoč dejstvo, da je temeljno
poslanstvo notarjev dajati aktom in pogodbam, ki jih
sami overijo, uradno veljavo, da smo notarji
odgovorni za pravno veljavnost teh aktov in pogodb zato so akti, ki so v nasprotju z zakonom,
prepovedani in notar mora odkloniti upravljanje z
njimi - in da zakonodaje nekaterih držav članic EU,
čeprav spoštujejo poklicno molčečnost, nalagajo
notarjem dolžnost, da sodelujejo z javnimi oblastmi
(dolžnost, da prijavijo pranje denarja), se je
Konferenca dogovorila za sodelovanje z oblastmi,
pristojnimi za preučitev pogojev za rabo Listine
notariatu, izdelavo prikaza tehtnih podatkov, ki jih je
treba prijaviti, in vključitev besedila, ki se navezuje
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na dolžnosti iz Listine, v Evropski kodeks notarske
deontologije.
V Bruslju so 27. julija 1999 podpisali Listino
Evropskih poklicnih združenj za boj proti
organiziranemu kriminalu (med podpisnicami je
CNUE). Ta združenja so se dogovorila, da bodo
uvedla ali izboljšala sredstva nadzora in /ali postopke
notranjega uradnega obveščanja, pa tudi ustrezne
sankcije za svoje člane pri dejavnostih, povezanih z
organiziranim kriminalom; da bodo uvedla na ravni
državnih poklicnih združenj Svet zaupnosti, da bi
pomagala svojim članom pri težavah, ki nastajajo pri
interpretaciji ustreznih kodeksov ravnanja; da bodo
uvedla ali izboljšala preučevanje pri reklamacijah, ki
jih izrazijo stranke; da bodo promovirala pobude
poklicnih združenj ali skupin za preprečevanje
sodelovanja svojih članov pri dejavnostih
organiziranega kriminala; in da bodo dajala podatke
o poklicnih kodeksih ravnanja in varnostnih sistemih
povsod, tudi v poklicnih združenjih držav kandidatk.
V Valenciji se je 30. oktobra 1999 CNUE glede
boja proti organiziranemu kriminalu dogovorila, da
bodo v vseh državah latinskega prava Evropske unije
ustava, statuarne spremembe in prenehanje
sodelovanja družb zavezani državnemu nadzoru in
oblikovani z uradno veljavno listino.
Kar se tiče španskega prava, ne moremo
spregledati zakona 19/1993 z dne 28 decembra o
posebnih preventivnih ukrepih proti pranju kapitala,
ki v svojem členu 16.1. obvezuje sleherno oblast ali
državnega uradnika, s carino vred, da obvestijo
posebej zato ustanovljeno telo o vsakem dejanju, ki
lahko predstavlja pokazatelja ali dokaz za pranje
kapitala, ki izvira iz dejavnosti, povezanih z mamili,
oboroženimi tolpami in terorističnimi skupinami.
Pravilo tega zakona, sprejeto s kraljevim dekretom
925/1999 z dne 9. junija, je med državne uradnike
vključilo tudi notarje, ki so še posebej zavezani tej
dolžnosti.
Zakon, o katerem govorimo, v drugem odlomku
omenjenega prvega razdelka, nadrobno določa, da je
"dolžnost, ki je določena v prejšnjem odlomku,
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razumljena brez škode do skrivnosti notarskega
protokola, ki zaobjema javne listine, na katere se
navezuje 34. člen zakona z dne 28. maja 1862 (knjiga
za zaprte oporoke in kodicile in protokol za odprte
oporoke in kodicile, kadar oporočniki za to
zaprosijo), in tudi tiste, ki se navezujejo na priznanje
izvenzakonskih otrok."
Ker so nedvomne objektivne težave, s katerimi
smo se srečevali notarji, kadar smo obveščali o
dejanjih, ki bi lahko predstavljali pokazatelj ali dokaz
za pranje kapitala, je Glavna uprava registrov in
notariatov izdala 10. decembra 1999 Navodilo, v
katerem je našteta vrsta predpostavk, ki jih je v
skladu z zakonom 19/1993 treba upoštevati kot
operacije, ki so posebno sprejemljive za povezanost z
omenjenim pranjem kapitala. Nekatere operacije se
navezujejo na objektivna merila (imenovanje istega
edinega in solidarnega upravnika s hkratnim
značajem v treh ali večih družbah ali imenovanje
osebe, ki biva ali ima sedež v tako imenovanih
davčnih rajih ...); pri drugih pa se kaže subjektivno
merilo (zneski, ki jih prejme notar v hrambo, da bi
jim določil namembnost, ki jo predvideva deponent
z očitno nenavadnimi ali neobičajnimi nameni ...);
in, nazadnje, operacije, pri katerih je opaziti
objektivne in subjektivne prvine (ustanovitev treh ali
večih družb v istem dnevu, kadar je vsaj eden izmed
družabnikov ista oseba in poleg tega kateri izmed
družabnikov nima stalnega bivališča, kadar gre za
neznane in na drugem kraju bivajoče družabnike ali
upravnike ali kadar se pojavijo drugi dejavniki, ki
opozarjajo na nenavadno operacijo ...).
Prej smo omenili skrivnost notarskega protokola
in skoraj nevede odprli skrinjo viharjev, saj se med
notarji oblikujeta dve nasprotni prepričanji. Na eni
strani je prepričanje tistih, ki poskušajo gnati
poklicno skrivnost do najskrajnejše ravni, in na drugi
prepričanje tistih, ki se tega držijo z manjšo
strogostjo in se zato strinjajo z dolžnostjo
sodelovanja, ki je naložena nam notarjem, da bi se
lahko borili proti organiziranemu kriminalu.
Zaprimo to skrinjo. Na tem koncu, pri mejah in
obsegu poslovne skrivnosti, se ne smemo predolgo
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zamuditi. Preprosto dodajmo kot osebno mnenje, ki
zato nima vrednosti, da prav tako drži, čeprav mora
biti po splošni tezi poslovna skrivnost absolutna, da
se mora notar čutiti prost obveze skrivnosti, kadar
gre za predmet, ki predstavlja delikt, ali kadar iščejo
sodelovanje notarja kot tihega zaveznika ali
prikrivalca pri izvajanju nemoralnega ali pravno
nedovoljenega dejanja. Poklicna skrivnost mora biti
pdrejena skupni dobrobiti: "Salus populi suprema lex
esto" (Ciceron, De legibus, 3.3.8.).
B) Elektronsko poslovanje. Dandanes je tako
imenovano "deskanje po internetu" običajno dejstvo.
Vse je mogoče narediti prek elektronskega
poslovanja: rezervirati vozovnice in sobo v hotelu;
kupiti izdelke, prehrano in blago; iskati informacije;
oglaševati, itd. in na tej točki, se mora notariat
vprašati, ali je v tem kibernetičnem svetu kakšna
vloga, ki je prihranjena za nas.
Iz časovnih razlogov - ki nam jih nalaga osnovni
bonton do poslušalcev - bomo skicirali našo vlogo ali
našo možno vlogo pri elektronskem podpisu in tako
imenovani računalniški notarski javni listini.
Najprej povejmo, da ta problem že leta zaposluje
notariat. Zaradi jedrnatosti omenimo le XX.
Mednarodni kongres latinskega notariata, ki je
potekal v Cartageni v Kolumbiji leta 1992, kjer je
bila osrednja tema "Dokument v informatiki in
pravna varnost", v kateri sta se odlikovali zlasti dve
poročili: špansko, avtorja z imenom PRADA
GUAITA, in italijansko, delo avtorja GALLIZIE.
Na področju EU so se dela po številnih Prispevkih
in Predlogih izčistila v Direktivi 1999/93/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra
1999, po kateri je določen skupen okvir za
elektronski podpis.
Na področju zakonov držav članic moramo
omeniti:
n e m ški zakon o digitalnih podpisih, ki ga je
sprejel Bundestag dne 13. junija 1997. Ena izmed
njegovih najpomembnejših točk je nadzor oblasti
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nad tistimi, ki potrjujejo listine, in sicer tako, da
lahko to opravlja le oseba, ki si je za to že pridobila
dovoljenje;
i talijanski pravilnik za akte, dokumente in
pogodbe v elektronski obliki, ki je bil sprejet 5.
avgusta 1997. Pravilnik se posebej nanaša na
postopanje notariata pri aktih, dokumetnih in
pogodbah v elektronski obliki. 6. člen tega pravilnika
določa, da prepisi na računalniških nosilcih
dokumentov, zapisanih izvirno na papirju ali na
kateri koli drug neračunalniški način, nadomeščajo
za vse pravne potrebe njihove izvirnike, če njihovo
usklajenost z izvirnikom overi notar ali pooblaščen
javni uslužbenec z izjavo, zapisano na računalniškem
dokumentu. 7. člen določa, da imetnik prepisa
asimetričnih ključev lahko dobi depozit na tajen
način zasebnega ključa v notarski pisarni, v skladu z
odredbami o zaprti oporoki (člen 605 C.c. Italije).
Naposled 16. člen obravnava pravno veljavni digitalni
podpis in določa, da se podpis priznava, kadar
njegovo apozicijo overi notar ali kakšen drug
pooblaščen javni uslužbenec, in uvaja veliko novost,
in sicer da apozicija digitalnega podpisa javnega
uslužbenca združuje in nadomešča za vse cilje
zakonov apozicije žigov, puncev, kolekov, oznak in
pečatov s svojim digitalnim podpisom. S tem
italijanski notarji, ko smejo podpisati ta tip
legitimacij podpisov s svojim digitalnim podpisom,
vstopajo v digitalno obdobje in nadomeščajo
tradicionalen podpis in žige in druge zaznambe, s
katerimi je opremljen;
španski Kraljevi dekret zakon 14/1993 z dne 17.
septembra, ki odreja elektronski podpis; Kraljevi
dekret 1906/1999 z dne 17. decembra telefonsko ali
elektronsko sklenitev pogodbe s splošnimi pogoji v
skladu s členom 5. 3. Zakona 7/1998 z dne 13. aprila
o splošnih pogojih sklenitve pogodbe in Odredba z
dne 21. februarja 2000 Pravilnika o akreditiranju
izvajalcev storitev za potrjevanje in o potrjevanju
določenih izdelkov z elektronskim podpisom.
Omenjeni Kraljevi dekret zakon na prvem mestu
odreja rabo elektronskega podpisa, priznavanje
njegove pravne učinkovitosti in izvajanje storitev
potrjevanja za javnost, in natančno določa v svojem
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členu 1.2., da "pravila o izvajanju storitev potrjevanja
elektronskega podpisa, ki jih zaobjema ta kraljevi
dekret - zakon ne nadomeščajo niti ne spreminjajo
pravil, ki odrejajo funkcije, ki jih lahko opravljajo
usposobljene osebe v skladu z zakonom, da bi overile
podpis na listinah ali da bi prek njihove dejavnosti
listine postale javne ". Se pravi, da nas notarje pušča
ob strani. Razviti elektronski podpis, ki temelji na
uradno potrjenem izkazu, ima isto pravno veljavo kot
lastoročni podpis (3. člen), s tem pa se potrebna
varnost osnuje na storitvi potrjevanja, ki se dodeljuje
tako imenovanim "izvajalcem storitev potrjevanja" po
sistemu svobodne konkurence, tako da je ta lahko
katera koli oseba, fizična ali pravna, ki izpolnjuje
določene pogoje (6. in 11. člen), in ne da bi bile pri
tem uvedene omejitve za storitve potrjevanja, ki
izhajajo iz ene izmed držav članic EU (4. člen).
Nazadnje se na ministrstvu za pravosodje ustvari
Register izvajalcev storitev potrjevanja, pri katerem
morajo zaprositi za vpis pred začetkom opravljanja
svoje dejavnosti vsi, ki imajo sedež v Španiji, in
katerih odrejanje se udejanja po Kraljevem dekretu
(7. člen).
Ta španski pravilnik je, čeprav je nastal pred
omenjeno Direktivo 1999/93/ES Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999,
upošteval načela, iz katerih izhaja tudi sam in ki so
bila povzeta po Skupnem stališču (ES) št. 28/1999, ki
ga je sprejel Svet 28. junija, z namenom, da bi bila
sprejeta omenjena Direktiva. Namen te Direktive je
omogočiti rabo elektronskega podpisa in prispevati k
njenemu pravnemu priznanju, ne odreja pa vsega,
kar je povezano s sklenitvijo in veljavnostjo pogodb
ali drugih zakonskih dolžnosti, kadar obstajajo
formalni pogoji, določeni v državnih zakonodajah ali
zakonodajah skupnosti, in ne posega v pravila in
omejitve, ki določajo rabo dokumentov (1. člen).
Izvajanje storitve potrjevanja ne sme biti pogojeno s
pridobitvijo predhodnega pooblastila, čeprav države
članice lahko uvedejo ali imajo prostovoljne ureditve
akreditiranja, namenjene izboljšanju ravni preskrbe s
storitvami potrjevanja (3. člen). Prav tako države
članice ne smejo omejiti izvajanja storitev
potrjevanja na področjih, določenih s to Direktivo, ki
izhajajo iz druge države članice (4. člen). Države
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članice se zavzemajo za to, da razvit elektronski
podpis, ki temelji na uradno priznanem potrdilu in
ki je ustvarjen z zanesljivim sredstvom za izdelavo
podpisa: a) izpolnjuje pravni pogoj za podpisa glede
na druge podatke v elektronski obliki, tako kot
lastoročni podpis izpolnjuje omenjene pogoje glede
na podatke na papirju; in b) je sprejemljiv kot dokaz
pri pravnih postopkih (5. člen).
S tem se vrnimo k tistemu, o čemer smo govorili
pred nekaj trenutki: vloga notarja pri elektronskem
podpisu in računalniška notarska javna listina.
Sprejemnik elektronskega sporočila - piše
RODRIGUEZ ADRADOS - ne sme biti prepričan le
o integriteti besedila, temveč še posebno o
istovetnosti osebe, ki mu ga je poslala; brez obeh
prepričanj, objektivnega in subjektivnega, sporočilo
ne bo primerno vozilo v pravnem prometu odprtih
omrežij. Določljivost izvirnega pisca sporočila je bila
težava, ki je zmeraj zaposlovala izvedence za
informatiko. Le malo zaščite so prinesli PIN
(Personal Identification Number) ali gesla
(Passwords). Pri iskanju te zaščite se je elektronsko
poslovanje ponašalo s kodifikacijo ali šifriranjem
svojih spročil z uporabo kriptografskih tehnik.
Temeljna sistema sta dva, simetrični ali vrstni ali
enkratni ključ (Key) in asimetrični ali par ključev,
eden je javni in drugi zasebni, med seboj sta
nerazdružljivo povezana.
V simetričnem sistemu (Data Encryption
Standard, DES), en sam ključ zadostuje za
kodificiranje in dekodificiranje sporočila. Naslovnik
sporočila pa mora najprej poznati ključ ali mu ga je
treba poslati s posledičnimi tveganji.
V asimetričnem sistemu ima vsak uporabnik par
ključev, ki sta nerazdružljivo povezana; eden je javni,
ki se vstavi v povezave ali vodnike in ga lahko spozna
vsakdo; drugi pa je zasebni, ki ga pozna le njegov
imetnik. Asimetrični značaj kriptografije temelji na
tem, da ključa delujeta v obratni smeri, in sicer če je
bil eden uporabljen za kodificiranje sporočila, ga
lahko dešifirira le njegov parni ključ iste osebe in
noben drug, niti tisti ključ ne, v katerem je bilo
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sporočilo kodificirano.
Prav zamisel, rabljena v nasprotni smeri, je
porajala tako imenovan "digitalen podpis", besedilo,
ki ga pošiljatelj sporočila - ali izjave - kodificira s
svojim lastnim zasebnim ključem in ki ga zato lahko
dekodificira samo naslovnik z javnim ključem istega
pošiljatelja. Tako imenovan digitalni podpis ni
podpis v pravem pomenu besede, temveč šifrirano
besedilo, ki nastane iz uporabe ključa pisca sporočila
v besedilu, ki bo kodificirano.
To je sicer veliko, ni pa vse, in varnost, ki jo
potrebuje vsako poslovanje za svoj razvoj zahteva
nekaj več: da nekdo tretji, ki je nevtralen, potrdi, da
ima določen javni ključ neka oseba in da je veljaven,
in zato je treba ustvariti, razdeliti in nadzorovati pare
ključev. Na sestanku, ki ga je sklicala "Americaan Bar
Association" (ABA) in ki je potekal v New Yorku leta
1993 in se ga je kot predstavnik UINL udeležil
italijanski notar MARIO MICCOLI, so prišli do
sklepa, da je ta tretja oseba prava "Oblast potrjevanja"
(Certification Authority, C. A.). Kot smo že videli,
Evropska direktiva ne zahteva takšnega značaja in ga
imenuje "izvajalec storitev potrjevanja", to pa je
ponovitev zapisanega v španski zakonodaji.
Smo to lahko notarji? Evropski notariat latinskega
tipa se lahko in se mora uveljaviti kot stroka za
potrjevanje in s tem vnesti v mehanizem
elektronskega podpisa varnost z nadzorovanjem
istovetenja podpisnika ali podpisanega, možnosti
predstavljanja, kadar kdo nastopi v imenu pravne
osebe, in še dolgo bi lahko naštevali. Tako izjavlja
notar GARCIA MAS, član Delovne skupine
"Prihodnost notariata" pri CNUE. Razvit elektronski
podpis - nadaljuje - ne daje elektronskemu
dokumentu nobene verodostojnosti in pravne
veljavnosti, ki jih dobi dokument s posredovanjem
notarja.
Ostaja nam le še zadnji skok. V prazno? Ostaja še
možnost, da računalniški dokument dobi uradno
veljavo s posredovanjem notarja in tako postane
računalniška notarska javna listina, imenovana tudi
elektronski notarski javni dokument. Se pravi
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dokument, ki bo hkrati računalniški dokument in
notarski javni zapis.
Mnenja so deljena. Eden izmed velikih
zagovornikov možnosti računalniškega izstavljanja
javnih zapisov je čilski notar GAETE GONZALEZ,
čigar mnenje je, da ni, če so izpolnjeni raznovrstni
pogoji, ki jih določa zakon, za nastanek javne listine pogoji za obstoj - in da bi listina poleg tega tudi štela
kot takšna - pogoji za pravno veljavnost - nikakršne
ovire, da ne bi računalniška javna listina štela kot
takšna. A obvezna predpostavka mora biti, kakor
pravi sam avtor, imenovanje notarja kot oblasti
potrjevanja in poslanika verodostojnosti pri
računalniških postopkih.
Eno velikih vprašanj, ki se nam postavlja, je
vprašanje o že omenjenem načelu neposredne
navzočnosti: fizična navzočnost osebe pred
notarjem, da bi pred njim izrazil svoje strinjanje.
Lahko notarji overimo virtualno resničnost?
Uveljavitev elektronske notarske javne listine bi
poleg tega prinesla potrebo po drugih številnih
reformah v pravnih uredbah: izginila bi enota
dokumenta in bi zato nastale spremembe pri
pogodbah med odsotnimi; mehanizmi ponudbe in
sklenitve pogodbe z navzočnostjo notarja pri
slehernem trenutku postopka; dokazna oblika, moč
in sredstva; izdaja prepisov, itd.
Vsekakor mora CNUE jasno vedeti, da se ne sme,
če dovoli možnost elektronskega notarskega javnega
dokumenta, v nobenem primeru to zgoditi v škodo
našega dela, kot smo ga predstavili. Sestavljanje
dokumentov, svetovanje, nadzorovanje zakonitosti in
avtorizacijo je treba zaščititi pred vsem drugim.
Nismo zgolj potrjevalci podpisov. Naš poklic in naše
bistvo se ne smeta skvariti. Vrata so vsaj priprta lahko prestopimo prag?
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Notarske listine
v gospodarskem pogodbenem pravu
1. Uvod
Gospodarski subjekti sklepajo gospodarske pogodbe
v zvezi z dejavnostjo, ki jo opravljajo kot strokovnjaki.
Pri izpolnjevanju obveznosti iz takšnih pogodb
morajo ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
Zaradi pomembnosti zavez in rizikov ki jih
prevzemajo in predvsem zaradi varstva njihovih
pravic (zavarovanja terjatev) pa je zanje koristno, da
že pri pogajanjih in pri sklenitvi pogodbe, delujejo s
skrbnostjo strokovnjakov. Zato praviloma sodelujejo
pravniki - odvetniki kot pooblaščenci strank že pred
sklenitvijo pravnega posla. Notar ima pri sklepanju
pogodb poleg vloge izvrševalca javnih pooblastil, tudi
vlogo neodvisnega in nepristranskega svetovalca
strank. Njegova svetovalna vloga pa je iz povedanih
razlogov izrazitejša pri sklepanju negospodarskih
pogodb in gospodarskih pogodb manjših
gospodarskih subjektov kot npr. samostojni
podjetniki in družbe z omejeno odgovornostjo. Ker
se le - ti pospešeno množijo in med seboj živahno
poslujejo, se pogosto znajdejo v notarski pisarni.
Notarjeva svetovalna vloga pri takšnih gospodarskih
poslih se ne razlikuje od vloge, ki jo ima pri
sklepanju »klasičnih pogodb« med fizičnimi
osebami. Vendar pa notar, ki je neodvisen od
interesov strank, tudi pri pogodbah, ki jih
pripravljata vojski pravnikov obeh strani, pogosto
najlažje predstavi poslovodstvoma strank tako
ugodne kot tudi neugodne pravne posledice
nameravanega posla.
2. Delovno področje in pooblastila notarjev
Ustava1 in zakon o notariatu (ZN)2 sta poverila
notarjem javno pooblastilo, pri izvrševanju katerega
izdajajo javne listine. Notarske listine (notarski
zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila) so
javne listine. Le - te imajo posebno dokazno moč.
Zakon o pravdnem postopku določa, da javna listina
dokazuje resničnost tistega, kar se v njej potrjuje ali
določa. Dovoljeno pa je dokazovati, da so v javni

1

listini dejstva neresnično ugotovljena ali da je sama
listina nepravilno sestavljena.3
Notar, ki sestavi strankam notarsko listino, jih lahko
po njihovem posebnem pooblastilu zastopa kot
pooblaščenec v nepravdnih zadevah pred sodišči (v
praksi se najpogosteje pojavlja kot pooblaščenec v
postopku vpisa v sodni register ali v zemljiško knjigo)
in v nespornih stvareh pred drugimi državnimi
organi. Zadeve morajo biti v neposredni zvezi z
notarsko listino.
Poleg javnih listin sme notar na zahtevo strank
sestavljati tudi zasebne listine. Takšne listine lahko
sestavi o pravnih poslih, za katere zakon ne določa
posebne oblike in tudi stranke ne izrazijo takšne
želje.
Ena izmed najpomembnejših pridobitev, ki jih je
prinesla uvedba notariata, je možnost dogovora
strank o neposredni izvršljivosti notarskega zapisa:
notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem
določena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je
glede takšne obveznosti dovoljena poravnava in če
zavezanec soglaša z neposredno izvršljivostjo
notarskega zapisa (4. člen ZN). Predmet poravnave
in torej tudi notarskega zapisa je vsaka pravica, s
katero lahko kdo razpolaga.
Po začetnih dvomih ali je mogoče izvršljivost
notarskega zapisa dogovoriti tudi za dajatev in ne le
za storitev, je sedaj že jasno, da neskladje med
predmetom obveznosti po 4. členu ZN in po 46.
členu zakona o obligacijskih razmerjih4 (pogodbena
obveznost je lahko v tem, da nekdo nekaj da, stori,
opusti ali trpi) izvira iz nedoslednega prevoda § 3
avstrijskega notarskega reda (NO)5. Zakon o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ)6 je med izvršilne naslove uvrstil
tudi izvršljiv notarski zapis (3. točka 2. odstavka 17.
člena). Poleg tega je izvršljiv notarski zapis tudi pogoj
enega izmed sredstev za zavarovanje denarne
terjatve: pogoj za zavarovanje z zastavno pravico na

Notariat je javna služba, ki jo ureja zakon (2. odstavek 137. člena Ustave Republike Slovenije - Uradni list RS št. 33/91 in 42/97).
(Uradni list RS št. 13/94 - 41/95).
3
Zakon opravdenm postopku (Uradni list RS št. 26/99) tako določa v 224. členu.
4
Uradni list SFRJ št. 29/78 - 57/89.
5
Notariatsordnung (Bundesgesetzblatt 1993/692) v točki (a) § 3, kot predmet obveznosti določa dajatev in storitev (z eno besedo: “Leistung”) in
opustitev (“Unterlassung”).
6
Uradni list RS, št. 51/98.
2
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dolžnikovi nepremičnini ali premičnini je, da gre za
zavarovanje denarne terjatve, ki izvira iz notarskega
zapisa, v katerem je dolžnik pristal na njegovo
neposredno izvršljivost (iz 1. odstavka 250. člena
ZIZ).
Dispozicija strank pa ni edino vodilo pri sestavljanju
notarskih listin. V določenih primerih mora notar
kljub sporazumu strank pri izvrševanju javnih
pooblastil odkloniti sestavo notarske listine. Na
podlagi 23. člena ZN mora odkloniti sestavo
notarske listine v poslu:
ki je po zakonu nedopusten,
o katerem sumi, da ga stranke sklepajo samo
navidezno,
o katerem sumi, da ga stranke sklepajo zato, da bi se
izognile zakonskim obveznostim,
o katerem sumi, da ga stranke sklepajo zato, da bi
protipravno oškodovale tretjo osebo,
ki ga sklepa oseba, ki ga zaradi mladoletnosti ali
drugega zakonskega razloga (ki je poznan notarju) ne
more veljavno skleniti.
Navedeno pravilo se ne uporablja pri overjanju
podpisov (4. odstavek 64. člena ZN).
ZN ne ureja izrecno situacije ki nastane, če stranka
zahteva sestavo zasebne listine o pravnem poslu, ki
mora biti na podlagi 47. člena sklenjen v obliki
notarskega zapisa. Takšen pravni posel bi bil na
podlagi 48. člena ZN neveljaven (ničen oziroma
izpodbojen). 23. člen ZN, ki med razlogi za obvezno
odklonitev sestave notarske listine našteva nične
pravne posle (nedopustne, navidezne, protipravne) in
izpodbojne pravne posle (pogodbe poslovno
nesposobnih oseb) torej prepoveduje notarjem
sestavljati javne listine o neveljavnih pravnih poslih.
V nasprotju z takšnim namenom bi bilo tudi, če bi
notar sestavil zasebno listino o pravnem poslu, ki bi
bil neveljaven ravno zaradi pomanjkanja zakonsko
predpisane oblike notarskega zapisa. Zato je moč
zaključiti, da mora notar odkloniti sestavo zasebne
listine o takšnem pravnem poslu. Čeprav je uporaba
23. člena ZN pri overjanju podpisov izrecno
izključena, iz povedanega izhaja tudi, da mora notar
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odkloniti sestavo notarskega potrdila o overitvi
podpisa na zasebni listini, ki jo je sestavil kdo drug,
če gre za pravni posel, ki je neveljaven, ker ni
sklenjen v obliki notarskega zapisa.
Zadržek za sestavo notarske listine obstoji tudi, če
notar meni, da stranka ni upravičena skleniti
določenega pravnega posla ali če so njene izjave volje
nejasne, nerazumljive ali dvoumne. Notar mora pri
sestavi notarske listine stranko opozoriti:
da ni upravičena skleniti določenega pravnega posla
(24. člen ZN)7,
da je njena izjava volje nejasna, nerazumljiva ali
dvoumna in zato lahko pripelje do pravde ali
izpodbojnosti (42. člen ZN).
Če stranka v navedenih primerih vztraja pri zahtevi
za sestavo notarske listine, jo mora notar vseeno
sestaviti in vanjo zapisati svoja opozorila.
3. Zunanja oblika notarske listine
ZN predpisuje zunanjo obliko (izgled) notarskih
listin v 31. do 35. členu. Pravila veljajo za vse tri vrste
notarskih listin. Notarska listina je lahko npr.
izpisana ročno. Znano je, da morajo biti prazna
mesta izpolnjena s črtami, številčne oznake pa
morajo biti izpisane tudi z besedami. Izjema je
določena za oznake zemljiškoknjižnih vložkov
oziroma parcel ter uradnih listov oziroma
posameznih določb predpisov. NO je bolj praktičen
ko določa, da je potrebno številčno oznako izpisati z
besedo le ko se prvič pojavi, poleg tega pa določa tudi
več izjem kot npr. opravilne številke, hišne številke
itd. (2. odstavek § 44 NO).
4. Vsebina posameznih vrst notarskih listin
Od zunanje oblike notarskih listin, ki mora biti
enaka pri vseh treh vrstah notarskih listin, je
potrebno ločiti vsebino notarskih listin, ki je različna
za vsako od treh vrst notarskih listin.
Najpomembnejša notarska listina je notarski zapis,
ki se v praksi pogosto napačno enači z zunanjo obliko
notarskih listin v stilu: »Vse kar notar zapiše je

Iz komentarja § 36 NO (Kurt Wagner: Notariatsordnung mit Kommentar, Literaturangaben und einer Übersicht der Rechtsprechung samt
einschlägigen Gesetzen, Verordnungen und Erlässen, 4. völlig neubearb. und erw. Aufl., Wien, Manz 1995, stran 157) je razvidno, da se
komentirana določba, ki je bila vzor 24. členu ZN, nanaša na upravičenost za zastopanje stranke pri potrjevanju poteka dogajanja oziroma pri
enostavnem potrjevanju, kjer ne gre za sklepanje pravnih poslov, medtem ko za zastopanje pri sestavi notarskih zapisov o pravnih poslih veljajo
strožja pravila.
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notarski zapis« ali celo: »Vsako besedilo, ki ima med
vrsticami značilne črtice, je notarski zapis.«
Poleg notarskega zapisa poznamo še notarski
zapisnik in notarsko potrdilo.
4.1. Notarsko potrdilo
Notar je pooblaščen za izdajo potrdila o tem, da se
prepis listine ujema z izvirnikom (overitev prepisa).
Poleg tega je najbolj znano in razširjeno notarsko
potrdilo, da je stranka vpričo notarja lastnoročno
podpisala listino, ali dala nanjo svoj ročni znak, ali
pa podpis oziroma ročni znak priznala za svojega
(overitev podpisa). Pri tem notar ni odgovoren za
vsebino listine. Zasebna listina na kateri se overi
podpis stranke, z overitvijo njenega podpisa ne
postane javna listina. Lastnost javne listine ima le
notarsko potrdilo o overitvi podpisa na zasebni
listini. Pri overjanju podpisov zastopnikov pravnih
oseb notar s pomočjo neposredne računališke
povezave s centralno informatizirano bazo sodnega
registra, preveri obstoj upravičenja za zastopanje in
to potrdi v javni listini. Glede na deklaratoren značaj
vpisa spremembe zastopnika v sodni register, lahko
zastopnik izkaže svoje upravičenje tudi drugače, če
še ni prišel na vrsto za vpis v sodni register.
Poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo lahko
npr. izkaže svoje upravičenje z zapisnikom skupščine
družbe o imenovanju, uprava delniške družbe pa z
zapisnikom seje nadzornega sveta. Notar navede
način ugotovitve upravičenja za zastopanje v potrdilu
o overitvi podpisa.
Notar je pooblaščen za izdajo potrdila o času, ko je
bila določena listina predložena na vpogled njemu
ali tretji osebi v njegovi navzočnosti. Čas predložitve
se potrdi na sami listini. Zahteve za izdajo takšnega
potrdila so v praksi redke, saj stranka težko oceni, da
ji bo potrdilo o obstoju določene listine v določenem
časovnem trenutku lahko kasneje prineslo ugodne
pravne posledice. Mogoče si je zamisliti npr. primer,
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ko stvaritelj določenega avtorskega dela obstoj
rokopisa potrdi pri notarju in s tem zavaruje sredstvo,
s katerim bo kasneje dokazal individualnost
(izvirnost) svojega avtorskega dela.
Pravilnik o dostopu do sodnega registra neposredno
preko računalniške povezave8 pooblašča notarje za
izstavljanje rednih in zgodovinskih izpiskov iz
sodnega registra za vpisane subjekte. Izpiski iz
sodnega registra služijo gospodarskim subjektom za
dokazovanje obstoja in istovetnosti ter za
dokazovanje upravičenosti fizičnih oseb za
zastopanje.
Ponudniki, ki sodelujejo v postopku tenderja za
izvedbo investicijskih del v tujini, morajo ponudbi
pogosto priložiti notarsko listino, ki dokazuje obstoj
pravne osebe, podatke, ki so vpisani v sodni register,
upravičenja fizičnih oseb za zastopanje ter dodati
tudi primer lastnoročnega zastopnikovega podpisa.
Čeprav ZN za razliko od NO9 ne pooblašča notarjev
izrecno za sestavo takšnega notarskega potrdila,
njegova izdaja nedvomno ni v nasprotju z ZN.
Podobna je situacija pri ugotavljanju vsebine
slovenskega prava, ki ga mora uporabiti tuje sodišče.
Na podlagi 3. odstavka zakona o ureditvi kolizije
zakonov s predpisi drugih držav v določenih
razmerjih10 lahko slovensko sodišče ugotovi vsebino
tujega prava s pomočjo javne listine o vsebini tujega
prava, ki jo predložijo stranke. Ta listina vsebuje
naslov predpisa, datum in tekst, sodno prakso ter
stališča teorije11. Na zahtevo stranke lahko za potrebe
tujega sodišča takšno javno listino - notarsko potrdilo
izda slovenski notar. Tudi takšno potrdilo ni izrecno
urejeno v ZN, spet za razliko od NO12.
4.2. Notarski zapisnik
V notarskem zapisniku potrjuje notar dejstva, ki so
našteta v 68. členu ZN:
seznanitev druge stranke z opominom, ponudbo ali
drugo izjavo, ki jo daje stranka zato, da bi dosegla

(Uradni list RS št. 10/97).
točka (j) in (k) 1. odstavka § 76 NO
10
Uradni list SFRJ št. 43/82, 72/82.
11
Marko Ilešič, Ada Polajnar - Pavčnik, Dragica Wedam - Lukić: Mednarodno zasebno pravo, komentar zakona, 2. dolpolnjena izdaja, Uradni list
RS, Ljubljana, 1992, stran 37.
12
točka (l) 1. odstavka § 76 NO.
9
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kakšen pravni učinek;
ponudba plačila, prevzem ali izročitev listine ali
drugih stvari;
razprave o ponudbah, dražbe, žrebanja, izjave oseb o
dejstvih;
stanje, za katero je izvedel notar sam ali s pomočjo
strokovnjakov.
Gre za potrditev dogajanja, saj mora notar v
zapisniku navesti natančen popis tega kar se je
zgodilo vpričo njega in kar je neposredno ugotovil.
Za pravo družb je posebno pomemben notarski
zapisnik skupščine delniške družbe in notarski
zapisnik skupščine družbe z omejeno odgovornostjo
o potrditvi sklepov o spremembi družbene pogodbe
(69. člen ZN).
Notar je po določbi 70. člena ZN protestni organ, ki
na podlagi zakona o menici13 na zahtevo imetnika
menice oziroma osebe, ki je v njegovem imenu
predložila menico, opravi protest zaradi opuščenega
meničnega opravila, o tem izda javno listino in vpiše
protest v register.
Notar lahko prevzema v hrambo listine, gotovino in
vrednostne papirje. Listine je dolžan sprejeti v
hrambo, gotovino in vrednostne papirje pa le, če so
predani z namenom, da jih izroči določeni osebi ali
državnemu organu (iz 87. in 88. člena ZN).
Pomembno je poznati določbo 91. člena ZN, da
položitev pri notarju nima pravnih učinkov sodnega
depozita.14 Če torej dolžnik deponira stvar, ki je
predmet njegove obveznosti pri notarju, s tem ni
prost te obveznosti, njegova morebitna zamuda z
izpolnitvijo ne preneha, nevarnost naključnega
uničenja ali poškodovanja ne preide na upnika,
obresti od denarnih obveznosti pa tečejo naprej.
Kljub temu je lahko deponiranje pri notarju
učinkovito sredstvo zavarovanja terjatev. Če npr.
dolžnik v dvostranskem obveznostnem razmerju
deponira pri notarju stvar, ki je predmet izpolnitve
njegove obveznosti, lahko hkrati, z izjavo potrjeno v
notarskem zapisniku, določi pogoje pod katerimi je
notar pooblaščen izročiti depozit upravičencu. Pogoj
za izročitev je seveda nasprotna izpolnitev. Pogoj
mora biti določen tako, da lahko notar brez

13
14

(Uradni list FLRJ št. 104/46 - RS 82/94).
Učinek sodnega depozita določa 331. člen ZOR.

Bojan Podgoršek

arbitriranja s pomočjo objektivno ugotovljivih
okoliščin, najbolje s pomočjo vnaprej določenih
listin (podobno kot npr. akreditivna banka) in brez
sodelovanja deponenta ugotovi, da so izpolnjeni
pogoji za izročitev. V notarskem zapisniku mora
deponent določiti tudi rok po izteku katerega notar
vrne depozit, če se pogoj do takrat ne izpolni.
Zavarovanje izgubi smisel, če lahko dolžnik kadarkoli
vzame položeno stvar nazaj, kot je to določeno za
sodni depozit. Zato je pomembno, da se deponent z
izjavo, potrjeno v notarskem zapisniku, odpove tej
pravici.
Depozit pri notarju je lahko koristen tudi v postopku
prisilne poravnave, kot kaže nedavni primer družbe z
omejeno odgovornostjo, ki je po uvedbi stečajnega
postopka kot dolžnik predlagala prisilno poravnavo
in predlogu priložila sklep edinega družbenika o
povečanju osnovnega kapitala dolžnika z novim
denarnim vložkom, ki je bil sprejet pod odložnim
pogojem, da bo prisilna poravnava pravnomočno
potrjena. Ker s tem ni prepričal upnikov, da bo novi
vložek resnično plačan na dolžnikov račun, je
družbenik pri notarju deponiral denarni znesek v
višini novega vložka in pooblastil notarja naj
deponirani znesek plača na dolžnikov račun vkolikor
le - ta predloži sklep o potrditvi prisilne poravnave s
potrdilom o pravnomočnosti. Po predložitvi
notarskega zapisnika o deponiranju novega vložka je
bila prisilna poravnava sprejeta. Takoj ko se je pogoj
izpolnil, je notar izplačal deponirani novi denarni
vložek na dolžnikov račun.
4.3. Notarski zapis
Notarski zapis je javna listina o pravnem poslu.
Njegova najpomembnejša značilnost je, da se celotna
obvezna vsebina, ki je določena v 43. členu ZN,
prebere udeležencem, ki jo morajo pred podpisom
odobriti, vse to pa mora biti navedeno v notarskem
zapisu. Vsebina pravnega posla se lahko med
branjem in obravnavanjem pomena posameznih
določb, s sporazumom strank spreminja. To se
pogosto dogaja pri krajših in manj zahtevnih
pogodbah. Pri obsežnih gospodarskih pogodbah pa je
tvegano zadnji hip spreminjati posamezne določbe,
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saj obstoji nevarnost nasprotja z drugimi, pri ne
dovolj premišljenem spreminjanju, morda prezrtimi
določbami. Zato je v takšnih primerih bolje preložiti
sklepanje pogodbe na kasnejši čas, ponovno
pregledati celotno besedilo ter opraviti potrebne
popravke.
Enostavnejše gospodarske pogodbe se pogosto
sklepajo tako, da ena stranka ponudi drugi sklenitev
pogodbe, le - ta pa časovno in krajevno ločeno
sprejme ponudbo. Kompleksnejše pogodbe se
sprejemajo po obsežnih pogajanjih v katerih se
obravnavajo in usklajujejo vse podrobnosti pravnega
posla. V obeh primerih lahko potreba po hitrem in
učinkovitem gospodarskem prometu izpostavi
vprašanje ali je možno skleniti pogodbo v obliki
notarskega zapisa v dveh časovno ali celo krajevno
ločenih delih.
Če stranke notarskega zapisa niso hkrati navzoče,
notar ne more uresničiti dolžnosti, ki jih ima pri
sestavljanju notarskega zapisa (pravna pomoč
strankam, oblikovanje pravnega besedila). Stranke
morajo biti navzoče pri podpisovanju drugih strank,
ne pa tudi pri podpisovanju notarja in morebitnih
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prič. Notarski zapis kot »unitas actus« v formalnem
smislu pomeni enotnost časa, kraja in dejanja, v
materialnem smislu pa enotnost pravnega posla, ki
jo je možno doseči tudi pri delitvi dvostranske
konsenzualne pogodbe na ponudbo in sprejem
ponudbe. Za enotnost pravnega posla je potrebna
sklepčna izjava, ki ustreza smislu nameravanega
pravnega posla. Če se pogodba deli, mora vsak del
izpolnjevati navedene pogoje15. Navedeno kaže, da je
veljavna pogodba, sestavljena iz notarskega zapisa
ponudbe in notarskega zapisa sprejema ponudbe, če
vsak notarski zapis vsebuje vse obvezne sestavine
notarskega zapisa, določene v 43. členu ZN in če
izjavi strank ustrezata zahtevam 32. člena (ponudba)
oziroma 39. člena ZOR (sprejem ponudbe)16.
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Kurt Wagner: Notariatsordnung mit Kommentar, Literaturangaben und einer Übersicht der Rechtsprechung samt einschlägigen Gesetzen,
Verordnungen und Erlässen, 4. völlig neubearb. und erw. Aufl., Wien, Manz 1995, stran 201, 202.
16
Objavljeno v publikaciji Gospodarski subjekti na trgu, sedmo posvetovanje o aktualni problematiki s področja gospodarskega prava, Rogaškas
Slatina, od 20. do 22. maja 1999, Inštitut za gospodarsko pravo, Maribor, 1999, str. 265.
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Nataša Erjavec

Protest menice
UVOD
Protest menice je javna listina, ki jo izda notar in ki
dokazuje, da je menični zavezanec v celoti ali deloma
odklonil akcept ali plačilo menice ali da je odklonil
opravo kakšnega drugega meničnega dejanja (npr.
datiranje akcepta na menici povpoglednici, izročitev
izvirnika menice...).
Pravni značaj protesta je večplasten. Pri menično
pravnem institutu protesta je v polni meri čutiti
odraz načel menične strogosti, menične pisnosti in
strogega formalizma ter menične solidarnosti.
Protest menice je predvsem ukrep za zagotovitev
menično pravnih pravic, v prvi vrsti pravice do
regresa. Nadalje protest zaradi neplačila menice ali
potek roka zanj vpliva na indosiranje menice, saj ima
vsak nadaljnji indosament zgolj značaj navadnega
civilnopravnega odstopa (cesije). Protest vpliva tudi
na zastaralne roke meničnih zahtevkov, saj menično
pravni zahtevki imetnika menice zoper indosante in
zoper trasanta zastarajo v letu dni od dneva
pravočasno opravljenega protesta. Opravljen protest
je pomemben tudi v izvršilnem postopku, saj se
izvršba za uveljavitev denarne terjatve dovoli tudi na
podlagi verodostojne listine. Menica in ček s
protestom ter povratnim računom, kadar je to
potrebno za nastanek terjatve, sta verodostojni listini
v smislu določbe II. odst. 23. člena zakona o izvršbi
in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/89). Prav tako
lahko protest kot javna listina močno olajša
dokazovanje v morebitnem kasnejšem sodnem
postopku o tem, da je imetnik menice pravočasno,
toda brezuspešno, zahteval od meničnega zavezanca
opravo določenih meničnih dejanj (plačilo, akcept,
datiranje povpoglednice...).
Pravni viri, ki urejajo protest so:
• zakon o menici (Uradni list FLRJ št. 104/1946,
Uradni list SFRJ, št. 16/1965, 54/1970,57/1989,
Uradni list RS 13/1994 in 82/94), ki se v
Republiki Sloveniji uporablja na podlagi določbe
4. člena zakona o izvedbi temeljne ustavne listine
o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije št.

1/91) ter protest menice ureja v členih 70 do
vključno 77. Člen 69 zakona o menici, ki je urejal
vprašanje pristojnosti, je s 1.6.1995 prenehal
veljati (129. člen zakona o notariatu, Uradni list
Republike Slovenije št. 13/94, 48/94, 82/94),
• zakon o notariatu (Uradni list RS 13/1994 in
82/94), ki v svojem 70 členu določa, da proteste
menic izdaja notar po določbah zakona o menici,
pravilnik o protestnih registrih (Uradni list FLRJ
5/1947) ureja protestne registre,
• uredba o nadomestilu protesta s pošiljatvijo
prepisa menice ali čeka ( Uradni list FLRJ št.
8/1947) ter
• uredba o praznikih v smislu zakona o menici in
zakona o čeku (Uradni list FLRJ št. 8/1974) oz.
zakon o praznikih in dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 26/91).
OSEBE, KI NASTOPAJO PRI PROTESTU
Pri protestu nastopajo naslednje osebe:
PROTESTANT je oseba, ki je dvignila (zahtevala)
protest. To je praviloma imetnik menice.
Vendar pa lahko protest dvigne tudi imetnik
meničnega dvojnika ali meničnega prepisa (63 do 68.
člen zakona o menici), s katerim zahteva ugotovitev,
da mu imetnik izvirnika menice le-tega noče izročiti.
Tovrsten protest se imenuje perkvizicijski ali protest
na izročitev.
V praksi se kot protestant najpogosteje pojavlja
remitent (menični upnik).
PROTESTAT je oseba, zoper katero je bil dvignjen
protest. Navadno je to trasat (menični dolžnik). Kot
protestant lahko nastopa še:
• akceptant (v primerih delne ali popolne
odklonitve akceptiranja menice ali nedatiranja
akcepta),
• imetnik dvojnika ali prepisa menice (pri
perkvizicijskem protestu),
• domiciliat (pri domiciliranih menicah),
pri amortizacijskem protestu pa oseba, kateri bi
se menica predložila v akcept ali v plačilo, če bi
ne bila "prešla" ter
• intervenient pri intervencijskem protestu.
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PROTESTNI ORGAN je organ, ki protest opravi.
V Republiki Sloveniji je od 1.6.1995 dalje protestni
organ notar, skladno z določbo 70. člena zakona o
notariatu, po kateri proteste menic izdaja notar po
določbah zakona o menici.
VRSTE PROTESTOV
Ločimo celo vrsto protestov, v praksi pa je daleč
najpogostejši in najpomembnejši protest zaradi
neplačila ali delnega plačila menice. Zahteva se v
primerih, kadar menica ob dospelosti oz. v dveh
delavnikih, ki temu dnevu sledita (tolerančna
dneva), ni bila plačana, ali je bil plačan le del
menične vsote. Pomen protesta zaradi neplačila ali
delnega plačila menice je v tem, da se ohranijo
regresne pravice do regresnih zavezancev (trasanta,
indosantov, avalistov in honorantov). Preostale vrste
protestov so navedene v nadaljevanju.
Protest zaradi neakceptiranja menice in protest
zaradi delnega akceptiranja menice je potrebno
zahtevati v primerih, ko menica ni bila sprejeta
(akceptirana) ali je bil dan akcept le za del menične
vsote. V primeru, ko je trasat akceptiral menico le za
delno vsoto, je treba zahtevati protest za tisti del
menične vsote, ki ni bil sprejet. Protest zaradi
neakceptiranja je nujno potreben pri menicah, ki
zapadejo določen čas po vpogledu (menice
povpoglednice) in ki niso bile sprejete ali pa sprejem
ni bil datiran (bianco akcept), ker je le tako mogoče
določiti zapadlost menice, kot tudi pri menicah (21.
člena zakona o menici), kjer je trasant oziroma
indosant določil, da se menica mora preložiti v
akcept, ob predložitvi pa v celoti ali deloma ni bila
sprejeta.
Protest zaradi nedatiranja akcepta se opravi, kadar je
bil akcept menice dan, vendar ni bil datiran.
Praviloma datiranje sprejema ni pogoj za veljavnost
akcepta, drugače pa je pri menicah povpoglednicah
in menicah, ki jih je potrebno na podlagi posebne
odredbe predložiti zaradi akceptiranja v določenem
roku. Pri menicah povpoglednicah je datiranje
akcepta nujno, saj od tega dne dalje začne teči rok
dospelosti.
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Amortizacijski protest ali protest zaradi izgube
menice ureja določba 91. člena zakona o menici.
Predlagatelj amortizacije (tisti, ki mu je menica
"prešla", torej se je izgubila, je bila ukradena ali
uničena, hudo poškodovana ipd.) mora napraviti
protest menice, za katero je predlagal amortizacijo in
pri tem predložiti glavno vsebino prešle menice, da
ohrani regresne pravice zoper trasanta neakceptirane
menice in zoper trasanta, ki je prepovedal
predložitev menice zaradi akceptiranja. Tak protest
nadomešča predložitev menice zaradi akceptiranja
ali plačila, zanj pa predlagatelj protesta ne more
zahtevati plačila protestnih stroškov. Amortizacijski
protest je potrebno opraviti v rokih, določenih za
opravo protesta zaradi neakcepta ali neplačila.
Perkvizicijski protest ali protest na izročitev je
protest, ki je mogoč le v primerih, ko je bila menica
razmnožena z izdajanjem istovetnih izvodov ali
meničnih prepisov. Urejata ga določbi 65. in 67.
člena zakona o menici. Če imetnik meničnega izvoda
(dvojnika, trojnika itd.) ali imetnik meničnega
prepisa odkloni izročitev le-tega zakonitemu
imetniku drugega izvoda ali prepisa menice, sme
zakoniti imetnik meničnega izvoda ali prepisa
izvajati regres šele, ko se s protestom ugotovi, da se
mu ni izročil izvod, poslan zaradi akceptiranja in da
tudi na noben drug izvod ni bilo mogoče dobiti
akcepta ali plačila pri dveh ali več istovetnih izvodih
oziroma pri meničnih prepisih, da mu izvirna
menica ni bila izročena na njegovo zahtevo.
Intervencijski protest urejajo določbe 55., 59. in 61.
člena zakona o menici. Intervencija je posredovanje
v korist meničnega zavezanca (trasanta, indosanta,
avalista) tako, da nekdo drug (intervenient) zanj
sprejme ali plača menico. Imetnik menice mora
predložiti menico v sprejem ali plačilo intervenientu
in v primeru odklonitve zahtevanega meničnega
dejanja opraviti protest, da si ohrani regresne pravice
zoper tistega, ki je navedel na menici intervenienta
in zoper podpisnike, ki so za njim. Rok za opravo
intervencijskega protesta zaradi neplačila je
naslednji dan po zadnjem dnevu, dopuščenem za
opravo protesta zaradi neplačila (59. člen zakona o
menici) in je torej za en dan daljši od roka za opravo
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"navadnega" protesta zaradi neplačila. V primeru, da
se protest ne opravi v roku, izpade iz zaveze tisti, ki je
navedel naslov po potrebi ali za katerega je bila
menica z intervencijo akceptirana, prav tako pa tudi
indosanti, ki so za njim.
Protest v odsotnosti ali protest v zrak se imenuje
protest v primerih, kadar protestni organ ne najde
iskane osebe (protestata) v njeni poslovalnici, če jo
ima, oziroma v stanovanju, če poslovalnice nima.
Zelo podoben je protest ob steno ali vetrovni protest,
kot se imenuje protest v primerih, ko protestni organ
iskano osebo sicer najde, vendar ji iz kateregakoli
razloga ne more sporočiti zahteve. Oba primera ureja
zakona o menici v II. odst. 70. člena. Protestni organ
v takšnem primeru postopka ni dolžan ponoviti in je
protest kljub temu, da iskane osebe ni bilo mogoče
najti ali ji sporočiti zahteve, veljavno opravljen.
Protest pri prolongaciji nastopi v primerih
sporazumno odloženega plačila. Menični upnik
mora prezentirati menico ob dospelosti in nato
protestirati, da si ohrani regresne pravice do drugih
zavezancev.
Protest zaradi neplačila protestnih stroškov je protest
v primeru, ko menični zavezanec v času protestnega
postopka plača menično vsoto, odkloni pa plačilo
protestnih stroškov. Dejstvo neplačila protestnih
stroškov je potrebno ugotoviti s protestom, menico
samo pa izročiti plačniku. Povračilo neplačanih
protestnih stroškov lahko menični upravičenec
zahteva na podlagi protesta.
PROTESTNI ROKI
Oprava protesta je vezana na roke, določene v
zakonu o menici.
Menica ima lahko naslednje označbe dospelosti:
• na vpogled (a vista menica oz. vpoglednica),
• na določen čas po vpogledu (povpoglednica),
• na določen čas od dneva izdaje in ,
• na določen dan (koledarska, dato ali fiksna
menica).
Menica z dospelostjo na vpogled je plačljiva takoj, ko
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jo menični upnik predloži v plačilo. Rok za
predložitev menice v plačilo je eno leto od izdaje.
Trasant lahko omenjeni rok skrajša ali podaljša,
medtem ko ga indosanti lahko le skrajšajo. Trasant
nadalje lahko določi, da taka menica ne sme biti
predložena v plačilo pred iztekom določenega
časovnega obdobja. Zakon o menici določa, da se
menica v primeru, če v njej dospelost ni določena,
šteje za menico z dospelostjo na vpogled
presumpcija dospelosti.
Menica z dospelostjo na določen čas po vpogledu
dospe v plačilo po izteku določenega časovnega
obdobja od predložitve menice v akcept. Akcept
menice mora biti datumsko označen. V primeru, da
menica ni akceptirana ali akcept ni datiran, se
dospelost računa od datuma protesta zaradi
neakceptiranja ali nedatiranja akcepta.
Menica z dospelostjo na določen čas od dneva izdaje
dospe v plačilo po izteku določenega roka od dneva
izdaje menice.
Menica z dospelostjo na določen koledarski dan je
menica, kjer je dospelost označena s točno
določenim koledarskim datumom. Tovrstne menice
so v praksi najpogostejše.
Menice z drugačno označbo dospelosti ali menice z
alternativno in kumulativno označbo dospelosti so
nične.
Pri protestu zaradi neplačila ali zaradi delnega
plačila menice, plačljive na določen dan ali na
določen čas po dnevu izdaje ali po vpogledu, zakon o
menici v III. odst. 43. člena določa, da se mora
opraviti na enega od dveh delavnikov, ki prideta takoj
za plačilnim dnem menice. Protest menice, plačljive
po vpogledu, pa se opravi v rokih, ki veljajo za opravo
protesta zaradi neakceptiranja. Prav protestni roki so
tisti, ki v literaturi in praksi odpirajo največ vprašanj.
Pri tem so se oblikovala različna stališča.
Izraz "plačilni dan menice" je skladno z določbo I.
odst. 37. člena zakona o menici potrebno razumeti
bodisi kot sam plačilni dan ali kot eden od dveh
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delavnikov, ki prideta takoj za njim (tolerančna
dneva). Namen protesta je namreč ugotovitev, da
menica ob predložitvi v plačilo ni bila plačana. Zato
je potrebno III. odst. 43. člena zakon o menici
razlagati tako, da se mora protest zaradi neplačila
menice opraviti na enega od dveh delavnikov, ki
prideta takoj za dnem, ko je bila menica (neuspešno)
predložena v plačilo na sam plačilni dan ali na enega
od dveh delavnikov, ki prideta takoj za njim (mag.
Nina Plavšak: Izbrana poglavja iz meničnega prava
ter s tem povezana materialno-pravna in procesna
vprašanja, Pravosodni bilten 4-5/87, str. 70).
Drugače Jožko Žiberna (Menica in ček, šesta
spremenjena izdaja, Gospodarski vestnik Ljubljana
1993, str.130), ki pri koledarski menici (menici
dnevnici, ki zapade točno določenega dne), pri
menici a dato (menici oddnevnici, ki zapade določen
čas po izdaji) ter pri menici povpoglednici (menici, ki
zapade na določen čas po vpogledu) navaja, da je
potrebno vložiti protest v enem od dveh delavnikov,
ki sledita dnevu menične dospelosti. Nedelje in
prazniki se ne računajo v dvodnevni rok. Po preteku
dvodnevnega roka protest ni več mogoč.
Enako je tudi stališče A. Torellija (O meničnem
protestu, Pravnik 4-6/67, str. 194), da mora biti
protest zaradi neplačila menice, plačljive določenega
dne ali v določenem roku od izdaje ali vpogleda,
napravljen na enega od dveh delavnikov, ki
neposredno sledita dnevu dospetja menice v plačilo.
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sicer izpade iz zaveze tisti, ki je navedel naslov po
potrebi ali za katerega je bila menica z intervencijo
akceptirana, kot tudi indosanti, ki so za njim.
Pri protestu zaradi popolne ali delne odklonitve
akcepta je potrebno protest opraviti v rokih za
predložitev menice zaradi akceptiranja. Menico je
mogoče predložiti v akceptiranje katerikoli delavnik
vse do dneva dospelosti menične vsote. Trasat lahko
ob prvi predložitvi menice v akcept zahteva, naj se
mu menica predloži še enkrat naslednji dan. Gre za
trasatovo pravico do razmisleka o tem, ali bo sprejel
menično obveznost ali ne. To pomeni, da mora
protestni organ predložiti menico zaradi
neakceptiranja v protest dvakrat, če to bodoči
akceptant zahteva. Na to, da se tej zahtevi ni ugodilo,
se smejo sklicevati prizadete osebe samo, če je takšna
zahteva zapisana v protestu. Seveda lahko menica
vsebuje tudi klavzulo, ki določa, do kdaj je potrebno
menico predložiti v akcept (gre za t.i. prezentacijsko
klavzulo v smislu I. odst. 21. člena zakona o menici).
Pri menicah, trasiranih na določen čas po vpogledu,
pa je predložitev zaradi akceptiranja mogoča v enem
letu od dneva izdaje. Protest zaradi neakceptiranja je
zlasti potreben, če menica vsebuje prezentacijsko
klavzulo ali če gre za menico povpoglednico. Menica
povpoglednica zapade na določen čas po vpogledu, ki
se računa od dneva akcepta oziroma od dneva
protesta, če akcept ni bil dan oz. ni bil datiran.
PODALJŠANJE ROKOV

Pridružujem se razlagi Plavšakove, ki se mi zdi
prepričljivejša tudi zato, ker se v nasprotnem
primeru tolerančna dneva prekrivata z dnevoma, v
katerih je potrebno, kot pravi zakon v III. odst. 43.
člena "napraviti" protest. V konkretnem primeru bi
imetnik menice npr. na prvi dan po zapadlost
menice (ki bi bil hkrati prvi tolerančni dan) že lahko
upravičeno zahteval opravo protesta, medtem ko bi
naslednji dan (drugi tolerančni dan) menični
zavezanec lahko še pravočasno plačal menično vsoto.
Opozoriti velja še na rok v primeru intervencijskega
protesta zaradi neplačila menične vsote, ko je
potrebno napraviti protest najkasneje naslednji dan
po zadnjem dnevu, dopuščenem za napravo protesta,

V primeru, da se protest zaradi nepremagljive ovire
ne more napraviti v določenih rokih, zakon o menici
v 53. členu predvideva podaljšanje rokov.
Zakon le primeroma navede pojavne oblike
nepremagljive ovire: zakonite predpise kake države
ali drug primer višje sile. Kot višjo oziroma
nepremagljivo silo bi lahko šteli še naslednje
primere: vojno, potres, požar, poplave, epidemije,
ustavitve prometa ter druge nepričakovane,
nepreprečljive zunanje dogodke. Za primere višje sile
pa se ne štejejo tiste ovire, ki so zgolj osebne za
imetnika menice ali za tistega, ki mu je imetnik
menice zaupal napravo protesta. Ko višja sila
odpade, mora imetnik menice nemudoma napraviti
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protest. Le kadar traja višja sila več kakor trideset dni
po dospelosti, za regres menice ni potrebno
protestirati.
PRAVNE POSLEDICE NEPRAVOČASNEGA ALI
NEOPRAVLJENEGA PROTESTA
Posledica nepravočasnega protesta je, da imetnik
menice izgubi regres do vseh regresnih zavezancev
(indosanta, trasanta in drugih), ne izgubi pa pravic
proti glavnemu meničnemu zavezancu, trasatu
oziroma akceptantu, če je ta menico sprejel. Trasat
ostane menično zavezan, tudi če protest ni bil
opravljen, vse dokler njegova obveznost zaradi
zastaranja ne ugasne.
Zastaralni rok za menično pravne zahtevke zoper
akceptanta je tri leta od dneva dospelosti menice.
Protest vpliva tudi na zastaralne roke regresnih
meničnih zavezancev, saj menično pravni zahtevki
imetnika menice zoper indosante in zoper trasanta
zastarajo v letu dni od dne pravočasno opravljenega
protesta.
Nadalje protest zaradi neplačila menice ali potek
roka zanj vpliva na indosiranje menice, saj ima vsak
nadaljnji indosament zgolj značaj navadnega
civilnopravnega odstopa (cesije).
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podpisnike menice. Kadar pa oprostilno odredbo
napiše indosant ali avalist, le-ta učinkuje samo proti
tistemu, ki jo je napisal. Oprostilna klavzula je
možnost, ki jo nudi zakon regresnim zavezancem, da
preprečijo stroške, ki bi nastali s protestom. Odredba
"brez stroškov", "brez protesta" ipd. seveda ne oprosti
imetnika menice, da menico pravočasno prezentira v
sprejem ali plačilo. Prekoračenje rokov za akcept ali
plačilo mora dokazati tisti, ki to uveljavlja zoper
imetnika menice.
Imetnik menice lahko kljub oprostilni klavzuli na
menici, ki jo je podpisal trasat, dvigne protest,
vendar v tem primeru sam trpi protestne stroške. V
primeru pa, ko je oprostilno klavzulo odredil
indosant ali avalist, imetnik menice pa jo je kljub
temu protestiral, se stroški protesta lahko izterjajo od
vseh podpisnikov.
Kljub oprostilni klavzuli na menici v praksi imetnik
menice relativno pogosto zahteva njen protest. S tem
si v morebitnem kasnejšem sodnem postopku olajša
dokazovanje, da je pravočasno zahteval opravo
meničnega opravila, torej sprejem ali plačilo
menične vsote od meničnega dolžnika, četudi zakon
izrecno določa, da nosi dokazno breme zatrjevanja,
da menica ni bila pravočasno prezentirana v akcept
ali plačilo tisti, ki tak ugovor uveljavlja zoper
imetnika menice.

OPROSTITEV PROTESTA
POST
TOPEK PROTESTA
V menici so dopustne klavzule "brez protesta", "brez
stroškov" in podobne, s katero regresni zavezanci
imetnika menice oprostijo dolžnosti, da zahteva
protest menice v primerih, ko je trasat (v celoti ali
deloma) odklonil akcept ali plačilo menične vsote.
Čeprav torej imetnik menice z vpisano in podpisano
oprostilno klavzuli menice ne protestira, si ohrani
regresne pravice do regresnih meničnih zavezancev.
Oprostitev protesta zakon o menici ureja v svojem
45. členu, kjer med drugim določa, da lahko trasant,
indosant ali avalist z ustrezno odredbo oprostijo
imetnika menice dolžnosti oprave protesta zaradi
neakcepta ali neplačila (ne pa tudi drugih vrst
protestov). Če oprostilno odredbo da in podpiše
izdajatelj menice (trasant), le-ta učinkuje zoper vse

Pred 1.6.1995 je pristojnost v postopku oprave
protesta urejala določba 69. člena zakona o menici
(ki jo je razveljavil 129. člen zakona o notariatu) tako,
da se je protest napravil pri sodišču, ki je bilo
krajevno pristojno za osebo, zoper katero se je
napravil protest. Pri protestu zaradi neakceptiranja
menice je bilo pristojno sodišče trasatovega
prebivališča oziroma sedeža. Če je bil odklonjen
akcept domicilirane menice, je bilo pristojno sodišče,
na območju katerega je bilo prebivališče oziroma
sedež trasata. Pri protestu zaradi neplačila menice je
bilo pristojno sodišče, na območju katerega je imel
prebivališče oziroma sedež menični dolžnik (trasat),
kadar pa ni bila plačana domicilirana menica, je bilo
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pristojno sodišče domiciliatovega prebivališča ali
sedeža.
Zakon o notariatu v I. odst. 12. člena določa, da sme
notar opravljati svoje poslovanje za vse območje
Republike Slovenije, zato je protest zoper meničnega
zavezanca ali pri domiciliatu s prebivališčem ali
sedežem v Republiki Sloveniji mogoče zahtevati pri
kateremkoli od notarjev v Sloveniji. Vendar je v
praksi priporočljivo, da protestant zahteva protest pri
tistem notarju, ki ima sedež najbližje protestnemu
mestu (kjer so poslovni prostori ali stanovanje
protestanta, pri domicilirani menici pa pri
domiciliatu).
"NAPRAVA" PROTESTA
Zakon o menici v določbah, ki se nanašajo na
protest, uporablja izraz "napraviti" protest. V 43.
členu, kjer so urejeni protestni roki, določa v III.
odstavku: protest zaradi neplačila menice, plačljive
na določen dan ali na določen čas po dnevu izdaje ali
po povpogledu, se mora napraviti na enega od dveh
delavnikov, ki prideta takoj za plačilnim dnem
menice. V teoriji se odpira vprašanje, kako razložiti
pojem »naprave« protesta.
Izraz "napraviti protest" je treba razlagati v smislu
"vložiti zahtevo za protest", kar izhaja tudi iz določb
XI. poglavja zakona o menici (mag. Nina Plavšak, kot
zgoraj, str. 71). V smislu določbe III. odst. 43. člena
zakona o menici bo torej protest pravočasno
opravljen, če bo protestant v rokih, opisanih zgoraj
pri notarju zahteval opravo protesta. Do istega
zaključka vodi tudi razlaga, ki izhaja iz prekluzivnosti
roka za napravo protesta. Pravočasnost dejanja, na
katerega zakon v primeru prekluzivnih rokov veže
ohranitev pravice, je zato potrebno presojati s
stališča, ali je subjekt pravice v prekluzivnem roku
pri pristojnem organu vložil zahtevo v zvezi z
uveljavljanjem svoje pravice, oziroma opravil drugo
(procesno) dejanje zaradi ohranitve pravice.
Zakon o menici ne določa rokov, v katerih bi
protestni organ (torej notar, pred 1.6.1995 pa
sodišče) moral "napraviti", torej izdati protest.
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Pravilnik o protestnih registrih v IV. odst. 6. člena
določa le, da na prošnjo imetnika menice za
protestiranje opravi protestni organ protestiranje
takoj, kar kaže na to, da mora protestni organ
proteste opravljati prednostno in čim hitreje je to
mogoče.
Sodna praksa, ki se je uveljavila pred prenosom
pristojnosti za izdajo (opravo) protestov iz sodišč na
notarje je splošno sprejela stališče, da se
pravočasnost protesta presoja glede na dan, ko je bila
sodišču predložena zahteva za protest in ne glede
dneva, ki je od sodišča v protestu označen kot dan
izdaje protestne listine.
Dr. Šime Ivanjko v članku Rok za protest menice
(Pravna praksa št. 6/96, str. 2) meni, da dosedanja
sodna praksa ni bila v skladu z zakonom o menici in
nikakor ne more biti vodilo za delo notarjev, saj se je
oblikovala v obdobju poslovanja z jugo menico kot
posebno menico (lastna trasirana menica, ki je bila
obvezno avalirana) in pod režimom zakona o
zavarovanju plačil med uporabniki družbenih
sredstev (specifična vloga SDK, ki je bila po tem
zakonu dolžna protestirati menico). Notar naj bi bil
danes dolžan predložiti menico meničnemu
zavezancu in zahtevati, da opravi storitev v meničnih
rokih, to je v dveh delavnikih po zapadlosti menice.
Ni dopustno, ne glede na razlage dosedanje sodne
prakse, da bi notar odlagal s predložitvijo menice
meničnemu zavezancu, saj protest pač ne bi bil
pravno veljaven, če bi notar menico predložil šele
tretji dan po zapadlosti menice.
Menim, da je ne glede na prenos pristojnosti za
opravo protesta iz sodišč na notarje, kot do sedaj
potrebno šteti, da je protest pravočasen, če protestant
v rokih iz 43. člena zakona o menici (kadar gre za
protest zaradi neakcepta ali neplačila) oziroma pri
intervencijskem protestu v roku iz 59. člena istega
zakona, pri notarju pisno ali ustno zahteva opravo
protesta. S tem menični upnik ne izgubi regresnih
meničnih pravic do regresnih zavezancev, četudi
protestni organ (sedaj notar) opravi protest (torej
predloži menico tistemu, zoper katerega je bil
zahtevan protest in ga pozove, naj opravi zahtevano
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storitev) po poteku rokov iz 43. (oz. drugih ustreznih)
členov zakona o menici. Protestni organ se po izrecni
določbi III. odst. 6. člena pravilnika o protestnih
registrih ne sme spuščati v preiskovanje, ali je
protestiranje v posameznem primeru potrebno in
sposobno, da se ohranijo ali izvedejo menične
pravice. To pomeni, da notar opravi protest tudi v
primeru, ko je protestant pri zahtevi za opravo
protesta menice zaradi neakcepta ali neplačila
zamudil rok po zakonu o menici. Tudi v primeru
zamujenega roka za opravo protesta je notar protest
dolžan opraviti, seveda pa takšna listina, ko bo to
dejstvo (zamuda roka) ugotovljeno v sodnem
postopku, ne bo imela za protestanta želenih
učinkov. Zatorej rok za protest, določen v zakonu o
menici, veže le protestanta, ne pa tudi protestni
organ - notarja.
Strinjam se s stališčem dr. Ivanjka, da v primeru
pošiljanja predloga za protest menice notarju po
pošti ni mogoče uporabiti določb zakonov o
postopkih pred sodiščih in torej upnik ne zadrži
svojih pravic iz menice, če je pravočasno pošti izročil
predlog za protest menice. Pravila zakonov o
postopkih pred sodiščem seveda ne veljajo za
opravila pri protestu, ki ga opravlja notar (dr. Šime
Ivanko, kot zgoraj).

POSTOPEK PRI PROTESTU
Protestni organ opravi protest na pismeno ali ustno
prošnjo imetnika menice (6. člen pravilnika o
protestnih registrih). Notar se pri tem ne spušča v
preiskovanje, ali sta protestiranje in vpis v
posameznem primeru potrebna ali sposobna, da se
ohranijo ali izvedejo menične pravice. Notar torej ne
ugotavlja, ali je protestant zahteval opravo protesta v
rokih, ki jih določa zakon o menici, kot tudi ne, če je
morebiti menična pravica že zastarala. Protest opravi
zoper osebo ali osebe, ki jo ali jih je v zahtevi za
opravo protesta navedel protestant. Notar opravi
protest ne glede na to, da menica vsebuje oprostilo
klavzulo v smislu določbe 45. člena zakona o menici.
Protestna listina in protestni register ne vsebujeta
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podatka, kdaj je bila vložena zahteva za opravo
protesta. V primeru spora o tem, ali je bila zahteva za
protest vložena v rokih iz zakona o menici, bo moral
protestant dokazati, da je v roku pri notarju vložil
prošnjo (zahtevo) za opravo protesta. Ker iz listine o
protestu oziroma iz protestnega registra ni razvidno,
kdaj je imetnik menice zaprosil za opravo protesta,
bo moral to dokazati z drugimi sredstvi (na primer z
datumom in žigom o prejemu na kopiji pismene
prošnje za opravo protesta v skladu z določbo IV.
odst. 25. člena pravilnika o poslovanju notarja. V
primeru ustne prošnje za protest se napravi o tem
uradni zaznamek ali poseben zapisnik (III. odst.
istega člena), v katerem se med drugim ugotovi
natančen čas prejema menice v protest in kopijo
izroči protestantu.
V pismeni ali ustni prošnji za protest mora protestant
navesti, zoper koga vlaga protest. Ta dolžnost izhaja
iz določbe I. odst. 70. člena zakona o menici, saj
mora protestni organ predložiti menico tistemu,
zoper katerega se zahteva protest (torej zoper osebo,
ki jo je protestant navedel kot protestata). Mogoče je
zahtevati protest zoper le enega ali zoper več
protestatov hkrati. Če se zahteva na temelju iste
menice več storitev ali če se zahteva ista storitev od
več oseb, se lahko opravi namesto več protestov samo
en protest.
Imetnik menice mora predložiti protestnemu
organu, ko zaprosi za protest, original menice ali
njen overjen prepis. Če je menica v tujem jeziku, je
potreben tudi overjen prevod menice v slovenskem
jeziku.
Protest se opravi tako, da protestni organ predloži
menico tistemu, zoper katerega je bil zahtevan
protest ter ga pozove, naj opravi zahtevano storitev
(npr. sprejme ali plača menično vsoto, izroči original
menice, datira povpoglednico ipd.).
Zakon zahteva, da protestni organ protestatu menico
predloži. Ker je menični dolg iskalni dolg, mora
protestni organ poiskati protestata, mu predložiti
menico in ga pozvati, naj opravi zahtevano menično
opravilo (sprejme ali plača menično vsoto, datira
povpoglednico, izroči izvirnik menice ipd.).
Protest kot dejanje, ki ohranja menične pravice, se
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mora opraviti v poslovalnici in v času, ki ga je določil
pristojni organ za poslovanje. Če poslovalnice ni
mogoče najti ali če iz menice ni razvidno, da ima
iskana oseba poslovalnico, jo je treba iskati v
stanovanju (106. člen zakona o menici). Pri
domicilirani menici se menica predloži v protest
zaradi neplačila v prostoru domiciliata. Protest se
lahko opravi le na delovni dan.
Protest pa se lahko opravi tudi zunaj lokala,
stanovanja ali poslovnega časa, če v to privoli oseba,
nasproti kateri ga je treba opraviti. Protestni organ
lahko povabi protestata k sebi, kjer bo le-ta vpogledal
menico in opravil zahtevano storitev, kar se v praksi
pogosto dogaja. Če protestat noče priti ali ga na
podlagi podatkov, ki jih je protestnemu organu
posredoval protestant, ni mogoče povabiti, ga mora
protestni organ poiskati v njegovi poslovalnici oz.
stanovanju.
Če notar iskane osebe ne najde v njeni poslovalnici,
če jo ima, oziroma v stanovanju, če poslovalnice
nima, ali če jo tudi najde, pa ji ni mogoče sporočiti
zahteve, to zaznamuje v protestno listino. S tem je
protest opravljen, saj protestni organ v takem
primeru ni dolžan ponoviti protestnega postopka.
Šteje se za dokazano, da poslovalnice ali stanovanja
ni mogoče najti samo, če je v protestu zaznamovano,
da je protestni organ brezuspešno povpraševal o tem
pri pristojnem občinskem upravnem organu. Kadar
protestni organ ni dovolj skrben pri povpraševanju za
poslovalnico ali stanovanje, ostane protest vendarle
veljaven, protestni organ pa se s tem ne oprosti
odgovornosti za škodo.
Torelli navaja, da se lahko protestata tudi telefonično
vpraša, ali bo storil, kar se od njega zahteva. Njegova
negativna izjava se vpiše v protestno listino, ki se
lahko sestavi pri protestatu, vpis v protestni register
pa se mora opraviti na sodišču, ker se protestni
register ne sme nositi iz sodne zgradbe (Torelli, kot
zgoraj, str. 196).
S takšnim stališčem, da se protest opravi po telefonu
(pri čemer je vprašljiv smisel spraševanja protestata
po telefonu v primeru, ko se protestna listina sestavi
pri protestatu in ga je tedaj mogoče povprašati
osebno), se ne morem strinjati, čeprav je to v praksi
dokaj pogost pojav. Glede na pomen, ki ga ima
protest pri ohranitvi meničnih pravic in upoštevaje
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dejstvo, da po telefonu ni mogoče preveriti identitete
klicane osebe kot tudi ni mogoča predložitev menice
menim, da je protestni organ dolžan protestata
poiskati, kot to predvideva zakon o menici v 70. in
106. členu. Enako velja za protest opravljen po faksu
ali elektronski pošti.
OPRAVA ZAHTEVANE STORITVE V ROKE ALI
V NAVZOČNOSTI PROTESTNEGA ORGANA
Protest se napravi tako, da protestni organ predloži
menico tistemu, zoper katerega je bil zahtevan
protest in ga pozove, naj opravi zahtevano storitev.
Opuščena storitev (sprejem menice, datiranje
akcepta, plačilo menične vsote, izročitev izvirnika
menice ipd.) se lahko opravi v roke ali v navzočnosti
protestnega organa. Odredba ali navodilo, ki bi temu
nasprotovalo, nima veljavnosti proti osebi, ki naj
opravi storitev (I. odst. 73. člena zakona o menici).
V primeru, da protestat plača menični dolg, protestni
organ potrdi plačilo na menici in jo izroči osebi, ki ga
je plačala. V primeru delnega plačila se to zaznamuje
na izvirni menici in na protestu, plačniku pa se izda
pobotnica na prepisu protestirane menice. V
nadalnjem primeru, ko menični zavezanec plača
menično vsoto, odkloni pa plačilo protestnih
stroškov, se to ugotovi s protestom. Menica se izroči
plačniku, protestat pa lahko zahteva plačilo
protestnih stroškov na podlagi protesta.
VSEBINA PROTESTA
Protest mora, kot to določa 71 člen zakona o menici,
obsegati:
• prepis protestne menice oziroma protestnega
meničnega prepisa, kakor tudi vseh izjav oziroma
pripomb na njih; če se napravi protest po menici,
izdani v tujem jeziku, se mora priložiti tudi
prevod menice z overitvijo po tisti osebi, ki
napravi protest.
V zvezi z overitvijo prevoda menice velja opozoriti na
določbo 63. člen zakona o notariatu. Oseba, ki
napravi protest je notar, ki pa lahko overi prevod le,
če ima status sodnega tolmača po predpisih, ki
urejajo imenovanje sodnih tolmačev za jezik, v
katerem je napisana menica. Povezava 1. točke 71
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člena zakona o menici z določbo 63. člena zakona o
notariatu bi lahko vodila do prestroge razlage, da
lahko napravi protest menice, napisane v tujem
jeziku le tisti notar, ki ima status sodnega tolmača za
ta jezik. Menim, da je potrebno obe določbi razlagati
tako, da je potrebno priložiti menici, napisani v
tujem jeziku prevod, ki ga je napravil sodni tolmač,
prevod pa mora biti na ustrezen način spojen z
izvirnikom.
• ime ali firmo osebe, na katere zahtevo in zoper
katero se opravi protest,
• potrdilo, da iskana oseba ni napravila storitve, ki
se na podlagi menice zahteva od nje, ali da je
protestni organ ni mogel najti v njeni poslovalnici
ali stanovanju, ali da ji, če jo je tudi našel, iz
kateregakoli vzroka ni mogel sporočiti zahteve,
• kraj, dan, mesec, leto in uro, ko se je, in prostor,
kjer je bil opravljen ali se je brezuspešno poizkusil
protestni postopek.
Priporočljiv bi bil tudi vpis dneva, meseca, leta in
ure, ko se je zahteval protest,
• datum protesta, številko, pod katero je vpisan v
protestni register, uradni podpis protestnega
organa in pečat.

primerih protesta po pošti v smislu določbe II. odst.
77. člena zakona o menici.
Ugotoviti velja, da se v praksi nadomestni protesti
oziroma protesti po pošti praktično ne opravljajo.

V primeru, da iskana oseba (protestat) obrazloži,
zakaj odklanja storitev, ali če trasat postavi zahtevo
po I. odst. 23. člena zakona (naj se mu menica
predloži še enkrat naslednji dan po prvi predložitvi
zaradi akceptiranja), je treba tudi to zaznamovati v
protestu.
Podpis protestata na protestni listini ni obvezna
sestavina protesta, je pa priporočljiva, seveda le v
primeru, ko ga je mogoče najti in je pripravljen
sodelovati pri sestavi protestne listine.

Na osnovi pregleda protestnega registra bivšega
Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote v Ljubljani in
Okrajnega sodišča v Ljubljani za obdobje od 1.1.1990
do 1.6.1995 je razvidno, da je sodišče v navedenem
času opravilo skupaj 263 protestov. V letih 1990,
1991, 1992, 1993 in 1994 je opravilo skupaj 245
protestov, torej v povprečju 49 protestov letno.
Sodišče je od skupno 263 protestov opravilo 208 ali

PROTESTNI REGISTRI
Protestni registri se vodijo v treh posebnih knjigah,
označenimi z rimskimi številkami I, II in III.
Knjiga I protestnega registra se vodi za "redne"
proteste, napravljene po 70. členu zakona o menici,
knjiga II. protestnega registra se vodi v primerih
nadomestnega protesta po I. odst. 77. člena zakona o
menici, knjiga III. protestnega registra pa se vodi v

NOTIFIKACIJA PROTESTA
O izvršenem protestu mora imetnik menice obvestiti
svojega indosanta in trasanta. Rok za notifikacijo
(obvestilo) je štiri delovne dni od dneva protesta.
Vsak indosant mora nato v roku dveh delovnih dni
po dnevu, ko je prejel obvestilo, o tem obvestiti
indosanta, ki je pred njim. Obvestilo mora biti pisno.
Namen notifikacije je, da se regresni dolžniki
pripravijo na morebitni regresni zahtevek. Po takem
obvestilu lahko regresni zavezanci menico sami
plačajo in s tem preprečijo nepotrebne nadaljnje
stroške.
Če imetnik menice ne pošlje obvestila, s tem ne
izgubi svojih regresnih pravic, pač pa odgovarja za
škodo, ki bi regresnim zavezancem nastala zaradi
takšne opustitve.
ANALIZA PROTESTOV V PRAKSI
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79,1 % protestov menic in 55 ali 20,9 % protestov
čekov.
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(izjemoma tudi delno plačilo in en sam primer
neakcepta menične vsote) menice ali čeka. V
nobenem od zaprošenih protestov zaradi neplačila
protestat ni opravil zahtevane storitve v roke ali v
navzočnosti protestnega organa. Protestov iz ostalih
razlogov (npr. izročitev izvirnika menice, nedatiranja
akcepta pri menici, amortizacijski protest ipd.) v
obravnavanem obdobju ni bilo.
Pregled protestov, ki so jih opravili notarji v Sloveniji
od 01.01.1996 do 31.12.2000 po podatkih Notarske
zbornice Slovenije.

Vsi protesti, ki jih je od 1.1.1990 do 31.5.1995
opravilo to sodišče, so bili vpisani v knjigo I
protestnega registra (1. člen Pravilnika o protestnih
registrih), torej sodišče v navedenem obdobju ni
opravilo niti enega nadomestnega protesta, ki se
vpisuje v II. knjigo protestnega registra, kot tudi ni
opravilo nobenega protesta po pošti, ki se vpisuje v
III. knjigo protestnega registra.
Skoraj vsi protesti (262) so bili opravljeni zaradi
neplačila menic ali čekov, le v enem samem primeru
je bil zahtevan in opravljen protest zaradi neakcepta
menice.

V 262 primerih protesta zaradi neplačila menic ali
čekov se ni nikoli zgodilo, da bi opuščena storitev
(plačilo meničnega ali čekovnega dolga) bila
opravljena v roke ali v navzočnosti protestnega
organa v smislu določb 73. in 74. člena zakona o
menici.
Glavni razlog za vložitev protesta je bilo neplačilo
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Kronološki pregled dela
Notarske zbornice Slovenije
Leto 2000:
04.02.: Strokovni seminar v zvezi s predlogom zakona o preprečevanju pranja denarja. Predaval je g. Klavdij
Stroligo.
10.02.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice. IO NZS, je predlagal Ministrstvu za pravosodje RS, za
imenovanje na razpisano prosto notarsko mesto s sedežem na Vrhniki, tri kandidate: Petra Mezeta, Natašo
Erjavec in Lidijo Blaha.
03.03.: Minister za pravosodje je za notarja, z notarskim mestom na Vrhniki, imenoval Petra Mezeta.
09.03.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice.
13.03.-12.04.: Mednarodni izobraževalni seminar za notarje v Nemciji. Seminarja so se udeležili notarka Erika
Braniselj, notar Friderik Bukovic in notarska kandidata Alenka Ratnik ter Gorazd Šifrer.
16.3.-18.3.: Skupščina CNUE - Konference Notariatov Evropske unije. Skupščine se je udeležila
podpredsednica NZS.
25.03.: Predavanje o veljavnosti notarskih listin v mednarodnem prometu. Predavateljica ga. Irena Badovinac,
vrhovna sodnica.
25.03: 8. skupščina Notarske zbornice Slovenije v Portorožu. Na skupščini je minister za pravosodje g. Tomaž
Marušič, predstavil predlog novele zakona o notariatu.
Izvoljeni so bili: novi predsednik zbornice - notar Bojan Podgoršek in člani izvršnega ter nadzornega odbora.
Na skupščini so bile sprejete Spremembe in dopolnitve pravilnika o standardih notarskih listin, Akt o
nastavitvi in vodenju registrov zastavnih pravic in Pravilnik o štipendiranju.
04.04.: Sestanek Komisije IO NZS za spremljanje zakonodaje in dela parlamenta. Komisija je obravnavala
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o notariatu in pripravila pripombe k navedenemu
predlogu.
06.04.: Seja Izvršnega odbora NZS. Za podpredsednika zbornice je bil izvoljen notar Boris Lepša.
07.-08.04.: Zasedanje komisij CAEM in CAUE Mednarodne unije latinskega notariata na Malti.
18.05.: Seja Izvršnega odbora NZS:
IO je sprejel sklep, da naj predsedniki Območnih zborov zberejo predloge notarjev o tem, kaj bi bilo potrebno
poenotiti v notarski tarifi.
09. - 11. 06.: Prireditve ob 5. obletnici notariata v Sloveniji, hotel Habakuk v Mariboru. Dr. Vesna Rijavec je
predavala o zapuščinskih postopkih.
15.-16.06.: Skupščina Mednarodne unije latinskega notariata - UINL v Kölnu. Zasedanja se je udeležil
podpredsednik NZS.
20.06.: Seja Izvršnega odbora NZS. IO je na podlagi Pravilnika o štipendiranju sprejel sklep o dodelitvi
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štipendije Janezu Kraševcu, sinu pokojne notarke Albine Kraševec.
24.-25.06.: Srečanje predsednikov Notarskih zbornic srednjeevropskih držav v Pragi.
17.-18.07.: Notarsko zbornico Slovenije je obiskala visoka delegacija UINL - Mednarodne unije latinskega
notariata. V delegaciji pod vodstvom predsednika UINL dr. Helmuta Fesslerja sta bila še dr. Klaus Woschnak,
podpredsednik avstrijske Notarske zbornice in dr. Paolo Pasqualis, član predsedstva italijanske Notarske
zbornice. Delegacijo sta sprejela predsednik Državnega zbora dr. Janez Podobnik in ministrica za pravosodje
Barbara Brezigar.
02.09.: Na podlagi sklepa IO in soglasja Ministrstva za pravosodje, je pričela veljati spremenjena vrednost točke
v notarski tarifi - 90 SIT.
05.09.: Sestanek Komisije za notarsko tarifo v zvezi z možnimi spremembami in dopolnitvami veljavne
notarske tarife.
14.09: Seja Izvršnega odbora NZS. IO je sprejel sklep, da se zoper odločbo Ministrstva za pravosodje o
imenovanju Sergeja Vladislava Majhna na prvo prosto notarsko mesto v Mariboru, vloži tožba na Upravno
sodišče RS.
29.09.: Predstavniki NZS so se udeležili tradicionalne prireditve - "Dan latinskega notariata" na Dunaju. Tema:
evropski sodni register.
12-14.10.: Skupščina CNUE - Konference Notariatov Evropske unije na Dunaju. Zasedanja sta se udeležila
predsednik in sekretar zbornice.
19.10.: Sestanek komisije za tarifo.
19.10.: Seja Izvršnega odbora NZS. Obravnava osnutka predloga sprememb notarske tarife.
26.-28.10.: Zasedanje evropskih komisij Mednarodne unije latinskega notariata - CAEM/ CAUE v Bordeauxu.
10.-11. 11.: Posvetovanje notarjev v Čatežu v zvezi s predlaganimi spremembami notarske tarife in
izobraževanje na temo: "Predlog sprememb ZGD" - predavala sta dr. Marijan Kocbek in okrožna sodnica Joža
Nikolič.
23.11.: Seja Izvršnega odbora NZS. IO je sprejel sklep, s katerim je dolocil predlog sprememb in dopolnitev
notarske tarife in sklical izredno skupščino Notarske zbornice v Portorožu.
09.12.:
- Izredna skupščina NZS na kateri so bile sprejete predlagane spremembe notarske tarife.
- Prednovoletno srečanje notarjev
14.12.: Izvršni odbor NZS je na korespondenčni seji, sprejel sklep o nakupu poslovnih prostorov za potrebe
Notarske zbornice, na Tavcarjevi ulici 2 v Ljubljani.
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Leto 2001:
09.01.: Delovni razgovor predstavnikov NZS in Ministrstva za pravosodje v zvezi s spremembami in
dopolnitvami notarske tarife, sprejete na skupščini NZS v Portorožu, dne 09.12.2000.
26.-27.01.: Skupščina Konference notariatov Evropske unije v Parizu.
30.01.: Seja Izvršnega odbora NZS. Ustanovljena je bila Notarska akademija, ki bo kot organ IO Notarske
zbornice skrbela za permanentno izobraževanje notarjev in notarskih kandidatov. Za predsednika Notarske
akademije je bil izvoljen notar Andrej Dokler.
16.02.: Predstavniki NZS so se udeležili razprave o Predlogu obligacijskega zakonika in posredovali stališča
Notarske zbornice k predlaganemu besedilu.
05.03.: Sestanek predstavnikov NZS in Ministrstva za pravosodje, glede ureditve vprašanj v zvezi z Aktom o
nastavitvi in vodenju registrov zastavnih pravic.
15.03.: Predstavniki NZS so se udeležili razprave glede predloga besedila Stvarnopravnega zakonika.
15.03.: Seja Izvršnega odbora NZS. IO je po predhodni uskladitvi z Ministrstvom za pravosodje, določil predlog
sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o spremembah in dopolnitvah notarske tarife, sprejetih na skupščini
NZS dne 9.12.2000.
22.-24.03.: Predstavnici NZS sta se udeležili zasedanja evropskih komisij Mednarodne unije latinskega
notariata - CAEM in CAUE.
27.03.: NZS je na Ministrstvo za pravosodje posredovala pripombe v zvezi s predlogom zakona o preprečevanju
pranja denarja.
28.03.: Notarska zbornica Slovenije je na Pravni fakulteti v Ljubljani, v sodelovanju z norveškim podjetjem
NRD, organizirala predstavitev makedonskega modela registra zastavnih pravic.
31.03.: Predavanje o vlogi in položaju notarja v Evropski uniji. Predaval je g. Eduardo Martinez Piniero
Carames iz Španije.
31.03.: 9. redna skupščina Notarske zbornice Slovenije.
05.04.: Minister za pravosodje je izdal soglasje k spremembam in dopolnitvam notarske tarife, ki jih je
sprejela skupščina NZS dne 9.12.2000 in 31.03.2001.
19.-21.04.: Udeležba predstavnice NZS na 13. Evropskih notarskih dnevih v Salzburgu in sestanku
predsednikov Nacionalnih zavarovalnih služb za pokojninsko zavarovanje notarjev.
21.04.: Pričele so veljati spremembe in dopolnitve notarske tarife.
24.04.: Seja Izvršnega odbora Notarske zbornice. IO je obravnaval Predlog zakona o spremembah in
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dopolnitvah zakona o dedovanju in delovno besedilo Stvarnopravnega zakonika. NZS je Ministrstvu za
pravosodje posredovala stališče, da bi s prenosom določenega dela opravil v zapuščinskih zadevah na notarje
dosegli vrsto izključno pozitivnih učinkov.
10.05.: Na korespondenčni seji je Izvršni odbor določil prečiščeno besedilo notarske tarife za objavo v
Uradnem listu RS.
15.05.: Strokovno srečanje notarjev na Pravni fakulteti v Ljubljani - predstavitev predloga stvarnopravnega
zakonika, ki ga je pripravila strokovna delovna skupina in predloga sprememb zakona o dedovanju. Predavala
sta dr. Vesna Rijavec iz Pravne fakultete v Mariboru in dr. Miha Juhart iz Pravne fakultete v Ljubljani.
17.-19.05.: Udeležba predsednika NZS na srečanju predsednikov srednjeevropskih Notarskih zbornic v
Budimpešti.
02.06.: Prireditev ob 6. obletnici ponovne uvedbe notariata v RS - strokovno in družabno srečanje. Predavanje
o naslednjih temah:
- Izvršljiv notarski zapis
- Notarske listine v mednarodnem prometu.
Predavatelji: dr. Hans Wolfsteiner, notar v Münchnu, dr. Klaus Woschnak, podpredsednik avstrijske Notarske
zbornice, dr. Judith Bokai, predsednica madžarske Notarske zbornice in dr. Vesna Rijavec iz Pravne fakultete v
Mariboru.
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Seznam
NOTARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Cigaletova
5, 1000 LJUBLJANA
tel.: 439-25-70
fax: 431-12-96

Ajdovščinaa:
ČERMELJ Laura,
Tovarniška c. 4/a, 5270 Ajdovščina,
tel. 05/366 37 79, tel. in fax: 05/364 11 90
e-mail: notarka.laura@siol.net
notarska kandidatka: Marta DURNIK VUKELIČ

Brežice:
DOKLER Andrej,
Maistrova ul. 2, 8250 Brežice,
tel. 07/499 02 70, 499 02 71, 496 14 74,
fax: 07/496 14 77
e-mail: andrej.dokler@siol.net
notarska kandidatka: Darka DOKLER

Celje:
FINK Marko,
Stanetova 16, 3000 Celje,
tel. in fax: 03/548 30 50
notarska kandidatka: Katja FINK
ROJEC Anton,
Miklošičeva 1, 3000 Celje,
tel. 03/ 548 12 62, tel. in fax: 03/548 12 51,
notarski kandidat: Milan GRASSELLI

Cerknica:
INTIHAR Draga,
Cesta 4. maja 16, p.p. 72, 1380 Cerknica,
tel: 709 33 47, 709 63 50, fax: 709 63 51
e-mail: notarka.intihar@siol.net

Črnomelj:
FERLEŽ Janez,
Lojzeta Fabjana 7, 8340 Črnomelj,
tel. in fax: 07/305 10 82, 305 15 57
e-mail: janez.ferlez@siol.net
notarski kandidat: Ivan ŽETKO

Domžale:
ROŽMAN Jože,
Kolodvorska 9a, 1230 Domžale,
tel. in fax 721 58 66, 721 58 68,
722 03 80, 722 03 85
notarska kandidatka: Barbara LEŠNJAK
LOKOŠEK Majda,
Kolodvorska 6, 1230 Domžale,
tel.: 721 58 96, 721 58 64, 724 80 00, 724 80 01,
fax: 721 58 64, 721 58 96
e-mail: notarka.lokosek@eunet.si
notarski kandidat: Milan DOLGAN

Gornja Radgona:
HOJS PERŠAK Danica, Kerenčičeva 3, 9250 Gornja
Radgona, tel.: 02/564 95 80,
fax: 563 10 62
e-mail: notar.radgona@s5.net
Grosuplje:
KOTAR Marjan,
Taborska 6, 1290 Grosuplje,
tel. in fax: 786 36 61

Idrijja:
ROZMAN Andrej,
Lapajnetova 39, 5280 Idrija,
tel. : 05/377 31 30, fax: 05/372 23 35
e-mail: andrej.rozman@S5.net

Ilirska Bistrica:
TERNOVEC Aleksander,
Cankarjeva 26, 6250 Ilirska Bistrica,
tel. in fax: 05/714 26 22.

Jesenice:
SVETINA Nada, C. Cirila Tavčarja 3/b, 4270
Jesenice, tel.: 04/583 54 20, fax: 583 54 21

Kamnik:
NOVAK Janez,
Glavni trg 20, 1241 Kamnik,
tel.: 831 95 35, fax: 831 95 30
e-mail: novak.j.notar@siol.net

Notarski vestnik

Kočevje:
Mag. ČEŠAREK Nina,
Trg zbora odposlancev 66, 1330 Kočevje,
tel. 895 56 15, tel. in fax: 895 56 16

Koper:
KOVAČIČ Nevenka,
Ferrarska ul. 30/I, 6000 Koper,
tel.: 05/6301 480, 6301-481, fax: 05/639 32 33
e-mail: nevenka.kovacic@siol.net
FERLIGOJ Dravo,
Ferrarska 14, 6000 Koper,
tel. 05/611 60 00, fax: 05/611 60 20
notarska kandidatka: Alenka FERLIGOJ

Kranj:
TROBEC BUČAN Duša,
Koroška cesta 2/II, 4000 Kranj,
tel. 04/202 44 33, fax: 04/202 43 22
notarski kandidat: Leon Petrevčič
PINTAR Vojko,
Bleiweisova c. 20/1, 4000 Kranj,
tel.: 04/281 55 20, 202 20 40, fax: 281 55 30
e-mail: notar.vp@siol.net
notarska kandidatka: Marjana TIČAR BEŠTER
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Litija:
BREGAR Miro,
Ul. Mire Pregljeve 4, 1270 Litija,
tel. in fax: 898 42 97
e-mail: miro.bregar@siol.net

Ljubljana:
BERDEN Dušica,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
tel. 433 72 78, 430 95 55, fax: 433 72 78
e-mail: notariat.berden@s-net.net
notarska kandidatka: Mateja GABROVŠEK
DERNOVŠEK Jože,
Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana,
tel.439 43 70, 433 96 16,
tel. in fax: 433 96 17
e-mail: notar.dernovsek@siol.net
notarski kandidat: Jože SIKOŠEK
ŠKRK Andrej,
Dunajska 56/I, 1000 Ljubljana,
tel. 436 12 42, 436 11 02, fax: 436 11 35
e-mail: skrk.notar@eunet.si
notarski kandidatki: Nataša ERJAVEC
natasa.erjavec@siol.net
Vanda ŠKRK

Krško:
PAVLIN Boris,
Cesta krških žrtev 9, 8270 Krško,
tel. 07/49 01 750, 490 17 51, fax: 07/492 13 35

TORY Nevenka,
Beethovnova 14, 1000 Ljubljana,
tel. 426 42 72, 425 94 59, 425 33 64
fax: 426 42 98
e-mail: nevenka.tory@siol.net
notarska kandidatka: Barbara KONTE

Lenart:
LEŠNIK Miloš,
Trg osvoboditve 15, 2230 Lenart,
tel. in fax: 02/720 62 71

TERČELJ VEROVŠEK Katja,
Leskoškova 12, 1000 Ljubljana,
tel. 524 92 58, fax: 524 92 57
e-mail: katja.tercelj@siol.net
notarski kandidat: Uroš KOS

Lendava:
ZAG GYOFI Marija,
Mlinska ul. 3, 9220 Lendava,
tel. 02/575 19 36, 578 13 56, fax: 02/575 19 36
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KOŠAK Miro,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
tel. 425 74 72, fax: 425 74 82
e-mail: tajništvo@notar-kosak.si
notarska kandidata: Barbara DETIČEK JERŠE,
Miro KOŠAK
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KUMAR Nada,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
tel. 433 93 75, 433 93 88, 300 37 71
tel. in fax: 232 50 00
e-mail: nada.kumar@k2.net
notarska kandidatka:
Barbara ANDRIČ VELKOVRH
LEPŠA Boris,
Slovenska c. 55/c, 1000 Ljubljana,
tel. 433 10 11, 439 24 24, fax: 434-45-13
e-mail: notar.lepsa@siol.net
PODGORŠEK Bojan,
Tavčarjeva 3, 1000 Ljubljana,
tel. 439 63 70, fax: 439 63 75
e-mail: bpodgorsek@eunet.si
notarska kandidatka:
Ana PEŠEC e-mail: ana.pesec@siol.net
RUŽIČ TRATNIK Marina,
Šmartinska 111, 1000 Ljubljana,
tel. 546 62 80, fax: 546 62 90
e-mail: marina@notarka-mrt.si
notarskI kandidat: Miha TRATNIK
e-mail: miha@notarka-mrt.si
ZUPANČIČ Metka,
Vilharjeva 27, 1000 Ljubljana,
tel. in fax: 437 73 61, tel. 437 73 62.
e-mail: notarka.mz@siol.net

Ljutomer:
ŠÖMEN Franc,
Glavni trg 4, 9240 Ljutomer,
tel.: 02/584-8444, 02/581 18 00, fax: 02/584 84 43
e-mail: somen.franc@siol.net

Maribor:
BOHINC Stanislav,
Partizanska 6, 2000 Maribor,
tel. in fax: 02/252 46 71
notarski kandidat: Primož ROGL
KALINGER Dušica,
Gregorčičeva 4, 2000 Maribor,
tel. 02/234 25 10, 234 25 12, fax: 02/234 25-13
notarska kandidatka: Edita ŠPITALAR

AJDIČ Tomislav,
Partizanska 13/a, 2000 Maribor,
tel. 02/252 58 36, 252 47 72, fax: 02/252 53 84
notarski kandidat: Boris KOSI
BUKOVIČ Friderik,
TPC “CITY” Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
tel. in fax: 02/231 04 40
e-mail: friderik.bukovic@siol.net
notarski kandidati:
Ines BUKOVIČ ŠTURBEJ,
Edita ŽIVEC,
Gorazd ŠIFRER
HORVAT Breda,
Vetrinjska 11, 2000 Maribor,
tel. in fax: 02/252 55 53
e-mail: breda.horvat@isp.comtron.si
MATEL Erih,
Prešernova 18, 2000 Maribor,
tel. 02/250 06 76, 250 06 77, fax: 02/250 06 78
notarska kandidatka: Darinka KOBALEJ

Murska Sobota:
Mag. ROŠKER Andrej,
Staneta Rozmana 11a, 9000 Murska Sobota,
tel.: 02/530 30 40,
fax: 02/530 30 48
e-mail: notar.rosker@siol.net
notarska kandidatka:
Romana GAJŠEK e-mail: romana.gajsek@siol.net
RATNIK Jože,
Kocljeva 14a, 9000 Murska Sobota,
tel. 02/534 82 90, fax: 02/534 82 94
e-mail: jozef.ratnik@siol.net
notarska kandidatka: Alenka RATNIK

Nova Gorica:
LUČOVNIK Eva,
Bevkov trg št. 2, 5000 Nova Gorica,
tel.: 05/302 97 92, 330 78 00,
fax: 05/330 78 05
e-mail : notarel@s5.net
notarska kandidatka: Andreja CAJHEN
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GUSTINČIČ Zdenka,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica,
tel. 05/333 24 70, fax: 05/302 33 60
notarska kandidatka: Nadija JABLANŠČEK ŠULER

Novo mesto:
TIRAN Andrej,
Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto,
tel. 07/373 10 50, 373 10 51, fax: 07/373 10 55
e-mail: borut.tiran@siol.net
MALIČ Marta,
Rozmanova ul. 38, 8000 Novo mesto,
tel. in fax: 07/337 50 20, 337 50 21, 337 50 30
notarska kandidatka: Darja JARNOVIČ
Ormož:
KEČEK Slavko Alojz,
Vrazova 2, 2270 Ormož,
tel. 02/744 20 10, fax: 02/744 20 11
e-mail: alojz.kecek@siol.net

Piran:
TAVČAR PASAR Mojca,
Lucija, Obala 114, 6320 Portorož,
tel. 05/617 60 00, fax: 05/677 04 54
e-mail: mojca.tavcarpasar@siol.net

Postojna:
JERŠE Darko,
Prešernova 1, 6230 Postojna,
tel. in fax: 05/726 42 60
e-mail: notar.jerse@siol.net
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Radovljica:
KRAINER Stane,
Gorenjska c. 2, 4240 Radovljica,
tel. 04/531 44 16, 531 53 25,
fax: 04/531 53 25
e-mail: notarstanekrainer@siol.net
notarski kandidat: Hubert ROT

Sevnica:
VIDIC Alojz,
Glavni trg 41, 8290 Sevnica,
tel. 07/816 01 50, fax: 07/816 01 52

Sežana:
MESAR Milan,
Kosovelova 4/b, 6210 Sežana,
tel. 05/731 08 00, 731 08 01, fax: 05/731 08 05
notarska kandidatka: Lenčka ŽEFRAN

nj Gradec:
Sloven
MLAKAR Janez,
Glavni trg 39, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 02/882 22 30, fax: 02/882 22 31
KRALJ Sonja,
Francetova 7, 2380 Slovenj Gradec,
tel. 02/883 18 20, fax: 02/884 53 03
notarska kandidatka: Andreja ARANĐELOVIČ

Slovenska Bistrica:
ŠKRK Jožica,
Trg svobode 28, 2310 Slovenska Bistrica,
tel. in fax: 02/818 18 80

Ptuj:
ŠKOVRLJ Marija,
Ulica heroja Lacka 5, 2250 Ptuj,
tel. in fax: 02/779 19 51
e-mail: marija.skovrlj@amis.net

Slovenske Konjice:
MARGUČ Franc,
Mestni trg 8, 3210 Slovenske Konjice,
tel. in fax: 03/575 50 77

ŠOEMEN Andrej,
Trstenjakova ul. 5, 2250 Ptuj,
tel. in fax: 02/779 10 41, 02/778 35 01
e-mail: notar.soemen.andrej@siol.net
notarski kandidat: Borut FEKONJA

Šentjur pri Celju:
BEČAJ BOŽIČNIK Jasna,
Mestni trg 1, 3230 Šentjur pri Celju,
tel. in fax: 03/ 749 21 90
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Škofja Loka:
BRANISELJ Erika,
Kapucinski trg 7, 4220 Škofja Loka,
tel. in fax: 04/512 18 00
e-mail: erika.braniselj@siol.net
notarska kandidatka: Mateja ANDREJAŠIČ

Velenje:
RIBIČ Avgust,
Prešernova 1, 3320 Velenje,
tel. 03/587 14 20, fax: 03/897 65 10
e-mail: notar.velenje@siol.net
notarska kandidatka: Anita DOLINŠEK

Šmarje pri Jelšah:
ROJS Pavel,
Aškerčev trg 2, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. 03/582 12 16
notarski kandidat: Sergej ROJS

Vrhnika:
MEZE Peter, Tržaška c. 12, 1360 Vrhnika, tel. in
fax: 750 48 34
e-mail: notar.meze@amadej.si

Tolmin:
SIVEC Edvard,
Brunov drevored 13, 5220 Tolmin,
tel.: 05/381 18 00, fax.: 05/381 17 99
e-mail: sivec-notar@siol.net

Trebnje:
BEVC Tonček,
Gubčeva c. 23, 8210 Trebnje, tel. 07/346 08 00, fax:
07/346 08 00

Trbovlje:
KOLENC RUS Marjana,
Rudarska 8, 1420 Trbovlje,
tel. in fax: 03/562 92 65

Žalec:
GABRILO Srečko,
Savinjska c. 20, 3310 Žalec,
tel. 03/571 73 90, fax: 03/710 25 90
e-mail: notar.gabrilo@siol.net
notarski kandidat: Aleksander MRAZ

